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A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Indonesia adalah pelaksanaan 

dan penerapan.
12

 Syafrudin Nurdin mengartikan implementasi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 

tujuan  kegiatan, implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
13

 

Menurut Andi Muniarti implementasi yaitu suatu proses untuk 

melaksanakan ide, proses, suatu perangkat aktifitas baru dengan harapan 

orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh 

birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan 

pelaksana yang bisa dipercaya.
14

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu proses penerapan ide , konsep, kebijakan 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak 

baik berupa perubahan pengetahuan,keterampilan maupun nilai dan sikap. 
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2. Pengertian Penilaian Unjuk Kerja 

Menurut Hamzah B Uno dan Satria Koni Penilaian unjuk kerja 

merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta 

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk 

menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik 

menunjukkan unjuk kerja.
15

 

Menurut Kusaeri didalam buku Acuan Dan  Teknik Penilaian 

Proses & Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013, penilaian unjuk kerja 

adalah penilaian yang meminta siswa mendemonstrasikan tugas tertentu 

guna mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
16

 

Menurut Kusrini Dan Tatag penilaian unjuk kerja adalah penilaian 

yang digunakan untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang 

mereka lakukan dengan memberikan tugas yang bermakna autentik dan 

dapat mengukur penguasaan siswa sehingga dapat digunakan untuk 

memberikan umpan balik bagi siswa serta untuk dijadikan sebagai bukti 

dari orang tua sebagai kemajuan anaknya.
17

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

unjuk kerja adalah penilaian yang digunakan untuk mengamati kegiatan 

peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya. 
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3. Kelebihan Penilaian Unjuk Kerja 

Beberapa kelebihan dari penilaian unjuk kerja menurut Kunandar adalah : 

a. Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan (Skill). 

b. Dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan 

mengenai teori dan keterampilan didalam praktik, sehingga informasi 

penilaian menjadi lengkap. 

c. Dalam pelaksanaan tidak ada peluang peserta didik untuk menyontek. 

d. Guru dapat mengenal lebih dalam lagi tentang karakteristik masing-

masing peserta didik. 

e. Memotivasi peserta didik untuk aktif. 

f. Mempermudah peserta didik untuk memahami sebuah konsep dari 

yang abstrak ke konkret. 

g. Kemampuan peserta didik dapat dioptimalkan. 

h. Melatih keberanian peserta didik dalam mempermudah penggalian ide-

ide. 

i. Mampu menilai kemampuan dan keterampilan kinerja siswa dalam 

menggunakan alat dan sebagainya. 

j. Hasil penilaian langsung dapat diketahui oleh peserta didik.
18

 

Beberapa kelebihan dari penilaian unjuk kerja menurut Sri 

Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim adalah : 

a. Penilaian unjuk kerja menunjukkan bagaimana siswa menggunakan 

pengetahuan untuk melakukan kegiatan dan menghasilkan sesuatu 
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dalam situasi kehidupan sehari-hari. Prosedur atau instrument asesmen 

unjuk kerja sekali dibuat dapat digunakan berkali-kali, di beberapa 

kelas, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya. 

b. Penilaian unjuk kerja dapat berfungsi untuk tujuan diagnostic. 

c. Dengan instrument yang sama, guru dapat membuat grafik 

perkembangan performen siswa dari waktu kewaktu. 

d. Penilaian unjuk kerja memungkinkan siswa memperoleh pemahaman 

tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. 

e. Karena dalam penilaian unjuk kerja tidak ada jawaban yang benar dan 

salah seperti halnya pada tes paper-pencil, maka penilaian ini dapat 

menghilangkan rasa takut siswa belajar bahkan dapat mengakibatkan 

rasa senang dalam belajar. 

f. Penilaian unjuk kerja bukanlah akhir tetapi merupakan bagian integral 

dari proses pembelajaran dan membantu kelanjutan pelajaran. 

g. Penilaian unjuk kerja membuat pelajaran disekolah menjadi lebih 

relevan dari kehidupan sehari-hari mereka. Pada saat siswa belajarkan 

memecahkan masalah dan menjadi yakin akan kemampuan mereka 

dalam berpikir logis dan mengkomunikasikan pemikiran mereka 

dengan jelas, maka mereka tahu bahwa mereka mendapat pendidikan 

yang mempersiapkan mereka untuk hidup sebagai warga Negara yang 

produktif dimasa-masa mendatang.
19
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Beberapa kelebihan penilaian unjuk kerja menurut Mulyadi adalah : 

a. Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan. 

b. Dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan 

mengenai teori dan keterampilan didalam praktek sehingga informasi 

penilaian menjadi lengkap. 

c. Dalam pelaksanaan tidak ada peluang murid untuk menyontek. 

d. Guru dapat mengenal lebih dalam lagi tentang karakteristik masing-

masing murid.
20

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan kelebihan dari 

penilaian unjuk kerja adalah dapat menilai kompetensi yang berupa 

keterampilan serta kemampuan peserta didik lebih di optimalkan dengan 

adanya penilaian unjuk kerja. 

4. Kelemahan Penilaian Unjuk Kerja 

Kelemahan dari penilaian unjuk kerja menurut Kunandar adalah : 

a. Tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan penilaian ini. 

b. Nilai bergantung dengan hasil kerja. 

c. Jika jumlah peserta didiknya banyak,guru kesulitan untuk melakukan 

penilaian ini. 

d. Waktu terbatas untuk mengadakan penilaian seluruh peserta didik. 

e. Peserta didik yang kurang mampu akan merasa minder. 

f. Karena peserta didik terlalu banyak sehingga sulit untuk melakukan 

pengawasan. 
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g. Memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap. 

h. Harus dilakukan secara penuh dan lengkap.
21

 

Kelemahan dari penilaian unjuk kerja menurut Mulyadi adalah : 

a. Memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan membosankan. 

b. Harus dilakukan secara penuh dan lengkap. 

c. Keterampilan yang dinilai melalui tes perbuatan mungkin sekali belum 

sebanding mutunya dengan keterampilan yang dituntut oleh dunia 

kerja karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu lebih 

cepat dari pada yang didapatkan disekolah. 

Berdasarkan pendapat Fitriyani, Riswan Jaenudin, dan Siti Fatimah 

tentang kelemahan penilaian unjuk kerja, kelemahan dari penilaian unjuk 

kerja adalah Penilaian unjuk kerja ini memakan waktu yang cukup lama 

dalam melaksanakannya.
22

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kelemahan dari penilaian unjuk kerja ini adalah memakan waktu 

yang cukup lama dalam melaksanakan penilaian unjuk kerja tersebut. 

5. Langkah-langkah penilaian unjuk kerja 

Menurut Kunandar langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

penilaian unjuk kerja adalah : 

a. Tetapkan KD yang akan dinilai dengan teknik penilaian unjuk kerja 

beserta indikator-indikatornya. 

b. Identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang 

akan memengaruhi hasil akhir (Out Put) yang terbaik. 
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c. Tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting 

diperlakukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil  

akhir(Output) yang terbaik. 

d. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur (Tidak terlalu 

banyak sehingga semua Kriteria tersebut dapat diobservasi selama 

peserta didik melaksanakn tugas. 

e. Definisikan dengan jelas Kiteria kemampuan-kemampuan yang akan 

diukur,atau karakteristik produk yang dihasilkan (Harus dapat diamat). 

f. Urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan 

urutan yang akan diamati. 

g. Kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria 

kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain 

dilapangan.
23

 

Menurut Supardi, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

penilaian unjuk kerja adalah : 

a. Identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau 

yang akan mempengaruhi hasil akhir. 

b. Tuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. 

c. Usahakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak,sehingga 

semua dapat diamati. 

d. Urutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang akan 

diamati. 
24
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Menurut Mulyadi, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

penilaian unjuk kerja adalah : 

a. Identifikasi semua langkah penting yang diperlukan atau yang akan 

mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. 

b. Tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir 

yang baik. 

c. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur ( tidak terlalu banyak 

sehingga semua kriteria tersebut dapat di observasi selama murid 

melaksanakan tugas). 

d. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan 

diukur atau karakteristik produk yang dihasilkan (harus dapat 

diamati).
25

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di simpulkan langkah-langkah 

dari penilaian unjuk kerja adalah : 

a. Identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau 

yang akan mempengaruhi hasil akhir. 

b. Tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting 

diperlakukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil  akhir 

c. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. 

d. Definisikan dengan jelas kiteria kemampuan-kemampuan yang akan 

diukur. 
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e. Usahakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak. 

f. Urutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang akan 

diamati. 

6. Materi Pelajaran Ekonomi 

a. Ilmu ekonomi 

Ilmu Ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Ketika orang 

berbicara tentang uang, pasti di benaknya terpikirkan tentang ekonomi. 

Uang memang merupakan materi yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. 

Akan tetapi, masih banyak materi lain dalam ilmu ekonomi. 

Ilmu Ekonomi berkembang karena ada masalah ekonomi yaitu 

kesenjangan antara alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan memahami ilmu 

ekonomi, manusia dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. 

Untuk menambah wawasan anda tentang konsep dasar ilmu ekonomi. 

1) Pengertian Ilmu Ekonomi 

Beberapa pakar berpendapat tentang pengertian ilmu ekonomi, 

adalah : 

a) Ilmu ekonomi atau ilmu politik yaitu studi tentang kegiatan 

dengan atau tanpa uang, mencakup transaksi pertukaran antar 

manusia. 

b) Ilmu ekonomi yaitu studi tentang cara orang menentukan 

pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya produktif 

( tanah, tenaga kerja, barang modal, dan pengetahuan teknik ) 

yang bersifat langka dan berjumlah terbatas untuk 
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menghasilkan barang serta mendistribusikan kepada anggota 

masyarakat untuk dikonsumsi. 

c) Ilmu ekonomi yaitu studi tentang manusia dalam kegiatan 

sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. 

d) Ilmu ekonomi yaitu studi tentang cara manusia berprilaku 

untuk mengorganisasi kegiatan konsumsi dan produksi. 

e) Ilmu ekonomi yaitu studi tentang kemakmuran. 

f) Ilmu ekonomi yaitu studi tentang cara memperbaksi 

masyarakat. 

2) Pembagian Ilmu Ekonomi 

Ekonomi sebagai ilmu dapat dibagi menjadi beberapa 

kajian ilmu. Pembagian ilmu mencakup ilmu ekonomi deskriptif, 

ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. 

a) Ilmu ekonomi deskriptif 

Ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi 

yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya 

berdasarkan fakta dalam perekonomian. 

b) Ilmu ekonomi teori 

Ilmu ekonomi teori diartikan sebagi ilmu ekonomi yang 

berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, 

menjelaskan hubungan sebab akibat dan menjelaskan cara kerja 

sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Cakupan 

ilmu ekonomi teori dapat dibedakan menjadi ekonomi mikro 

dan ekonomi makro.Pertama, ekonomi mikro mengkaji bagian 
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kecil dari kegiatan perekonomianseperti perilaku ekonomi 

rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Para pakar 

ekonomi klasik menyajikan analisis ekonomi mikro dalam teori 

harga, teori produksi, teori distribusi.Kedua, ekonomi makro 

menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat 

luas dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi dalam unit-

unit kecil. 

c) Ilmu ekonomi terapan 

Ilmu ekonomi terapan didefinisikan sebagai salah satu 

cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori untuk 

merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat 

dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu.Ilmu ekonomi 

terapan lebih bersifat praktis yang dapat diterapkan dalam 

bidang manajemen keluarga, bisnis, ataupun pemerintah. Teori 

ilmu ekonomi juga dapat diterapkan dalam bidang lain seperti 

kesehatan, geografi, politik, dan pendidikan. 

3) Prinsip Ekonomi 

Ditinjau dari konsep ekonomi, prinsip ekonomi diartikan 

sebagai usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk 

memperoleh hasil tertentu atau mengeluarkan biaya tertentu untuk 

memperoleh hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi dapat 

diterapkan dalam tindakan ekonomi berkaitan dengan alokasi 

sumber daya ekonomi. Prinsip ekonomi dapat diterapkan para 

pelaku ekonomi dalam : 
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a) Prinsip ekonomi produsen 

Produsen dalam melakukan tindakan ekonomi mencari 

keuntungan sebesar-besarnya.Agar tujuan tersebut tercapai, 

produsen perlu memperhatikan pengorbanan yang dilakukan 

dan hasil yang diharpkan.Oleh karena itu, proses produksi 

dilakukan dengan menentukan alternative pilihan yang 

menguntungkan dan efisien.Dengan efisiensi produksi, 

tindakan ekonomi produsen dapat memberikan keuntungan 

tertentu. 

Bagaimana seorang produsen menerapkan prinsip 

ekonomi dalam tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi produsen 

diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain 

menentukan jenis produk sesuai selera masyarakat, menentukan 

lokasi perusahaan, menghasilkan barang berkualitas, 

menentukan teknik produksi paling efisien, menggunakan 

bahan baku berkualitas, serta mengharapkan keuntungan 

sebesar-besarnya. 

b) Prinsip ekonomi konsumen 

Penerapan prinsip ekonomi oleh konsumen dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti membuat daftar 

prioritas  kebutuhan, mencari informasi mengenai barang dan 

jasa, memilih barang dan jasa kualitas terbaik, bersikap hemat, 

memperhatikan nilai kegunaan barang dan jasa dan 

memperhatikan daya beli. 



 20 

c) Prinsip ekonomi distributor 

Penerapan prinsip ekonomi oleh distributor hendaknya 

memperhatikan beberapa hal antara lain menyesuaikan barang 

dagang dengan selera dan kebutuhan masyarakat, menentukan 

harga jual barang dagang, memilih sarana transportasi sesuai 

karakteristik barang, meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

konsumen, mencari keuntungan dengan mempertimbangkan 

pengorbanan tertentu dan menyalurkan barang secara tepat 

jumlah, waktu dan mutu 

b. Inti masalah ekonomi 

1) Kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas 

a) Kelangkaan  

Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak 

terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas menimbulkan 

kelangkaan (scarcity). Kelangkaan tidak hanya menunjukkan 

bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sulit diperoleh. Kelangkaan dapat diindikasikan jika 

ada keterbatasan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Masalah 

kelangkaan mendorong manusia bersikap bijak dalam 

memanfaatkan sumber daya. 

Masalah kelangkaan disebabkan beberapa faktor antara 

lain keterbatasan sumber daya ekonomi, perbedaan letak 

geografis, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan 

kemampuan produksi, perkembangan teknologi yang lambat, 

dan bencana alam. 
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b) Kebutuhan yang tidak terbatas 

Pada dasarnya kebutuhan manusia tidak terbatas, 

kebutuhan tersebut muncul karena manusia harus 

melangsungkan kehidupannya. Akan tetapi, ketersediaan alat 

pemuas kebutuhan tidak sebanding dengan kebutuhan manusia 

sehingga terjadi masalah ekonomi berupa kelangkaan. 

Kelangkaan menyebabkan sumber daya menjadi sulit 

diperoleh. Manusia harus mengeluarkan pengorbanan lebih 

besar untuk mendapatkan sumber daya tersebut 

2) Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan 

a) Kebutuhan 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan 

manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup 

guna mencapai taraf hidup sejahtera. Kebutuhan semakin 

berkembang karena manusia memiliki sifat tidak puas atas 

pemenuhan kebutuhan hidup. Keadaan ini membuat kebutuhan 

akan manusia tidak terbatas. 

No Kebutuhan Jenis kebutuhan Contoh 

1 Menurut intensitas 

kegunaan 

a. Primer 

b. Sekunder 

c. Tersier 

 

2 Menurut bentuk dan 

sifatnya 

a. Jasmani 

b. Rohani 

 

3 Menurut subjek 

yang 

membutuhkannya 

a. Individu 

b. Kelompok 

 

4 Menurut waktu a. Sekarang 

b. Masa depan 
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b) Alat pemuas kebutuhan  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia 

membutuhkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. 

Barang diartikan segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, 

dan diraba, misalnya perabotan rumah tangga, perlengkapan 

elektronik, dan buku. Jasa diartikan segala sesuatu yang tidak 

berwujud, tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan 

manfaatnya, misalnya layanan kesehatan, layanan hukum dan 

keuangan, transportasi serta servis kendaraan bermotor. 

c. Materi Peran Dan Pelaku Ekonomi 

Pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia terdiri atas 

rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan 

masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 

1) Peran Rumah Tangga Konsumen 

Kegiatan konsumsi dilakukan rumah tangga konsumen 

dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan 

jasa. Konsumen menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Barang dan jasa dapat diperoleh dari rumah 

tangga produsen. Untuk memperoleh barang dan jasa, rumah 

tangga konsumen harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Salah 

satu bentuk pengorbanan yang dikeluarkan rumah tangga 

konsumen adalah mengeluarkan uang. 
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Rumah tangga konsumen berperan menyediakan faktor-

faktor produksi yang diperlukan dalam proses produksi. Atas 

kegiatannya menyediakan faktor-faktor produksi, rumah tangga 

konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. 

ujejas ajajs ajaj s alaBpa upah atau gaji, bunga modal, laba dan 

sewa. 

Rumah tangga konsumen juga berperan membayar pajak 

kepada pemerintah pajak. Pembayaran menambah pemasukan 

Negara. Iuran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan 

infrastuktur public yang bermanfaat bagi masyarakat. 

2) Peran Rumah Tangga Produsen Dalam Kegiatan Ekonomi 

Rumah tangga produsen berperan penting dalam kegiatan 

ekonomi yaitu menciptakan atau menambah nilai guna barang dan 

jasa . Peran utama tersebut diwujudkan dengan cara memproduksi 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh 

karena itu, proses produksi harus dilakukan tepat waktu dan tepat 

guna agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. 

Proses produksi juga harus menghasilkan barang dan jasa 

berkualitas. Atas barang dan jasa yang dihasilkannya, rumah 

tangga produsen akan memperoleh keuntungan, selanjutnya 

keuntungan tersebut akan digunakan rumah tangga produsen untuk 

menjaga kelangsungan usaha. Untuk melakukan produksi dan 

menghasilkan produk berkualitas, rumah tangga produsen 

memerlukan faktor produksi tertentu. 
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3) Peran Pemerintah Dalam Kegiatan Ekonomi 

Untuk mendukung peran pemerintah dalam mengatur 

kegiatan ekonomi masyarakat diperlukan suatu instrument tertentu 

yaitu kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiscal 

berkaitan dengan pengaturan perpajakan. Kebijaka moneter 

berkaitan dengan pengaturan keuangan. Selain itu, pemerintah 

mengusahakan peningkatan iklim dan kestabilan investasi nasional 

agar perekonomian semakin tumbuh. Pemerintah dapat 

bekerjasama dengan investor, baik investor dalam negeri maupun 

luar negeri. 

Upaya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi 

memerlukan dana tertent. Dana tersebut berasal dari pajak pribadi 

dan pajak badan usaha yang dipungut oleh pemerintah. 

Pemungutan pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Hasil pungutan pajak akan dikembalikan 

pada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang dapat 

digunakan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen 

dan rumah tangga produsen wajib membayar pajak untuk 

mendukung keberhasilan pembangunan nasional. 

4) Peran Masyarakat Luar Negeri 

Selain berperan dalam kegiatan ekspor impor barang, 

masyarakat luar negeri berperan dalam kegiatan ekspor impor 

tenaga kerja. Artinya, pelaku ekonomi dalam negeri (pemerintah) 

dan msyarakat luar negeri dapat melakukan kerja sama dalam 
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pertukaran tenaga kerja. Kegiatan pertukaran tenaga kerja dapat 

memperluas kesempatan kerja sehingga jumlah penganggur dapat 

berkurang. Masyarakat luar negeri dan pelaku ekonomi dalam 

negeri juga dapat menjalinkerja sama dalam hal modal dan 

investasi. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perekonomian, 

tidak menutup kemungkinan jika masyarakat luar negeri dalam 

kegiatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat. 

Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran penting 

dalam perekonomian. Para pelaku kegiatan ekonomi tersebut 

menjalin kerja sama untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara 

Interaktif dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan 

perekonomian bangsa. 

5) Model Diagram Interaksi Antarpelaku Ekonomi (Circular 

Flow Diagram) 

a) Circular Flow Diagram Perekonomian Dua Sector 

Arus lingkaran kegiatan perekonomian Circular Flow 

Diagram masih bersifat sederhana atau tertutup. Circular Flow 

Diagram dalam perekonomian dua sector melibatkan interksi 

antara rumah tangga konsumen dan rumah tanngga produsen. 

Interaksi antar kedua pelaku kegiatan ekonomi tersebut bersifat 

saling menguntungkan. 

b) Circular Flow Diagram Perekonomian Tiga Sektor 

Pada Circular Flow Diagram tiga sector melibatkan 

interksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tanngga 



 26 

produsen dan rumah tangga pemerintah, Circular Flow 

Diagram tiga sector disebut juga perekonomian tertutup 

c) Circular Flow Diagram Perekonomian Empat Sektor 

Arus lingkaran perekonomian empat sector atau terbuka 

melibatkan empat pelaku ekonomi yaitu rumah tangga 

konsumen dan rumah tanngga produsen, rumah tangga 

pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi dalam 

negeri dan masyarakat luar negeri saling berinteraksi dalam 

kegiatan ekonomi yang lebih terbuka.
26

 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh orang lain. Penulis mengungkapkan pendapat yang berhubungan 

dengan judul penulis yaitu : 

1. “Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 

Oleh Yance Ade Putra Tahun 2015” 

Penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 

bagaimana kompetensi guru pendidikan agama islam dalam pelaksanaan 

evaluasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru 

pendidikan agama islam dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Subjek 
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penelitian ini adalah guru pendidikan agama islam dan objek ini adalah 

kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama islam, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi 

tergolong “Cukup Baik” dengan analisis data terakhir diperoleh presentase 

62,22% pada rentang 56%-75%.
27

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu mengenai 

evaluasi namun yang dilakukan oleh Yance Ade Putra menitik beratkan 

pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran,sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan menitik beratkan kepada Evaluasi penilaian unjuk kerja. 

2. “Kemampuan Guru Mendesain Evaluasi pembelajaran pada Mata 

Pelajaran IPS terpadu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tambang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Oleh Putri Rahayu tahun 2012” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru mendesain 

evaluasi pembelajaranpada mata pelajaran IPS terpadu di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar tergolong “Kurang baik/Rendah” dengan analisis data terakhir 

diperoleh presentase 29,95% pada rentang 56%-75%.
28
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai 

evaluasi namun penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahayu menitikberatkan 

pada kemampuan guru mendesain evaluasi pembelajaran sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan menitik beratkan kepada penilaian unjuk kerja. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan sebagai penjelasan 

dan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih umum. Penulis 

merumuskan Fokus penelitian guna memberikan batasan terhadap kerangka 

teoritis dalam memahami konsep-konsep yang ada. Indikator pengembangan 

implementasi guru terhadap penilaian unjuk kerja siswa pada mata pelajaran 

ekonomi materi ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi dan peran dan pelaku 

ekonomi diambil dari pendapat Sri Wahyuni dan Syukur Ibrahim, sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi semua langkah-langkah penting. 

a. Guru mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang 

diperlukan atau yang akan memengaruhi hasil akhir (Out Put) yang 

terbaik dan di tuliskan didalam RPP. 

b. Hal yang sudah diidentifikasikan guru dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Tulislah perilaku kemampuan-kemampuan Khusus 

a. Guru menuliskan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang 

penting diperlakukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan 

hasil akhir (Output )yang terbaik dan di tuliskan didalam RPP. 
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b. Guru menerapkan perilaku kemampuan-kemampuan khusus dan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

3. Tuliskan kemampuan yang akan dinilai yang dapat teramati dalam suatu 

format penilaian. 

a. Guru menuliskan kemampuan yang akan dinilai yang dapat teramati 

dalam suatu format penilaian di RPP. 

b. Guru menuliskan kemampuan yang akan dinilai yang dapat teramati 

dalam suatu format penilaian dan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. 

4. Urutkan kemampuan yang akan dinilai. 

a. Guru mengurutkan kemampuan yang akan dinilai sesuai dengan urutan 

pokok materi di RPP. 

b. Kemampuan yang akan dinilai sesuai dengan urutan pokok materi di 

dalam proses pembelajaran. 

5. Sediakan instrument dan rubric penilaian. 

a. Guru menuliskan intrumen penilaian di RPP. 

b. Guru melaksanakan penilaian unjuk kerja dalam proses pembelajaran. 

c. Guru menilai unjuk kerja dengan menyiapkan instrument dan rubric 

penilaian ketika pembelajaran di kelas. 

 

 


