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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI MOJOAGUNG 

Kelas/Semester : X / I 

Mata Pelajaran : Pengantar Ekonomi Dan Bisnis 

Topik : Ilmu Ekonomi 

Sub Topik : Konsep Ilmu Ekonomi 

Pertemuan ke- : 1 

 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong 

royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual,prosedural dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan ajaran agamanya 

1.2 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam toleransi antar umat beragama dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.1   Memahami sejarah perkembangan ruang lingkup, dan jenis ilmu ekonomi Berlaku jujur dan 

bertanggung-jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah 

4.1     Mengklasifikasi ruang lingkup ekonomi pada berbagai kegiatan usaha. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

1. Mendeskripsikan pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi 

2. Mengidentifikasi ilmu ekonomi 

3. Mendeskripsikan jenis dan manfaat ilmu ekonomi 

  

D. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui diskusi, mengamati dan membaca referensi siswa dapat:  

1. Menunjukkan sikap jujur  dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pengantar ekonomi dan 

bisnis 

2. Menunjukkan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pengantar ekonomi 

dan bisnis 

3. Mendeskripsikan pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi 

4. Mengidentifikasi ekonomi dan  ilmu ekonomi 

5. Mendeskripsikan jenis dan manfaat ilmu ekonomi 

 

E. Materi Ajar 

Pertemuan 1 

1. Definisi Ilmu Ekonomi 
 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.. Secara garis besar ekonomi dapat diartikan 
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sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga .Sedangkan ilmu yang mempelajari ekonomi 
disebut ilmu ekonomi. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan 
kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan 
timbulnya kelangkaan. 

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan 
(nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” 
atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah 
orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. 
Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah 
mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs 
normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam 
manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. 
 

2. Pembagian/ Jenis  Ilmu Ekonomi 

1. Ekonomi deskriptif:  
menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya        

2. Ekonomi Terapan: 
menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah ekonomi  

3. Teori Ekonomi  
gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan 
ekonomi  

   3.     Manfaat Ilmu Ekonomi 

 Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. 

 Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam 
perekonomian. 

 Dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan 
ekonomi. 

 

F. Alokasi Waktu 

2 x 45 menit ( 1 x pertemuan) 

 

G. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan: Saintifik 

Strategi : Cooperative STAD 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Memberikan salam 

 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk 

belajar 

 Menanyakan kehadiran siswa 

 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa 

 Menanyakan tentang arti dan asal usul kata ekonomi  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 menit 

Inti  Siswa mendapatkan penjelasan singkat tentang definisi dan asal 

usul kata ekonomi 

 Siswa mendapatkan penjelasan tentang proses pelaksanaan 

60 menit 
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Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

diskusi kelompok 

 Siswa dibagi ke dalam 6 kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang  

 Setiap kelompok mendapatkan tugas: 

1. Pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi 

2. Pembagian ilmu ekonomi 

3. Manfaat Ilmu Ekonomi 

 Laporan hasil kerja kelompok dengan cara guru menunjuk secara 

acak untuk melaporkan hasil diskusi kelompok, sampai semua 

masalah selesai dibahas 

 Siswa yang lain menanggapi  

 

Penutup  Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan 

materi konsep ekonomi  

 Evaluasi dengan mengerjakan LKS untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran 

 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 

 Mengucapkan salam 

20 menit 

 

 

 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

a. Tes 

1. Uraian (terlampir) 

 

b. Non Tes 

1. Lembar pengamatan kerja kelompok (terlampir) 

2. Lembar pengamatan presentasi (terlampir) 

J. Sumber Belajar : 

 Buku sumber Ekonomi SMA, Esis , Kelas X 

 White board 

 Internet 

 

 

 

Mengetahui,       Mojoagung,15 Juli 2013  

Kepala Sekolah,       Guru Mapel, 

 

 

 

 

MOKHAMMAD YASIN, S.Pd, M.M    TRIA FAJAR RINDAWASIH, S.Pd  

NIP. 19650518 198803 1 008     NIP. 19870102 201101 2 005 
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LAMPIRAN:  

1. LKS 

 

 Nama   :  

 Kelas/ No Absen  :  

 

PETUNJUK! 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat! 

1. Jelaskan tentang konsep ekonomi dengan bahasamu sendiri! 
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian ilmu ekonomi! 

Kunci jawaban: 

1. Konsep ekonomi 
 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.. Secara garis besar ekonomi dapat diartikan 
sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga .Sedangkan ilmu yang mempelajari ekonomi 
disebut ilmu ekonomi. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan 
kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan 
timbulnya kelangkaan. 

2. Pembagian/ Jenis  Ilmu Ekonomi 

1. Ekonomi deskriptif:  
menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya        

2. Ekonomi Terapan: 
menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah ekonomi  

3. Teori Ekonomi  
gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan 
ekonomi  

 

 

2. Lembar Pengamatan 

Rubrik kegiatan Diskusi 

No. Nama Siswa 

A s p e k  P e n g a m a t a n 

Jumlah 
Skor 

Nilai Ket. Kerja 
sama 

Meng- 
komunika 
sikan pen-

dapat 

Toleran
si 

Keaktif
an 

Menghargai 
pendapat 

teman 

          

          

          

          

 

Keterangan Skor :     

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 
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3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

  Skor Maksimal (20)    

 Kriteria Nilai  

 A = 80 – 100 : Baik Sekali  

 B = 70 – 79 : Baik 

 C = 60 – 69 : Cukup 

 D = ‹ 60 : Kurang 

 

Rubrik Penilaian Presentasi 

No. Nama Siswa 

A s p e k  P e n i l a i a n 

Jumlah 
Skor 

Nilai Ket. Komuni 
kasi 

Sistemati ka 
penyam 
Paian 

Wawa 
san 

Keberani
an 

Antusias 
Gesture dan 
penampilan 

           

           

           

           

 

Keterangan Skor :     

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

  Skor Maksimal (20) 

Kriteria Nilai  

 A = 80 – 100 : Baik Sekali  

 B = 70 – 79 : Baik 

 C = 60 – 69 : Cukup 

 D = ‹ 60 : Kurang 

 


