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-MOTTO- 
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yang ada pada diri mereka sendiri.” 
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“Dengarkanlah apa yang iya katakan, janganlah melihat siapa 

yang mengatakan” 

(Atsar Ali bin Thalib) 

“ JikaInginMengenalDuniaMakaMembacalah, 

JikaInginDikenalDuniaMakaMenulislah” 

“Guru yang hebat bukanlah guru yang hanya bisa mengajar, 

melainkan guru yang hebat adalah Guru yang mampu mengajar 

dan mendidik” 
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ABSTRAK 

 

Siti Hamidah, (2019):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open 

ended terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah atas Negeri 1 Kelayang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran open ended terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelayang. Hal ini 

dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelayang. Jenis 

penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X1 ilmu pengetahuan sosial dan 

objek penelitiannya adalah model pembelajaran open ended dengan kemampuan 

pemecahan masalah Siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji 

pengaruh dengan mengunakan uji t. Sedangkan hasil analisis statistik terhadap 

kemampuan pemecahana masalah siswa dalam belajar setelah perlakuan, 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha di terima. Dengan 

demikian, hasil analisis ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu ada 

perbedaan yang signifikan antara penggunaan model  pembelajaran Open Ended 

(variabel X) terhadap kemampuan siswa memecahkan masalah dalam 

pembelajaran ekonomi (variabel Y) pada kelas eksperimen dengan 

membandingkan t
hitung

 dengan tabelt
 
dimana t

hitung ≥ tabelt  atau 6,283>2,040, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Sumbangan pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Open Ended (variabel X) sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran ekonomi (variabel Y) sebesar 

82,3%.. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Open Ended, Kemampuan Siswa,    

Memecahkan Masalah 
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ABSTRACT 

 

 

Siti Hamidah, (2019): The Effect of Implementing Open Ended Learning 

Model toward Student Problem Solving Ability on 

Economics Subject at State Senior High School 1 

Kelayang 

 

This research aimed at knowing the effect of implementing Open Ended learning 

model toward student problem solving ability on Economics subject at State 

Senior High School 1 Kelayang.  It was instigated by the low of student problem 

solving ability on Economics subject.  It was an Experimental research with 

Quantitative approach.  The subjects of this research were a teacher and the 

eleventh-grade students.  The objects of this research were Open Ended learning 

model and student problem solving ability.  The techniques of collecting the data 

were observation and documentation.  The data analysis that was used to test the 

effect was t test.  Based on the statistical analysis result of student problem 

solving ability after the treatment in the learning, it could be concluded that H0 

was rejected and Ha was accepted.  Therefore, this analysis result supported the 

proposed hypothesis—there was a significant effect of implementing Open Ended 

learning model (X variable) toward student problem solving ability (Y variable) 

on Economics subject at the experimental group.  It was based on the comparison 

between tobserved and ttable, tobserved 6.283 was higher than ttable 2.040, so Ha was 

accepted and H0 was rejected.  The contribution of the effect of implementing 

Open Ended learning model (X variable) toward student problem solving ability 

(Y variable) on Economics subject was 82.3%. 

 

Keywords: Open Ended Learning Model, Student Ability, Problem Solving 
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 ملّخص

في القدرة على حل  Open Endedأثر تطبيق نموذج التعليم  (: ٩١٠٢سيتي حميدة، )
المشكالت لدى التالميذ في مادة االقتصاد بالمدرسة الثانوية 

 كاليانج  ٠الحكومية 
 

يف القدرة على  Open Endedأثر تطبيق منوذج التعليم ىذا البحث يهدف إىل معرفة 
ىي  كاليانج. وخلفيتو  ١حل املشكالت لدى التالميذ يف مادة االقتصاد باملدرسة الثانوية احلكومية 

  ١ضعف القدرة على حل املشكالت لدى التالميذ يف مادة االقتصاد باملدرسة الثانوية احلكومية 
كاليانج. وىذا البحث شبو حبث جترييب باملدخل الكمي. وأفراده مدرس وتالميذ الفصل احلادي 

والقدرة على حل  Open Endedعشر لقسم العلوم الطبيعية وموضوعو منوذج التعليم 
لدى التالميذ. والتقنية اليت استفادت منها الباحثة جلمع البيانات ىي املالحظة والتوثيق. املشكالت 

. وأما نتيجة اإلحصاء لقدرة التالميذ على حل -tولتحليلها ىي اختبار األثر من خالل اختبار
من املشكالت بعد التطبيق فاستنتجمنها أن الفرضية املبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. ف

ذلك، إن ىذه النتيجة توافق بالفرضية املنشودة وىي وجود الفرق الفعال بني استخدام منوذج التعليم 
Open Ended املتغري(X و )املتغري( قدرة التالميذ على حل املشكالت يف مادة االقتصادY )

أو  جدولt<حسابtحيث أن يكون جدولtو حسابtيف الفصل التجرييب، وذلك بعد املقارنة بني 
، فالفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة. فاستخدام منوذج التعليم ٢،٢٤٢< ٣،٢،٣

Open Ended املتغري(X مؤثّر يف قدرة التالميذ على حل املشكالت يف مادة االقتصاد )
 ٪.٢،٣،( وىو مبدى Y)املتغري

 
 ل المشكالت.، قدرة التالميذ، حOpen Endedنموذج التعليم الكلمات األساسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan program pedidikan melalui peroses  belajar mengajar  

disekolah sebagai lembaga pendidikan formal  sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor  yaitu: siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, biaya, sarana dan 

prasaraana serta faktor lingkungan.
1
 Apabila faktor-faktor tersebut dapat 

terpenuhi sudah tentu akan memperlancar peroses belajar mengajar yang akan 

menunjang pencapaian hasil belajar yang maksimal yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pendidikan.Salah satu sarana untuk meningkatkan  kualitas 

sumber daya  manusia adalah pendidikan.
2
 

Pemecahan masalah salah satunya adalah proses pembelajaran. 

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan 

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Agar proses pembelajaran berhasil, 

guru harus membimbing siswa sedemikian rupa sehingga mereka dapat 

mengembangkan pengetahuan sesuai dengan struktur pengetahuan bidang yang 

dipelajari.  

Peningkatan mutu pendidikan dapatditandai dengan semakin baiknya 

pemecahan masalah yang dicapai oleh siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar. Untuk meningkatkan mutu  pendidikan dari berbagai ilmu, khususnya 

mata pelajaran ekonomi maka guru dituntut untuk lebih bijaksana dan inovatif 

dalam menciptakan situasi dan kondisi kelas yang aktif agar proses belajar 

                                                             
1
Yulia Anita Siregar,Penerapan model pembeajaran kooperatif tipe CIRC, Jurnal 

Eksakta, Vol 1, tahun 2016, hal.9 
2
 Hasbullah,2012.Dasar-dasar ilmu pendidikan,  (Jakarta: Rajawali Pers, hal.2 
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mengajar dapat berlangsung sesuai dengan  tujuan yang diharapakan yaitu 

meningkatkan pemecahan masalah  siswa.  dapat dilihat dari terjadinya 

perubahan hasil masukan pribadi berupa motivasi dan rancangan pembelajaran 

yang dirancang oleh guru. Pemecahan masalah merupakan suatu hal yang 

penting dalam proses pendidikan dan sering dipandang sebagai ukuruan 

keberhasilan siswa dalam belajar. Sesuai pendapatSumarno  tersebut maka 

kemampuan pemecahan masalah ekonomi dapat diukur dari kemapuan siswa 

dalam memecahkan soal cerita dan pemecahan masalah  adalah suatu cara atau 

strategi untuk mewujudkan harapan sesuai dengan prosedur yang baik dan 

benar.
3
 

Hal ini membutuhkan waktu yang cukup dan proses pembelajaran yang 

berkualitas”.Pemecahan masalah yang diharapkan biasanya berupa prestasi 

belajar yang baik atau optimal.Namun dalam pencapaian pemecahan masalah 

siswa yang baik masih saja mengalami kesulitan dan prestasi yang didapat 

belum dapat dicapai secaraoptimal.
4
 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian perlu dilakukan 

upaya yang antaralain berupa pengembangan pembelajaran.Dalam 

pengembangan pembelajaran yang perlu dilakukan adalah pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif.Untuk itu perlu diupayakan satumodel pembelajaran inovatif 

yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, serta memberikan iklim kondusif 

dalam pembelajaran untuk menghasilkan pemecahan masalah. 

                                                             
3
  Titin, peningkatan keterampilan pemecahan masalah , jurnal pendidikan matematika 

dan ipa,Vol,9  Nomor 1 tahun 2018 
4
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2006, Hal. 127 
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Kenyataan yang dijumpai di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelayang 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 

sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa (teacher, center).Akibatnya kegiatan 

belajar mengajar kurang menarik dan membosankan karena siswa tidak 

diransang dan ditantang untuk terlibat aktif dalam pembelajaran.Dalam 

pembelajaran, kebanyakan siswa hanya menunggu penjelasan dari guru dan 

belum di arahkan untuk belajar secara mandiri sehingga pemikiran siswa kurang 

berkembang.Hal ini cenderung membuat partisipasi belajar siswa rendah, 

perhatian dan minat siswa tidak dapat dipantau. Kebanyakan siswa malu untuk 

bertanya, mereka juga tidak berani menanggapi pertanyaan dan persoalan 

mengenai materi pelajaran serta tidak berani mengemukakan pendapatnya dalam 

proses pembelajaran. Jika tidak ada siswa yang bertanya maka guru cenderung 

menganggap bahwa siswa telah memahami materi pelajaran.Hal ini 

menyebabkan siswa yang sebenarnya masih kurang memahami materi pelajaran 

memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan sehingga siswa tidak 

memperoleh pemecahan masalah dalam belajar. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di SekolahMenengah 

Atas Negeri 1 Kelayang, berbagai pendekatan, model dan teknik pembelajaran 

telah dirancang untuk mengoptimalisasi mutu mata pelajaran ekonomi akan 

tetapi, usaha yang telah dilakukan oleh guru belum menampakkan hasil yang 

optimal. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru, sebahagian besar 

siswa tidak tertantang untuk menemukan dan menguasai materi ekonomi. 
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Padaobservasi awal dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelayang 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Rendahnya pemecahan masalah siswa dalam mata pelajaran ekonomi 

disebabkan oleh beberapa faktor, Proses pembelajaran dikelas selama ini masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan metode ceramah 

menjadi pilihan utama guru dalam menyampaikan materi, penggunaan metode 

yang tidak bervariasi dalam pembelajaran cenderung menghasilkan kegiatan 

belajar mengajar yang tidak maksimal dan membosankan
5
.Pembelajaran seperti 

ini berpusat pada guru yaitu dengan memadukan dengan metode ceramah, tanya 

jawab dan tanpa ada variasi lain pada tiap kali mengajar. Siswa sebagai 

penerima dan pelaksanaan tugas dari guru yang merasa kurang termotivasi untuk 

aktif dalam pembelajaran ekonomi.Apabila guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami mereka hanya 

diam dan tidak mau bertanya. 

Pada saat pembelajaran berlangsung sebahagian besar dari siswa pendapat 

ketika ditanya guru diam saja, sehingga kemampuan berfikir kritis siswa tidak 

terlatih. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, keadaan ini 

sebahagian siswa terlihat aktivitas negatifnya, seperti mengganggu teman saat 

guru menjelaskan, mengobrol, main handphone dan lain sebagainya. Selain itu 

sebahagian besar motivasi belajar siswa masih rendah hal ini terlihat prilaku 

siswa dalam mengerjakan tugas diberikan guru kurang tekun, mudah putus asa 

                                                             
5
Pramudyo Kusworo, Prih Hardinto. Penerapan Pendekatan Pembelajaran Scaffolding 

Dalam Ketuntasan Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Labortorium Universitas Negeri 

Malang,Jurnal Pendidikan EkonomiVolume 2 No. 1 Hal. 74 
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dan cepat menyerah kalau tidak menemukan jawaban yang benar, cepat  bosan 

kalau guru memberikan tugas, saat guru memberikan tugas dirumah tidak 

dikerjakan dirumah. Selain saat mengerjakan latihan sebahagian besar cenderung 

kurang bersemangat mengerjakannya, suka mengulur waktu, lebih suka 

mencontoh latihan milik temannya dan mengerjakannnya asal selesai saja dan 

tidak memikirkan lebih dahulu jawaban yang benar sehingga materi pelajaran 

tidak dapat dipahami dengan baik.Maka dibutuhkan pengembangan 

modelpembelajaran guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan peran aktif siswa dan meningkatkanPemecahan masalah ekonomi. 

Untukmemahami materi pembelajaran diharapkan guru dapat melakukan 

modelpembelajaran atau untuk membantu siswa dalam memahami materi 

tersebut. Selain itu, alur proses belajar mengajar tidak harus berasal dari guru 

menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar dengan sesama siswa lainnya 

(peer teaching). Ini merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur dan 

bersifat membangun atau bisa disebut konstruktivis tipe model pembelajaran 

.Ironisnya, model pembelajaran Open ended ini belum banyak diterapkandalam 

kegiatan belajar mengajar, karena banyak guru yang engganmenerapkan sistem 

kerjasama di dalam kelas karena beberapa alasan. Alasan yang paling utama 

adalah kekhawatiran bahwa akan terjadi kekacauan di kelas dan siswa tidak 

fokus terhadap pelajaran selama proses pembelajaranberlangsung.
6
 

                                                             
6
 Nicke Septriani, Irwan,  2014, Penerapan Pendekatan Scaffolding Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Pertiwi 2 Padang. Jurnal 

Pendidikan Matematika Volume 3 No. 3, Hal.  19 
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Untuk meningkatkan pemecahan masalah ekonomi maka perlu melakukan 

pembaharuan pradigma menelaah proses belajar siswa, interaksi antara siswa 

dengan guru. Sistem pembelajaran selayaknya  memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk bekerjasama  dengan sesama siswa  dalam tugas terstruktur dimana 

siswa belajar, bekerja dan berinteraksi di dalam kelompok-kelompok kecil. 

Sehingga siswa dapat bekerja sama saling membantu dan berdiskusi dalam 

memahami suatu mata pelajaran atau mengerjakan tugas kelompok. 

Pembelajaran kooperatifdapat memotivasi siswa, memanfaatkan seluruh energi 

sosial siswa, saling mengambil tanggung jawab.Pembelajaran kooperatif 

membantu siswa belajar mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan 

masalah yang kompleks. 

Menurut suyatno, Pembelajaran dengan problem (masalah) terbuka, 

artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan 

berbagai cara (flexibility) dan solusinya juga bisa beragam (multi-

jawab,fluency). Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisnilitas ide, 

kereativits, kognitif tinggi, kritis, komunikasi intraksi, sharing, keterbukaan, dan 

sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, 

atau pendekatan yang bervariasi dalam memproleh jawaban siswa yang 

beragam. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menjelaskan proses mencapai 

jawaban tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih lebih 

mementingkan proses dari pada produk yang membantu pola pikir, keterpaduan, 

keterbukaan, dan ragam berpikir.Pemecahan masalah  dapat membantu 

memahami informasi secara lebih baik, dengan demikian bahwa pemecahan 
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merupakan peroses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Menurut Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Open ended adalah  yang memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa 

selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian siswa tersebut mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah siswa dapat melakukannya. 

Bantuan tersebut berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah 

ke dalam langkah-langkah pembelajaran, memberikan contoh ataupun yang lain 

sehingga memungkinkan siswa tumbuh mandiri.  

Melihat minat belajar peserta didik yang berbeda mempengaruhi 

pemecahan masalah dalam penerapan pendekatan pembelajaran Open ended, 

yang merupakan saalah satu pendekatan pembelajaran yangditawarkan guna 

membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dengan baik melalui diskusi kelompok. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: ”Pengaruh Penerapan Pembelajaran 

Open Ended Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi DiMenengah atas Negeri 1 Kelayang” 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang digunakan pada judul penelitian ini maka penulis 

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu : 
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1. Penerapan Pembelajaran Open Ended 

Open ended adalah pembelajaran yang mengunakan masalah open 

ended dan dimulai dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa. 

Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab 

permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang 

benar sehingga mengundang potensi intelegtual dan pengalam siswa dalam 

proses menemukan sesuatu yang baru. Dalam menyelesaikan masalah  

(problem solving), guru berusaha agar siswa mengombinasikan 

pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir matematika yang telah 

dimiliki sesungguhnya. 

Open ended yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Open 

endedyang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah atas Negeri 1 Kelayang. 

2. Pemecahan Masalah 

Menurut Ruseffendi Pemecahan  masalah adalah tipe belajar yang 

lebih tinggi tinggi derajatnya dan lebih kompleks  dari pada pembentukan 

aturan, Sesuatu persoalan merupakan suatu masalah bagi seseorang, 

pertama apabila persoalan itu tidak dikenalnya, maksudnya ialah siswa 

belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu untuk menyelesaikannya, 

yang kedua ialah siswa  harus mampu menyelesaikannya baik kesiapan 

mental maupun pengetaahuan.yang ketiga sesuatu itu merupakan 

pemecahan masalah baginya, bila ia ada niat untuk menyelesaikannya. 
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Pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Pemecahan masalah yang diperoleh siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah atas Negeri 1 Kelayang. 

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya maka 

dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu: 

a. Proses pembelajaran hanya berfokus keguru saja 

b. Metode pembelajaran yang belum bervariasi  

c. Ketika guru bertanya mereka hanya diam dan tidak mau menjawab 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan indentifikasi Penulis membatasi 

masalah pada :“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open 

endedTerhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Sekolah  Menengah atas Negeri 1 Kelayang.”  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open ended Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah atas Negeri 1 Kelayang. 
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4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Open ended Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah  Menengah atas Negeri 1 

Kelayang.”  

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat teoritis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang model pembelajaran Open endedTerhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa  yang dapat mempengaruhi ketuntasan 

belajar siswa. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya.  

b) Manfaat praktis  

1) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan agar guru dapat 

mengetahui dan menjadikan bahan evaluasi agar lebih menerapkan 

model pembelajaranOpen endeddalam proses pembelajaran agar 

siswa dapat tuntas dalam melaksanakan pembelajaran. 

2) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan untuk lebih memotivasi siswa  

dalam belajar.  
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3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  dan 

memberikan kontribusi positif  sebagai input dan bahan  

pertimbangan bagi pihak sekolah. 

4) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat guna memperdalam lagi 

mengenai penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan penulis 

mengenai model pembelajaran Open endedPemecahan Masalah  

siswa serta agar penulis bisa menerapkannya dilapangan jika 

menjadi guru kelak 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Open-ended 

a. Pengertian Model PembelajaranOpen-ended 

 Menurut suyatno, Pembelajaran dengan problem (masalah) terbuka, 

artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan 

berbagai cara (flexibility) dan solusinya juga bisa beragam (multi-

jawab,fluency). Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisnilitas ide, 

kereativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi intraksi, sharing, 

keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi 

mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam 

memperoleh jawaban siswa yang beragam. Selanjutnya siswa juga diminta 

untuk menjelaskan proses mencapai jawaban tersebut. Dengan demikian, 

model pembelajaran ini lebih lebih mementingkan proses dari pada produk 

yang membantu pola pikir, keterpaduan, keterbukaan, dan ragam berpikir.
7
 

 Problem open ended merupakan problem yang dipormulasikan 

memiliki banyak jawaban yag benar. Problm ini disebut juga problem tak 

lengkap atau problem terbuka. Selain itu, masalah open ended juga 

mengarahkan siswa untuk mengunakan keragaman cara atau metode 

penyelesaian hingga sampai hingga suatu jawaban yang diinginkan.
8
 

                                                             
7
Istarani ,  2014. 50  Pembelajaran Kooperatif , Medan:  CV Media Persada hal 69 

8
 Aris Shoimin, 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif , Aruzz Media, hal 110 
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 Menurut Sawada Pembelajaran ini misalnya, melalui pendekatan 

open Ended adalah pembelajaran yang mengunakan masalah open ended 

dan dimulai dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan 

pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan 

banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar sehingga 

mengundang potensi intelegtual dnn pengalam siswa dalam proses 

menemukan sesuatu yang baru. Dalam menyelesaikan masalah  (problem 

solving), guru berusaha agar siswa mengombinasikan pengetahuan, 

keterampilan, dan cara berpikir matematika yang telah dimiliki 

sesungguhnya. 

 Ciri penting dari Open ended adalah terjadinya keleluasaan siswa 

untuk memakai sejumlah metode dan segala kemungkinan yang dianggap 

paling sesuai untuk menyelesaikan masalah. Artinya, pertanyaan Open 

ended diarahkan untuk menggiring tumbuhnya pemahaman atas masalah 

yang diajukan. Bentuk-bentuk soal yang dapat diberikan melalui pendekatan 

Open ended terdiri dari tiga bentuk, yaitu 1) soal untuk mencari soal, 2) soal 

mengklasifikasikan, dan 3)  mengukur soal. 

 Open ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk 

menginvestigasi berbagai srategi dan cara yang diyakini sesuai dengan 

kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya agar berpikir melalui 

kegiatan kreatif, siswa dapat berkembang secara maksimal. 
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b. Karaktaristik pembelajaranOpen ended 

Sebagai karakteristik pembelajaran adalah:
9
 

1. Pembelajaran lebih mementingkan proses dari pada produk. Jadi, 

proses lebih diutamakan dibanding hasil belajar yang akan dicapai. 

2. Jawaban masalah bisa lebih dari satu. 

3. Masalah yang dikemukakan dengan kontekstual dan orisinil yang 

datangnya dari siswa itu sendiri. 

c. Langkah- langkah Open ended 

Suyatno mengemukakan langkah-langkah atau tipe pembelajaran 

dengan problem terbuka adalah:
10

 

1. Menyajikan masalah. Sebagai pertama yaitu guru menyajikan atau 

memaparkan masalah-masalah secara terbuka dan sebanyak-

banyak yang akan dibahas dalam proses belajar mengajar. 

2. Pengorganisasian. Setelah disajikan masalah yang akan dibahas, 

lalu diorganisasikan, kedalam beberapa kelompok berdasarkan 

jenis atau bentuk dari masalah itu sendiri 

3. Pembelajaran. Mengkaji dan mengali masalah-masalah yang telah 

diorganisasikan  seperti; kenapa masalah itu bisa terjadi? Faktor 

yang mempengaruhinya? Bagaimana cara megatasinya? 

4. Perhatikan dan catat respon siswa. Guru memperhatikan 

bagaimana perhatian dan respon siswa terhadap masalah tersebut. 

                                                             
9
 Istarani ,  2014. 50  Pembelajaran Kooperatif, Medan:  CV Media Persada hal 69 
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Ibid, hal 70 
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5. Bimbingan dan pengarahan. Guru memberikan bimbingan dan 

arahan seperlunya dalam proses pembelajaran ketika siswa sedang 

menelaah an mengkaji dan mengali masaah yang diajukan. 

6. Membuat kesimpulan.Terakhir adalah guru bersama siswa 

bekerjasama untuk membuat kesimpuan sebagai hasil akhir dari 

proses pembelajaran masalah terbuka. 

d. Kelebihan Open ended 

Sebaimana layaknya pembelajaran berbasis masalah, maka yang 

menjadi kelebihan dalam mengunakan model pembelajaran ini adalah:
11

 

1. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, 

kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi-intraksi, sharing 

keterbukaan, dan sosialisasi. 

2. Model ini dapat membuat pendidikan sekolah menjadi lebilh 

relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja 

3. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat 

membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil, apabila menghadapi masalah dalam kehidupan 

dalam keluarga, bermasyarakat, dan bekerja kelak, suatu 

kemampuan yag sangat bermakna bagi kehidupan manusia. 

4. Siswa dituntut untuk berimprovisasi mengembangkan metode, 

cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban 

siswa yang beragam. 

                                                             
11

Ibid, hal. 70 
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5. Model ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa 

secara kerative dan menyeluruh, karena dalam peroses belajarnya, 

siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan 

dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan. 

e. KelemahanOpen ended 

Bagaimana yang diketahui bahwa setiap model memiliki kelebihan 

dan kelemahan, begitu juga dengan model ini, untuk itu adapun yang 

memiliki kelemahan adalah:
12

 

1. Adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran, 

karena masalah terlampau terbuka.  

2. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan tingkat berpikir siswa memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru, 

3. Peroses belajar mengajar dengan  mengunakan model ini sering 

mengunakan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa 

mengambil waktu pelajaran lain. 

4. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak 

berpikir memecahkan sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang 

memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan 

tersendiri bagi siswa. 

                                                             
12

Ibid..hal 71 
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5. Adanya siswa yang kurang mampu membuat kesimpula dari 

intisari dari peroses pembelajaran sebagai baik dan benar, sehingga 

pembelajaran kurang bermnfaat. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah  

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah siswa 

  Masalah merupakan pertanyaan yang dijawab Namun, tidak 

pertanyaan merupakan suatu masalah–masalah dalam ekonomitersebut 

suatu persoalan yang siswa sendiri lmampu menyelesaikan tanpa 

mengunakan cara atau algoritma rutin.
13

 

  Menurut Susanto Pemecahan masalah merupakan komponen-

komponen yang sangat penting dalam ekonomi. Secara umum, dapat 

dijelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan proses menrangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya kedalam situasi yang 

baru. Pemecahan masalah  dapat membantu memahami informasi secara 

lebih baik, dengandemikian bahwa pemecahan merupakan peroses untuk 

mengatasi kesulitLan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan. 

  Menurut Rusffendi mengemukakan pemecahan masalah  adalah 

tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks  dari pada  

pembentukan aturan. Sesuatu pesoalan merupakan suatu masalah bagi 

seseorang, pertama bila persoalan itu tidak dikenalnya, maksudnya ialah 

siswa belum memiliki prosedur atau alogaritma tertentu untuk 

                                                             
13

 Noviani Ariyanti,2017.Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe cooperative 

Integrated and compotion  ( CIRC) Terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis Volume 

2 Nomor 1 hal, 42-43 
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menyelesaikannya, yang kedua ialah siswa harus mampu menyelesaikan, 

baik kesiapan mental maupun pengetahuan siapnya, terlepas pada 

merupakan pemecahan masalah baginya, bila ada niat menyelesaikannya. 

  Polya mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu 

usaha yang mencari jalan keluar dari suatlu tujuan yang tidak mudah 

segera dapat dicapai.Sama dengan halnya dlengan pakar lain,Krulik dan 

Rutnik mengemukakan bahwa pemecahan masalah merupakan perose 

bahwa dimana individu mengunakan pengetahuan, keterampila,dan 

pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada 

situllasi yang belum dikenalnya.Sehingga istilah pemecahan masalah-

masalah mengandung arti mencari cara metode atau pendekatan 

penyelesaian melalui beberapa kegiatan antara lain: mengamati, 

memahami, mencoba, menduga, menentukan dan meninjau kembali.
14

 

  Kesumawati dalam Siti Mawaddah dan Hana Anisa juga 

menyatakan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah kemampuan 

mengindentifikasikan unsure-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur lyang diperlukan, mampu membuat atau menyusun 

model ekonomi,dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, 

mampu dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh.
15

 

  Kemampuan pemecahan masalah  siswa adalah kemampuan siswa  

dapat disimpulkan untuk memahami, memilih pendekatan dan strategi  
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pemecahan, dan menyusun model ekonomi untuk menyelesaikan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah ekonomi yag dimaksud adalah 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang berbentuk soal 

cerita,yang membutuhkan langkah penyelesaian terperinci secara satu 

persatu (diketahui, ditanya, dijawab), sehingga diperoleh penyelesaian. 

Kemampuan pemecahan masalah ekonomi siswa ditekankan pada berfikir 

tentang cara memecahkan masalah dan pemprosesan informasi ekonomi. 

  Lebih lanjut Siti Mawaddah dan Hana Anisa menyatakan menurut 

Polya, terdapat empat aspek kemampuan pemecahan masalah sebagai 

berikut.
16

 

1. Memahami Masalah 

  Pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman 

situasi masalah, lmelakukan penelitian fakta-fakta, menentukan 

hubungan diantalra fakta-fakta dan membuat formulasi pertanyaan 

masalah. Setiap masalah yang tertulis, bahkan yang mudah 

sekalipun hanyalah dibaca berulang kali dan informasi yang 

terdapatkan  dllalam masalah dipelajari dengan seksama. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

  Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan 

struktur maslalah dan pertanyaan yang harus dijawab.Dalam proses 

pembelajaran pemecahan masalah, siswa dikondisikan untuk 

                                                             
16

Ibid, hal. 167 



20 
 

memilih pengalaman menerapkan berbagai macam strategi 

pemecahan masalah. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah 

dibuat harus dilaksanakan dengan hati-hati. Diangram,table atau 

urutan dibangun secara seksama sehingga si pemecahan masalah 

tidak binggung. Jika muncul ketidak konsistenan ketika 

melaksanakan rencana, proses harus ditelah ulang untuk mencari 

sumber kesulitan masalah. 

4. Melihat (mengecek kembali ) 

Selama melakukan pengecekan, solusi masalah harus 

dipertimbangkan, slolusi harus tetap cocok terhadap akar masalah 

meskipun kelihatanl tidak beralasan.
17

 

b. Manfaat Pemecahan masalah 

  Permasalahan yang bermanfaat adalah pemasalahan yang 

memberipeserta didik kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka 

dan merangsang mereka untuk terus menerus memiliki kemampuan dalam 

memecahkan masalah.Ciri-ciri yang baik bagi peserta didik adalah sebagai 

berikut. 

1. Tantangan  

 Tantangan mampu memberikan tantangan dan motivasi peserta 

didik sehingga ia tertarik dan memiliki keinginan yang kuat untuk 
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memecahkannya, Ini dapat dilakukan dengan mengaitkan materi 

pembelajaran dengan dunia nyata sehingga dalam memecahkan 

masalah peserta didik dapat terlibat lebih mendalam sesuai dengan apa 

yang dipahaminya. 

2. Pemberdayaan   

 Yang diajukan hendaknya mampu mendorong keterlibatan dan 

penjelasan pada suatu fakta, informasi, logika, atau rasional. Peserta 

didik perlu diajak berpendapat mengapa suatu permasalhan perlu 

dibahas. 

3. Keterlibatan 

 Seluruh anggota kelompok harus mampu terlibat dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga setiap anggota  

kelompok merasa ikut ambil bagian dalam tanggung jawab dalam 

menyelesaikan masalah kelompok tersebut. 

4. Pertanyaan Terbuka 

Pertanyaan yang diajukan untuk menimbulkan masalah hendaknya 

mempunyai ciri-ciri  sebagi berikut.. 

a. Terbuka 

b. Berhubungan dengan pengetahuan peserta didik sebelumnya 

c. Isu yang kontriversial dapat menimbulkan bermacam-macam 

peserta didik
18
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c. Pendekatan Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai beroikir yang mengarahkan 

pada jawaban terhadap suatu masalah yang melibatkan pembentukan dan 

meimilih konsep- konsep yang sudah ada serta memberikan alternative 

yang baru.Dalam memecahkan masalah, terdapat dua pendekatan penting, 

yaitu exhaustic search dan heuristic. 

1. Exhaustic Search. 

Pendekatan ini mencoba untuk menyajikan beberapa 

kemungkinan jawaban.Misalnya dalam masalah aljabar:“ Ani dalam 

sepuluh tahun lebih muda dari dua kali umur Budi. Lima tahun yang 

lalu umur Ani delapan tahun lebih tua dari umur Budi.Berapa umur 

Ani dan Budi?” Untuk menjawab permasalahan tersebut, peserta didik 

dapat memisalkan umur Ani disebut A dan umur Budi B. Selanjutnya 

peserta didik dapat memuli dengan A= 0 dan B= 0 dan mencobakan 

semua kemungkinkan A dan B sehingga dapat diperoleh 

pemecahannya. 

2. Heuristik. 

Pendekatan pemecahan masalah yang lain adalah hesristik, 

yaitu suatu aturan yang melibatkan penyelidikan pada masalah yang 

lebih selektif. Menurut Polys menyatakan bahwa heusristik adalah 

kata sifat yang bearti “serving to discover”.
19
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d. Tahap Pemecahan Masalah 

  Tahapan pemecahan masalah sangat beragam antara pakar yang 

satu dengan pakar yang laiinya.Menurtu Polya member empat langkah 

pokok dalam melaksanakan pembelajaaran pemecahan. 

a. Mahami Masalahnya  

Masing- masing peserta didik mengerjakan latihan yang berbeda 

dengan teman sebelahnya. 

b. Menyusun Rencana Penyelesaian 

Tahap ini peserta ini peserta didik diarahkab untuk dapat 

mengidentifikasi masalah, kemudian mencari cara yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebur. 

c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian tersebut 

Langkah yang tiga, peserta didii dapat menyelesaikan masalah 

dengan melihat contoh atau dari buku, dan betanya pada guru 

d. Memeriksa Kembali Penyelesaian yang Telah Dilaksanakan 

terakhir peserta didik mengulang kembali atau memeriksa jawab 

yang telah dikerjakan, kemudian peserta didik bersama guru dapat 

menyimpulkan dan dapat mempresententasika didepan kelas. 
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Tahapan pemecahan masalah menurut John Dewey adalah seperti 

sebagai berikut:
20

 

No Tahapan Penjelasan 

1 Merumuskan Masalah Mengetahui dan merumuskan 

masalah secara jelas dan 

mudah untuk dipahami 

2 Menelaah Masalah Mengunakan pengetahuan 

untuyk mendalami dan 

memperinci masalah dari 

berbagai sudut pandang. 

3 Merumuskan Hipotesis Berimajinasi dan menghayati 

ruang lingkup, sebab- sebab 

akibat, serta berbagai altrnatif 

penyelesaian. 

4 Mengumpulkan dan 

mengelompokkan Data 

 Kesiapan mencari dan 

menyusun data menyajikan 

data dalam bentuk diagram, 

gambar, serta tabel untuk 

memperrmudah pemahaman 

5 Pembuktian Hipotesis Kecakapan dan menelaah dan 

membahas data, kecakapan 

denganmenghubung- 
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hunungkan dan menghitung 

keterampilandalam 

mengambil keputusan dan 

simpulan 

6 Menetukan pilihan penyelesaian Kecakapan membuat 

alternative penyelesaian 

kecakapan dengan 

memperhitungkan  akibat 

yang terjadi pada setiap 

pilihan 

 

e. Menurut Majid menyatakan bahwa langkah- langkah sebagai 

berikut: 

1. Masalah yang Jelas 

Adanya masalah yang jelas untuk dopecahkan bagi peserta 

didik.Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf 

kemampuan. 

2. Mengumpulkan Data 

Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut.Misalnya dengan jalan membaca buku- 

buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. 

3. Menerapkan Altenatrif Jawaban 
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Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut .Dugaan 

jawaban itu tentu saja didasarkan kepada da yang telah diperoleh. 

4. Menguji Kebenaran menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. 

Dalam langkah ini peserta didik harus berusaha memecahkan masalah 

sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul- betul cocok. 

5. Menarik kesimpulan 

Artinya peserta didik harus sampai kepada simpulan penting 

tentang jawaban dari permasalahan tersebut. 

f. Indikator Kemampuan Pemecahan masalah Ekonomi 

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah ekonomi 

diperlukan beberapa indicator.Kesumawati juga menyebutkan dalam Siti 

Mawaddah dan Hana Anisa bahwa indicator dari kemampuan  pemecahan 

masalah ekonomi adalah sebagai berikut.
21

 

1. Menunjuk pemahaman masalah, meliputi kemampuan 

mengindentifikasi unsure-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan  

kecukupan yang diperlukan 

2. Mampu membuat atau menyusun model ekonomi, meliputi 

kemlampua merumuskan masalah situasi sehari –hari  dalam 

ekonomi. 

3. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, 

meliputi kemampuan memunculkan berbagai klemungkinana atau 
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alternative cara menyelesaikan rumus-rumus atau pengetahuan 

yang mana dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. 

4. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperoleh, melilputi, kemampuan mengindentifikasi kesalahan-

kesalahan lperhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa 

lantara kecocokan antara yang telah ditemukan dengan alpa yang 

ditanya,dan dapat menjelaskan kebenaran jawaban tersebut. 

g. Langkah-langkah Pemecahan masalah  

Menurut Polya dalam  suatu pemecahan masalah terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan yaitu : 

1. Memahami masalah 

2. Merencanakan penyelesaian 

3. Menyelesaikanl maslah sesuai rencana 

4. Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang 

telah dikerjakan  

Berdasarkan uaraian diatas,dalam penelitian ini kemampuan 

pemecahan masalah ekonomi akan diukur melalui kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mengunakan  langkah-

langkah pemecahan masalah menurut polya. Alat yang digunakan untuk 

kemampuan pemecahan masalah siswa adalah tes yang berbentuk uraian 

h. Faktor yang Mempengaruhi Pemecahan Masalah 

  Menurut Charles dan Lester. Pemecahan masalah  sesungguh 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : 
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1. Kognisi 

Faktor kognisi meliputi pengetahuan konseptual (pahaman) dan 

startegi dalam menerapkan –engetahuan pada situasi yang 

sesungguhnya. 

2. Afeksi 

Faktor afeksi mempengaruhi kepribadian peserta didik untuk 

memecahkan masalah 

3. Metakognisi 

Metakognisi meliputi regulasi diri yaitu kemampuan untuk berpikir 

melalui masalah pada masalah diri . 

3. Pengaruh Model PembelajaranOpen endedTehadap  Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa. 

Menurut suyatno, Pembelajaran Open endeddengan problem (masalah) 

terbuka, artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan 

pemecahan berbagai cara (flexibility) dan solusinya juga bisa beragam (multi-

jawab,fluency). Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisnilitas ide, 

kereativits, kognitif tinggi, kritis, komunikasi intraksi, sharing, keterbukaan, 

dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi mengembangkan metode, 

cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memproleh jawaban siswa yang 

beragam. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menjelaskan proses mencapai 

jawaban tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih lebih 

mementingkan proses dari pada produk yang membantu pola pikir, 

keterpaduan, keterbukaan, dan ragam berpikir.  



29 
 

Menurut Krulik dan Rutnik mengemukakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan perose bahwa dimana individu mengunakan pengetahuan, 

keterampila,dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan 

masalah pada situllasi yang belum dikenalnya.Sehingga istilah pemecahan 

masalah-masalah mengandung arti mencari cara metode atau pendekatan 

penyelesaian melalui beberapa kegiatan antara lain: mengamati, memahami, 

mencoba, menduga, menentukan dan meninjau kembali.
22

 

4. Materi Pendapatan Nasional 

a. Pengertian Pendapatan Nasional  

   Menurut Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, 

pendapatannasional atau deviden nasional adalah tenaga kerja dan modal dari 

suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah 

“neto” komoditi, baik material maupun immaterial, termasuk jasa dan 

sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan sebagai hasil dari 

tenaga kerja dan modal, yang ditanamkan oleh pengusaha pada kekayaan 

alam suatu negara.Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. 

  Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan 

nasional. Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product = GDP) 

Istilah lain dari pendapatan nasional adalah Produk Domestik 

Bruto (PDB). Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai 
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total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung 

berdasarkan nilai pasar. 

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product = GNP) 

Produk Domestik Bruto digabung dengan pendapatan Neto 

terhadap luar negeri adalah Produk Nasional Bruto/PNB (Gross 

National Product).Jadi, pada PNB hanya dihitung total output 

warga negara saja. 

3. Produk Nasional Neto (Net National Product =NNP) 

Produk Nasional Neto (Net National Product) didapat dari 

produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang 

pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP=GNP-

(Penyusutan + barang pengganti modal). 

4. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income = NNI) 

Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto 

dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan 

subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI = NNP – Pajak tidak 

langsung + subsidi. 

5. Pendapatan Perorangan (Personal Income = PI) 

Pendapatan perorangan (Personal Income) adalah jumlah 

seluruh penerimaan yang benar-benar sampai ditangan 

masyarakat.Tidak semua pendapatan sampai ke tangan 

masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, 
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iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan 

ditambah dengan pembayaran pinjaman (transfer payment). 

Jika ditulis dalam rumus, PI = NNI + transfer payment – (laba 

ditahan + iuran asuransi + iuran jaminan sosial + pajak 

perseroan).  

6. Pendapatan Disposabel/Setelah Pajak (Disposable Income) 

Pendapatan Disposabel (Disposable Income) adalah 

pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak 

penghasilan.  Jika ditulis dalam rumus, Disposable Income = 

Personal Income – Pajak penghasilan. 

7. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang 

berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada 

pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu.Misal, 

PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera 

Barat. 

b. Manfaat Pendapatan Nasional 

Secara umum, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah 

sebagai sumber informasi untuk: 

1. Menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. 

2. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah 

negara agraris atau negara industri. 
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3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai 

kemakmuran. 

Manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. 

2. Membandingkan perekonomian antarnegara dan antardaerah. 

3. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. 

4. Membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang 

ekonomi. 

c. Komponen-komponen Pendapatan Nasional 

1. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan 

pendapatan adalah sebagai berikut: 

a. Kompensasi untuk pekerja 

b. Keuntungan perusahaan 

c. Pendapatan usaha perorangan 

d. Pendapatan sewa 

e. Bunga neto 

2. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan 

pengeluaran adalah sebagai berikut: 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

b. Pengeluaran investasi 

c. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa 

d. Ekspor neto 
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d. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional 

1. Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu 

pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh 

dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor 

produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. 

Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan 

kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan 

usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. 

2. Pendekatan Produksi 

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan 

produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah 

seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di 

dalam perekonomian.  

3. Pendekatan Pengeluaran 

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran 

dapat membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang 

dihasilkan kedalam empat komponen, yaitu pengeluaran 

konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, 

pembentukan modal sektor swasta, dan ekspor neto.  

e. Pendapatan Per Kapita 

1. Pengertian dan Kegunaan Pendapatan Per Kapita 
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Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata 

penduduk suatu negara. Sedangkan manfaat dari perhitungan 

pendapatan per kapita antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan 

masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 

b) Menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara 

dengan negara lain. 

c) Menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara 

dengan negara lainnya. 

d) Menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. 

2. Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk, dan Pendapatan 

Per Kapita 

Jika pendapatan nasional suatu negara tinggi, tetapi jumlah 

penduduk juga besar, pendapatan per kapitanya akan rendah. 

Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi 

jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapitanya mungkin 

tinggi.Jadi, tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi 

oleh jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. 

3. Perbandingan Pendapatan Per Kapita 

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia 

termasuk salah satu negara yang memiliki pendapatan per 

kapita menengah. Untuk negara lain, pendapatan per kapita 
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Indonesia diatas Kamboja, Bangladesh, India, dan Pakistan, 

tetapi masih dibawah Tiongkok.  

f. Distribusi Pendapatan Nasional 

Distribusi pendapatan nasional merupakan suatu pokok 

bahasan ekonomi makro yang sangat penting karena distribusi 

berhubungan dengan unsur keadilan, pembangunan, pertumbuhan, dan 

masa depan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan uraian tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dillakukan oleh peneliti terdahulu penelitian yang 

relevan dengan penelitlian ini juga dilakukan oleh: 

1. Mhd fahmi dengan judul “Pengaruh pembelajaran Open ended terhadap 

kemampuan pemecahan masalah soal  ekonomi siswa Kelas VII SMP 

Negeri 2 bengkalis” peneliti lini menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan pemeclahan masalah siswa antara yang 

mengunakan model Open ended atau pembelajaran konvensional. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan  Mhd Fahmi 

terletak pada variabel Y. Penelitian ini untuk meningkatkan pemecahan 

masalah siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh 

Yulia Anita Siregar dengan judul “Pengaruh pembelajaran kooperatif 

Tipe Open ended untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah di SMP Negeri 1 Sipirok” penelitian ini 
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menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan meningkatkan hasil tes awa 

dengan nilai rata-rata 63,28 dan tingkat ketuntasan belajar klasikal yaitu 

90,63%. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yulia Anita 

Siregar terletak pada variabel Y. Penelitian ini untuk meningkatkan 

pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Sutrisno dengan judul “Pengaruh 

pembelajaran Open ended dengan metode pemecahan masalah berbantu 

Lembar Kerja Kelompok untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi 

“Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan model 

terselbut dapat meningkatkan 26% hasil belajar siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sutrisno 

terletak pada variabel Y. Penelitian ini untuk meningkatkan pemecahan 

masalah siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Open ended, telah diterapkan untuk meningkatkan hasil 

belajar ekonlomi sehingga pada penelitian ini akan dilakukan penelitian 

terhadap kemampuan pemecahan masalah soal ekonomi dengan model 

pembelajara yang ditinjau dari kemampuan siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Joko Pramono terletak pada variabel Y. Penelitian ini untuk 

meningkatkan pemecahan masalah siswa pada mata pelaaran 

ekonomi.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Mira Kurnia terletak pada variabel X. Penelitian ini meneliti 

tentang  pengaruh penerapan model pembelajaranOpen ended ada mata 

pelajaran ekonomi. 

C. Konsep Operasional 

Adapun konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini yaitu 

Model Pembelajaran Open endedyang diterapkan pada pembelajaran ekonomi 

disekolah menengah atas negeri 1 kelayang 

1. Model pembelajaran Open ended 

Open endeddapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalahbsiswa dalam proses pembelajaran dan penerapan model Open 

ended dapat meningkatkan keterampilan proses. Untuk indikator 

pembelajaran ini merujuk pada langkah-langkah yang telah dipersiapkan 

pada pembelajaran Open ended adalah sebagai berikut: 

a. Menyajikan masalah. Sebagai pertama yaitu guru menyajikan atau 

memaparkan masalah-masalah secara terbuka dan sebanyak-banyak 

yang akan dibahas dalam proses belajar mengajar. 

b. Pengorganisasian. Setelah disajikan masalah yang akan dibahas, 

laludiorganisasikan, kedalam beberapa kelompok berdasarkan jenis 

atau bentuk dari masalah itu sendiri 

c. Pembelajaran. Mengkaji dan mengali masaah-masalah yang telah 

diorganisasikan  seperti; kenapa masalah itu bisa terjadi? Factor yang 

mempengaruhinya? Bagaimana cara megatasinya? 
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d. Perhatikan dan catat respon siswa. Guru memperhatikan bagaimana 

perhatian dan respon siswa terhadap masalah tersebut. 

e. Bimbingan dan pengarahan. Guru memberikan bimbingan dan arahan 

seperlunya dalam proses pembelajaran ketika siswa sedang menelaah 

an mengkaji dan mengali masaah yang diajukan. 

f. Membuat kesimpulan.Terakhir adalah guru bersama siswa 

bekerjasama untuk membuat kesimpuan sebagai hasil akhir dari 

proses pembelajaran masalah terbuka. 

2. Pemecahan masalah 

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah ekonomi 

diplerlukan beberapa indicator.Kesumawati juga menyebutkan dalam Siti 

Mawaddah dan Hana Anisa bahwa indicator dari kemampuan  pemecahan 

masalah ekonomi adalah sebagai berikut.
23

 

a. Menunjuk pemahaman masalah, meliputi kemampuan 

mengindentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan  

kecukupan yang diperlukan 

b. Mampu membuat atau menyusun model ekonomi, meliputi 

kemampuan merumuskan masalah situasi sehari –hari  dalam 

ekonomi. 

c. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi 

kemampuan memunculkan berbagai klemungkinana atau alternative 

                                                             
23

Ibid, hal. 168 



39 
 

cara menyelesaikan rumus-rumus atau pengetahuan yang mana dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. 

d. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperoleh, melilputi, kemampuan mengindentifikasi kesalahan-

kesalahan perhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa 

lantara kecocokan antara yang telah ditemukan dengan alpa yang 

ditanya,dan dpat menjelaskan kebenaran jawaban tersebut. 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Pengaruh Model Pembelajaran Open ended Terhadap kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas di 

SekolahMenengah atas Negeri 1 Kelayang. 

2. Hipotesis 

Ha:  Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model  

pembelajaran Open endedterhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah siswa pada mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah 

atas Negeri 1 Kelayang. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model 

pembelajaran Open endedterhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

siswa  pada  mata  pelajaran  ekonomi  Sekolah  Menengah  atas 

 Negeri 1 Kelayang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Open Eended Eksperimen. Jenis penelitian Quasi Eksperimen ini merupakan 

jenis penelitian semu, yang mana dalam jenis penelitian variabel-variabel yang 

terlibat dalam penelitian tidak dikontrol sepenuhnya.
24

Desain yang digunakan 

penelitian adalah.Non-equivalen Group Pretest postest Design, yaitu pada desain 

ini antara Open Eended kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara 

random. Pretest dan posttest  yang dimaksud untuk mengetahui Observasi awal 

apakah kelas yang diteliti homogen atau tidak, dan observasi akhir untuk 

menentukan apakah ada perbedaan antar kelas yang digunakan Model 

Pembelajaran Open Ended. dengan kelas yang mengunakan model pembelajaran 

konvensional.
25

 

TABEL 3.1 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

 

Eksperimen O1                            X                          O2 

Kontrol O3                                                         O4 

 Sumber : Sugiyono, 2012:116 

Keterangan: 

                                                             
24

 Rukaesi A. Maolani & Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,2015, hlm.86 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitati dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2014) hlm. 79 
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O1:  Pretest kelas eksperimen 

O2:  Posttest kelas eksperimen 

X  : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan Model Pembelajaran Open 

Ended 

O3:  Pretest kelas konrol 

O4:  Posttest kelas kontrol 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan semenjak SK Pembimbing 

dikeluarkan yaitu tanggal 28 juni 2019 sampai dikeluarkan surat balasan riset 

dari Sekolah tanggal 19 juli 2019, dan lokasi penelitian ini adalah di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kelayang, yang terletak di Jln. Negara simpang 

kelayang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan 

masalah yang diteliti dapat ditemukan dilokasi tersebut, serta dalam segi waktu 

dan biaya lokasi tersebut dapat dijangkau oleh peneliti 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X1 di 

Sekolah Menengah atas Negeri 1 Kelayang. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan penerapan 

modelpembelajaran Open endedterhadap pemecahan masalah siswa pada 

mata pelajaran ekonomi 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi 

dan seluruh siswa kelas X1 Sekolah  menengah atas pada semester Genap 

tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 33 orang yang terbagi dalam dua 

kelas yaitu, kelas X1
1
, dan X1

2. 

TABEL III.2 

JUMLAH SISWA 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X1
l
 17 

2 X1
2
 16 

Jumlah - 33 

 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan Sample Jenuh atau definisi 

sample jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan  bila jumlah populasi 

relative kecil, kurang dari 33 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generelasi dengan kesalahan yang sangat kecil.  

Penelitian ini menggunakan 2 kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan 

kontrol. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan dengan 

undian dari 2 kelas yang ada, sehingga dari undian tersebut ditetapkan  X1
2 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X1
1 

sebagai kelas kontrol. Sampel 

penelitian ini berjumlah 33 orang terdiri dari 17 orang siswa kelas eksperimen 

dan 16 orang siswa kelas kontrol. 
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TABEL III.3 

JUMLAH SISWA KELAS EKSPERIMEN  

DAN KELAS KONTROL 

 

No Kelas Jumlah Siswa Kelas 

1 X1
1
 17 Eksprimen 

2 X1
2
 16 Kontrol 

Jumlah - 33 - 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang di lakukan setiap kali tatap muka, dengan tujuan 

untuk mengamati kegiatan proses belajar mengajar ketika guru 

menggunakan strategi pembelajaran Open ended). Melalui teknik ini 

peneliti bekerja sama dengan guru, dimana peneliti menjadi observer yang 

bertugas mengambil data aktivitas siswa. 

2. Teknik Tes  

Tes biasanya berupa sejumlah pertanyaan atau soal yang menuntut 

jawaban. Jika data penelitian yang akan dikumpulkan mengenai prestasi 

belajar, atau pemahaman siswa cara memperolehnya dapat dikerjakan 

melalui tes.
26

 

Penulis menggunakan tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan 

terbuka untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap 

                                                             
26

Triyono, op. cit, hal 174 
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materi pelajaran Ekonomi . Total soal ulangan harian yang diujikan adalah 

sebanyak 10 butir. 

Syarat tes adalah harus memenuhi kriteria tentang soal yang baik 

diantaranya validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. 

 

a. Uji Validitas 

Suatu soal dikatakan valid apabila soal-soal tersebut mengukur 

apa yang semestinya diukur. Untuk melakukan uji validitas suatu soal, 

harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor 

totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan 

rumus korelasi produk Momen sebagai berikut:
27

 

rxy = 
 (   ) (  ) (  )

√*       (  ) + *        (  ) +
 

Keterangan: 

r : Koefisien validitas 

n : Jumlah responden 

x : Skor item 

y : Skor total dimana y = x1 + x2 + x3+ x4+ x5+ x6 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji 

t dengan rumus sebagai berikut: 

thitung =  √    

Keterangan : 

                                                             
27

Hartono,  Analisis Item Instrumen, Bandung: Zanafa Publishing, 2010, hal 85 
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t : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden 

Jika koefisien r hitung lebih kecil terhadap r tabel maka soal 

instrumen tidak bisa digunakan dan jika nilai r hitng lebih besar dari 

nilai r tabel maka soal bisa instrumen bisa digunakan. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas atau keajengan suatu tes merupakan ukuran yang 

menyatakan tingkat kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki 

keandalan untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan alpha 

dengan rumus : 

r11 = (
 

   
) (  

∑  

  
) 

Keterangan : 

r11 : Nilai reliabilitas 

st :Varians total 

k : Jumlah item
28

 

Jika koefisien alpha hitung lebih besar dari standar reliabelitas 

soal sebesar 0,60 maka soal bersifat reliabel dan dapat digunakan. Dan 

jika koefisien alpha hitung lebih kecil dari standar reliabelitas soal 

sebesar 0,60 maka soal tidak reliabel dan tidak dapat digunakan. 

c. Tingkat kesukaran 

                                                             
28

Ibid, hal 102 
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Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah, 

sedang, atau sukar.Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. Persamaan yangg digunakan untuk menentukan 

tingkat kesukaran (p) adalah: 

P = 
∑ 

 
 

Keterangan : 

p : Proporsi menjawab benar pada butir soal tertentu 

∑ B : Jumlah peserta tes yang menjawab benar 

N  : Jumlah peserta tes yang menjawab
.29

 

TABEL III.2 

TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

Tingkat Kesukaran Soal (P) Kategori soal 

P >  0,70 Mudah 

0,30 < p ≤ 0,70 Sedang 

p < 0,30 Sukar 

Sumber: Hartono (2010: 39) 

d. Daya pembeda 

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung daya 

pembeda digunakan indeks diskriminasi yaitu: 

d = 
   

  
  

   

  
 

Keterangan : 

                                                             
29

Ibid, hal 38. 
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niT : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok tinggi 

NT : Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi 

NiR : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok rendah 

NR : Banyaknya penjawab dari kelompok rendah.
30

 

TABEL III. 3 

INDEKS DISKRIMINASI SOAL 

 

Indek Diskriminasi Evaluasi 

Lebih dari 0,40 Bagus sekali 

0,30-0,39 Bagus tapi perlu peningkatan 

0,20 - 0,29 
Belum memuaskan dan perlu 

diperbaiki 

Kurang dari 0,20 Jelek dan harus dibuang 

Sumber: Hartono (2010: 42) 

 Pengolahan data uji instrumen tes dalam penelitian ini, penulis  

menggunakan bantuan program ANATES versi 4.0,5. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

sejarah dan perkembangan sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data bertujuan untuk memperoleh bobot aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.Data dianalisis dengan menggunkaan rumus tes-t.Untuk mengetahui 

data mata pelajaran ekonomi sesudah dan sebelum tindakan kelas digunakan 

uji statistik yaitu tes “t” (t0).Cara memberikan interprestasi terhadap t0adalah 

                                                             
30

Ibid, hal  40. 
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dengan merumuskan hipotesa alternative (Ha) yang menyatakan ada perbedaan 

dan hipotesa nol (H0) yang menyatakan tidak ada perbedaan. Setelah itu 

mencari df atau db dengan besarnya df dan dp tersebut dikonsultasikan pada 

table nilai “t” hasilnya disebut total (tt), selanjutnya bandingkan t0 dengan tt. 

adapun tahapan analisisnya sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan teknik liliefors tes. 

Kelebihan liliefors test adalah penggunaan/perhitungannya yang 

sederhana, serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel kecil. 

Langkah-langkah pengujian liliefors test sebagai berikut: 

a. Susunlah data dari kecil ke besar. Setiap data ditulis sekali, meskipun 

ada beberapa data. 

b. Periksa data dengan menulis frekuensi munculnya data. 

c. Dari frekuensi susun frekuensi kumulatifnya. 

Formula fki = fki 

d. Berdasarkan frekuensi kumulatif, hitunglah proposalnya empiric 

(observasi) 

Formula,   (  )        

e. Hitunglah nilai z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z 

Formula,    
     X

 
 

Dimana X = 
∑  

 
dan S = 

√∑  
  
( ∑   )
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f. Menghitung theoretical proportion (tabel Z) : proporsi kumulatif luas 

kurva normal baku. 

g. Bandingkan empirical proportion dengan theoretical proportion, 

kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara kedua 

proporsi tadi. 

Formula empirical proportion, |Sn (Xi)-F0(Xi)| 

Formula theoretical proportion |Sn (Xi-1)-F0(Xi) 

Pada perhitungan diperoleh Lhitung< Ltabel maka dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal atau penyebaran datanya normal.Sebaliknya, jika 

Lhitung> Ltabel maka dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak, pada penelitian ini 

kelas yang akandi teliti sudah di uji homogenitasnya.Pengujian 

homogenitasnya pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus.
31

 

Fhitung = 
               

               
 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Apabila perhitungan 

diperoleh Fh<Ft, maka sampel dikatakan mempunyai varians yang sama 

atau homogeny. 

 

 

 

                                                             
31

 Sugiyono, Op.Cit. hal. 199 
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3. Uji Hipotesis 

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rerata kelas eksperimen secara signifikan dengan rerata kelas kontrol. Jenis 

uji hipotesis : 

a. Bila n1  n2 varian homogen dapat digunakan rumus tes t dengan 

pooled varian. Dengan derajad kebebasan (dk) = n1  n2– 2. jika t 

hitung > t tabel maka Ha diterima Ho ditolak. Adapun rumusnya 

sebagai berikut:
32

 

t = 
X    X  

√
(     )  

   (      )  
 

        
(
 

  
  

 

  
)

 

Keterangan : 

X   = Mean Kelas Eksperimen 

X   = Mean Kelas Kontrol 

  
   = Variasi Kelas Eksperimen 

  
   = Variasi Kelas Kontrol 

    = Sampel Kelas Eksperimen 

    = Sampel Kelas Kontrol 

b. Bila n1  n2, varian tidak homogen dapat digunakan rumus t test 

dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung 

dari selisih harga t tabel dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk 

                                                             
32

Ibidhal. 199 
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(n1 - 1) dan dk (n2 - 1) dibagi dua. Kemudian ditambahkan dengan 

harga t yang terkecil. Adapun rumusnya sebagai berikut.
33

 

t = 
X    X  

√
  
 

  
   

  
 

 

 

Keterangan : 

X  = Mean Kelas Eksperimen 

X  = Mean Kelas Kontrol 

  
  = Variasi Kelas Eksperimen 

  
  = Variasi Kelas Kontrol 

   = Sampel Kelas Eksperimen 

   = Sampel Kelas Kontrol. 

c. Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji statistic non-parametrik yaitu mengunakan uji Mann-

Whitney U, yaitu:
34

 

U1 =       
  (     )

 
      

Dan 

U1 =       
  (     )

 
      

Keterangan : 

U1 = Jumlah Peringkat 1 

 

                                                             
33

Ibidhal. 196 
34

 Sugiyono, Statistik NonparametrikUntuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta 2012). Hal. 61 
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4. Uji Pengaruh (Effect-Size) 

Besar Pengaruh  Penerapan Model Pembelajaran Open Ended 

terhadap pemecahan masalah siswa dilakukan dengan menghitung 

cohen’d menggunakan rumus Effect-size dari cohen sebagai berikut: 

d = 
         

       
 

Keterangan:  

d  : Nilai effect size 

x t  : Nilai rata-rata kelompok percobaan 

x c  : Nilai rata-rata kelompok kontrol 

Spooled : Standar deviasi gabungan. 

Mencari nilai Spooled  digunakan  rumus: 

Spooled =√
(    )  

  (    )  
 

      
 

Keterangan: 

Spooled : Standar deviasi gabungan  

nt  : Jumlah sampel kelas eksperimen 

nc  : Jumlah sampel kelas kontrol 

St  : Standar deviasi kelas eksperimen  

Sc  : Standar deviasi kelas kontrol 

  Harga d menggambarkan besarnya pengaruh variabel bebas yang 

diintervensikan pada kelompok percobaan pada suatu variabel terikat. 

Kriteria besarnya effect size diklasifikasikan sebagai berikut: 
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d< 0,2  : Tergolong kecil 

0,2< d < 0,8 : Tergolong  sedang  

d> 0,8  : Tergolong besar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisis statistik terhadap aktivitas belajar siswa 

setelah perlakuan, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha di 

terima. Dengan demikian, hasil analisis ini mendukung hipotesis yang diajukan 

yaitu ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan model  pembelajaran 

Open Ended (variabel X) terhadap kemampuan siswa memecahkan masalah 

dalam pembelajaran ekonomi (variabel Y) pada kelas eksperimen dengan 

membandingkant
hitung

 dengan tabelt dimana  0.05dan dk=(n1+n2)-2= 

(17+16)-2=31. Untuk mendapatkan tabelt maka perlu dikonsultasikan dengan 

tabel distribusi t dengan dk=33-2=31, dengan demikian tabelt = 2,040.Dapat 

disimpulkan bahwa t
hitung≥ tabelt  atau 6,283>2,040, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan 

siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran ekonomi yang menggunakan 

model pembelajaran Open Ended dengan kemampuan siswa memecahkan 

masalah dalam pembelajaran ekonomi yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1  Kelayang. 

Uji pengaruh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penggunaan model pembelajaran Open Ended terhadap kemampuan siswa 
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memecahkan masalah dalam pembelajaran ekonomi.Perhitungan uji pengaruh 

(effect size) sebagai berikut: 

Berdasarkan perhitungan ES sebesar 1,210 angka ini termasuk dalam 

kategori besarkarena effect sizelebih dari 0,8. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Open Ended berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keritang dengan kategori “besar”.Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran Open Ended (variabel 

X) sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa memecahkan masalah 

dalam pembelajaran ekonomi (variabel Y). 

Sumbangan pengaruh penggunaan model pembelajaran Open Ended 

(variabel X) sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa memecahkan 

masalah dalam pembelajaran ekonomi (variabel Y) sebesar 82,3%.. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran Open 

Ended sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada siswa agar terus meningkatkan kemampuan siswa 

memecahkan masalah dalam pembelajaran ekonomi 

2. Diharapkan kepada siswa agar terus terus bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum dimengerti dan dipahami. 

3. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar tidak meneliti 

halyang sama cobalah pada model pembelajaran yang berbeda. 
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EKONOMI  

Satuan Pendidikan : SMA / MA 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Kompetensi Inti  : 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.1  Menganalisis 

konsep dan 

metode 

penghitungan 

pendapatan 

nasional.  

 Memahami pengertian pendapatan nasional 

 Memahami manfaat pendapatan nasional 

 Menganalisis komponen-komponen/konsep 

pendapatan nasional 

 Menganalisis metode penghitungan 

pendapatan nasional 

 Menjelaskan konsep pendapatan per kapita 

 Memahami konsep distribusi pendapatan  

 Membuat pola hubungan informasi/data yang 

diperoleh untuk menyimpulkan tentang 

konsep dan metode penghitungan pendapatan 

nasional 

Pendapatan Nasional 

 Pengertian pendapatan 

nasional 

 Manfaat pendapatan nasional 

 Komponen-

komponen/konsep 

pendapatan nasional 

 Metode penghitungan 

pendapatan nasional 

 Pendapatan per kapita 

 Distribusi pendapatan  

 Membaca referensi dan atau sumber lain yang relevan 

tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan 

nasional 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

sebagai klarifikasi tentang konsep dan metode 

penghitungan pendapatan nasional 

 Membuat pola hubungan informasi/data yang diperoleh 

untuk menyimpulkan tentang konsep dan metode 

penghitungan pendapatan nasional 

 Menyajikan hasil analisis penghitungan pendapatan 

nasional melalui media lisan dan tulisan 

4.1  Menyajikan hasil 

penghitungan 

pendapatan 

nasional. 

 Menyajikan hasil analisis penghitungan 

pendapatan nasional melalui media lisan dan 

tulisan 

3.2  Menganalisis 

konsep 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

pembangunan 

ekonomi serta 

 Memahami pengertian pertumbuhan ekonomi 

 Menjelaskan cara mengukur pertumbuhan 

ekonomi 

 Memahami teori pertumbuhan ekonomi 

 Memahami pengertian pembangunan 

ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi 

 Pengertian pertumbuhan 

ekonomi 

 Cara mengukur pertumbuhan 

ekonomi 

 Teori pertumbuhan ekonomi 

 Membaca referensi dan atau sumber belajar lainnya yang 

relevan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi 

 Mencari informasi tambahan yang ingin diketahui  untuk 

mendapatkan klarifikasi melalui tanya jawab tentang 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi 
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permasalahan dan 

cara 

mengatasinya.  

 Menjelaskan perbedaan pembangunan 

ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi 

 Memahami perencanaan pembangunan 

ekonomi 

 Menyebutkan indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi 

 Menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi pembangunan ekonomi 

 Mengidentifikasi masalah pembangunan 

ekonomi di negara berkembang 

 Menjelaskan kebijakan dan strategi 

pembangunan ekonomi 

 Mengolah informasi/data yang diperoleh  

dari sumber-sumber  terkait  serta membuat 

hubungannya untuk mendapatkan  

kesimpulan tentang  pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan ekonomi 

 

Pembangunan Ekonomi 

 Pengertian pembangunan 

ekonomi 

 Perbedaan pembangunan 

ekonomi dengan 

pertumbuhan ekonomi 

 Perencanaan pembangunan 

ekonomi 

 Indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi 

 Faktor-faktor yang 

memengaruhi pembangunan 

ekonomi 

 Masalah pembangunan 

ekonomi di negara 

berkembang 

 Kebijakan dan strategi 

pembangunan ekonomi 

 Mengolah informasi/data yang diperoleh  dari sumber-

sumber  terkait  serta membuat hubungannya untuk 

mendapatkan  kesimpulan tentang  pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan ekonomi 

 Menyajikan  hasil temuan permasalahan pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan ekonomi  serta cara 

mengatasinya melalui media lisan dan tulisan 

4.2  Menyajikan hasil 

temuan 

permasalahan 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

pembangunan 

ekonomi serta 

cara 

mengatasinya.  

 Menyajikan  hasil temuan permasalahan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi  serta cara mengatasinya melalui 

media lisan dan tulisan 

3.3  Menganalisis 

permasalahan 

ketenagakerjaan 

dalam 

pembangunan 

ekonomi.  

 Menjelaskan pengertian tenaga kerja, 

angkatan kerja, dan kesempatan kerja 

 Menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja  

 Mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan 

 Menjelaskan upaya meningkatkan kualitas 

tenaga kerja 

 Menjelaskan sistem upah dan pengangguran 

 Menemukan permasalahan ketenagakerjaan 

dalam pembangunan ekonomi melalui 

 Pengertian tenaga kerja, 

angkatan kerja, dan 

kesempatan kerja 

 Jenis-jenis tenaga kerja  

 Masalah ketenagakerjaan 

 Upaya meningkatkan kualitas 

tenaga kerja 

 Sistem upah 

 Pengangguran 

 Mencermati berbagai sumber belajar yang relevan 

(termasuk lingkungan sekitar) tentang permasalahan 

ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

untuk mendapatkan klarifikasi tentang permasalahan 

ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi 

 Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh dari 

berbagai sumber belajar  

 Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam 
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berbagai sumber belajar 

 Menganalisis  informasi dan data-data yang 

diperoleh dari berbagai sumber belajar  

pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui 

media lisan dan tulisan 

4.3  Menyajikan hasil 

analisis masalah 

ketenagakerjaan 

dalam 

pembangunan 

ekonomi dan cara 

mengatasinya.  

 Menyajikan hasil analisis masalah 

ketenagakerjaan dalam pembangunan 

ekonomi dan cara mengatasinya melalui 

media lisan dan tulisan 

3.4  Menganalisis 

indeks harga dan 

inflasi.  

 Menjelaskan pengertian indeks harga 

 Menjelaskan tujuan penghitungan indeks 

harga 

 Menjelaskan macam-macam indeks harga 

 Menjelaskan metode penghitungan indeks 

harga 

 Menjelaskan pengertian inflasi, penyebab 

inflasi 

 Menjelaskan jenis-jenis  inflasi 

 Menjelaskan cara menghitung inflasi  

 Menjelaskan dampak inflasi 

 Menjelaskan cara mengatasi inflasi (secara 

garis besar) 

 Menjelaskan teori permintaan dan penawaran 

uang 

 Menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi permintaan uang 

 Menganalisis  secara kritis informasi dan 

data-data yang diperoleh serta membuat 

kesimpulan tentang  indeks harga dan inflasi 

Indeks Harga  

 Pengertian indeks harga 

 Tujuan penghitungan indeks 

harga 

 Macam-macam indeks harga 

 Metode penghitungan indeks 

harga 

 

Inflasi  

 Pengertian inflasi 

 Penyebab inflasi 

 Jenis-jenis  inflasi 

 Menghitung inflasi  

 Dampak inflasi 

 Cara mengatasi inflasi (secara 

garis besar) 

 

Permintaan dan penawaran uang 

 Teori permintaan dan 

penawaran uang 

 Faktor-faktor yang 

memengaruhi permintaan 

uang 

 Mencermati data/informasi yang disajikan guru tentang 

indeks harga dan inflasi  

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

untuk mendapatkan klarifikasi tentang indeks harga dan 

inflasi 

 Menganalisis  secara kritis informasi dan data-data yang 

diperoleh serta membuat kesimpulan tentang  indeks harga 

dan inflasi 

 Menyajikan hasil analisis tentang indeks harga dan inflasi 

melalui media lisan dan tulisan 

4.4  Menyajikan hasil 

analisis indeks 

harga dan inflasi.  

 Menyajikan hasil analisis tentang indeks 

harga dan inflasi melalui media lisan dan 

tulisan 

3.5  Menganalisis  Menjelaskan pengertian kebijakan moneter Kebijakan Moneter  Membaca buku teks atau sumber belajar lain yang relevan 
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kebijakan moneter 

dan kebijakan 

fiskal.  

 Menjelaskan tujuan kebijakan moneter  

 Menjelaskan instrumen kebijakan moneter 

 Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal 

 Menjelaskan instrumen kebijakan fiskal  

 Menganalisis  secara kritis informasi dan 

data-data yang diperoleh serta  membuat pola 

hubungan dan kesimpulan tentang  kebijakan 

moneter dan kebijakan fiskal 

 Pengertian kebijakan moneter 

 Tujuan kebijakan moneter  

 Instrumen kebijakan moneter 

 

Kebijakan kebijakan fiskal 

 Tujuan kebijakan fiskal 

 Instrumen kebijakan fiskal  

tentangkebijakan moneter dan kebijakan fiskal 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

untuk mendapatkan klarifikasi tentang  kebijakan moneter 

dan kebijakan fiskal  

 Menganalisis  secara kritis informasi dan data-data yang 

diperoleh serta  membuat pola hubungan dan kesimpulan 

tentang  kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 

 Menyajikan hasil analisis tentang peran kebijakan  moneter 

dan kebijakan fiskal melalui media lisan dan tulisan 
4.5  Menyajikan hasil 

analisis kebijakan 

moneter dan 

kebijakan fiskal.  

 Menyajikan hasil analisis tentang peran 

kebijakan  moneter dan kebijakan fiskal 

melalui media lisan dan tulisan 

3.6  Menganalisis 

APBN dan APBD 

dalam 

pembangunan 

ekonomi.  

 Menjelaskan pengertian APBN 

 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN 

 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan 

negara 

 Menjelaskan jenis-jenis belanja negara 

 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 

 Menjelaskan pengaruh APBN terhadap 

perekonomian 

 Menjelaskan pengertian APBD 

 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBD 

 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan 

daerah 

 Menjelaskan jenis-jenis belanja daerah 

 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 

 Menjelaskan pengaruh APBD terhadap 

perekonomian 

 Menganalisis  secara kritis informasi dan data 

yang diperoleh serta  membuat pola 

hubungan dan kesimpulan tentang  APBN 

dan APBD 

APBN  

 Pengertian APBN 

 Fungsi dan tujuan APBN 

 Sumber-sumber penerimaan 

negara 

 Jenis-jenis belanja negara 

 Mekanisme penyusunan 

APBN 

 Pengaruh APBN terhadap 

perekonomian 

 

APBD 

 Pengertian APBD 

 Fungsi dan tujuan APBD 

 Sumber-sumber penerimaan 

daerah 

 Jenis-jenis belanja daerah 

 Mekanisme penyusunan 

APBD 

 Pengaruh APBD terhadap 

perekonomian 

 Membaca referensi dan mencermati data dan informasi 

dari berbagai sumber yang relevan tentang APBN dan 

APBD dalam pembangunan ekonomi 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

untuk mendapatkan klarifikasi  

 Mencari dan mengeksplorasi data/informasi dari sumber 

lain yang relevan sebagai informasi pendukung untuk 

menganalisis APBN dan APBD  

 Menganalisis  secara kritis informasi dan data yang 

diperoleh serta  membuat pola hubungan dan kesimpulan 

tentang  APBN dan APBD 

 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan 

APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan 

dan tulisan 

4.6  Menyajikan hasil 

analisis fungsi dan 
 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran 

APBN dan APBD dalam pembangunan 
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peran APBN dan 

APBD dalam 

pembangunan 

ekonomi.  

ekonomi melalui media lisan dan tulisan 

3.7  Menganalisis 

perpajakan dalam 

pembangunan 

ekonomi.  

 Menjelaskan pengertian pajak 

 Menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak  

 Menjelaskan perbedaan pajak dengan 

pungutan resmi lainnya 

 Menjelaskan asas  pemungutan pajak 

 Menjelaskan jenis-jenis pajak 

 Menjelaskan sistem pemungutan pajak di 

indonesia 

 Menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak 

 Menganalisis  data dan informasi yang 

diperoleh serta membuat kesimpulan tentang 

perpajakan dalam pembangunan ekonomi 

Perpajakan 

 Pengertian pajak 

 Fungsi, manfaat, dan tarif 

pajak  

 Perbedaan pajak dengan 

pungutan resmi lainnya 

 Asas  pemungutan pajak 

 Jenis-jenis pajak 

 Sistem pemungutan pajak di 

Indonesia 

 Objek dan cara pengenaan 

pajak 

 Membaca referensi dan mencermati data dan informasi 

dari sumber yang relevan tentang perpajakan dalam 

pembangunan ekonomi 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi 

untuk mendapatkan klarifikasi tentang perpajakan dalam 

pembangunan ekonomi 

Menganalisis  data dan informasi yang diperoleh serta 

membuat kesimpulan tentang perpajakan dalam 

pembangunan ekonomi 

 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam 

pembangunan ekonomimelalui media lisan dan tulisan 

4.7  Menyajikan hasil 

analisis fungsi dan 

peran pajak dalam 

pembangunan 

ekonomi.  

 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran 

pajak dalam pembangunan ekonomimelalui 

media lisan dan tulisan 

3.8  Mendeskripsikan 

kerja sama 

ekonomi 

internasional.  

 Menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi 

internasional 

 Menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi 

internasional 

 Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama 

ekonomi 

 Menjelaskan lembaga-lembaga kerja sama 

ekonomi internasional 

 Mengolah data/informasi untuk membuat 

kesimpulan tentang kerja sama ekonomi 

internasional 

Kerjasama Ekonomi 

Internasional 

 Pengertian kerjasama ekonomi 

internasional 

 Manfaat kerjasama ekonomi 

internasional 

 Bentuk-bentuk kerjasama 

ekonomi 

 Lembaga-lembaga kerja sama 

ekonomi internasional 

 Membaca buku teks dan atau sumber belajar lainnya yang 

relevan tentang kerja sama ekonomi internasional 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan tentang kerja sama 

ekonomi internasional 

 Mengolah data/informasi untuk membuat kesimpulan 

tentang kerja sama ekonomi internasional 

 Menyajikan bentuk dan manfaat kerja sama ekonomi 

internasional melalui media lisan dan tulisan 

4.8  Menyajikan 

bentuk dan 
 Menyajikan bentuk dan manfaat kerja sama 

ekonomi internasional melalui media lisan 
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manfaat kerja 

sama ekonomi 

internasional.  

dan tulisan 

3.9  Menganalisis 

konsep dan 

kebijakan 

perdagangan 

internasional.  

 Menjelaskan pengertian perdagangan 

internasional 

 Menjelaskan manfaat  perdagangan 

internasional 

 Menjelaskan faktor pendorong dan 

penghambat perdagangan internasional 

 Menjelaskan teori perdagangan internasional 

 Menjelaskan kebijakan perdagangan 

internasional 

 Menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan 

internasional 

 Menjelaskan alat pembayaran internasional 

 Menjelaskan neraca pembayaran 

internasional 

 Menjelaskan pengertian devisa 

 Menganalisis data/informasi yang diperoleh 

dan membuat kesimpulan tentang konsep dan 

kebijakan perdagangan internasional 

Perdagangan Internasional 

 Pengertian perdagangan 

internasional 

 Manfaat  perdagangan 

internasional 

 Faktor pendorong dan 

penghambat perdagangan 

internasional 

 Teori perdagangan 

internasional 

 Kebijakan perdagangan 

internasional 

 Tujuan kebijakan 

perdagangan internasional 

 Alat pembayaran 

internasional 

 Neraca pembayaran 

internasional 

 Devisa 

 Membaca berbagai sumber belajar yang relevan tentang 

konsep dan kebijakan perdagangan internasional 

 Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang konsep dan 

kebijakan perdagangan internasional 

 Menganalisis data/informasi yang diperoleh dan membuat 

kesimpulan tentang konsep dan kebijakan perdagangan 

internasional 

 Menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan 

perdagangan internasional melalui media lisan dan tulisan 

4.9  Menyajikan hasil 

analisis dampak 

kebijakan 

perdagangan 

internasional. 

 Menyajikan hasil analisis tentang dampak 

kebijakan perdagangan internasional melalui 

media lisan dan tulisan 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 1 Kelayang

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Semester : XI/Ganjil

Materi Pokok : Pendapatan Nasional

Alokasi Waktu :3x45 Menit

A. Kompetensi Inti (KI)

 KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,

negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.

 KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

 KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai

kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

3.1 Memahami pengertian pendapatan nasional

3.2 Memahami manfaat pendapatan nasional

3.3 Menganalisis komponen-komponen/konsep pendapatan nasional

3.4 Menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional

3.5 Menjelaskan konsep pendapatan perkapita



3.6 Memahami konsep distribusi pendapatan

3.7 Membuat pola hubungan informasi/data yang diperoleh untuk menyimpulkan

tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian pendapatan nasional

2. Memahami manfaat pendapatan nasional

3. Menganalisis komponen-komponen/konsep pendapatan nasional

4. Menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional

5. Menjelaskan konsep pendapatan perkapita

6. Memahami konsep distribusi pendapatan

7. Membuat pola hubungan informasi/data yang diperoleh untuk menyimpulkan

tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional

E. Materi  Pembelajaran

a. Pengertian pendapatan nasional

b. Manfaat pendapatan nasional

c. Komponen-komponen/konsep pendapatan nasional

d. Metode penghitungan pendapatan nasional

e. Konsep pendapatan perkapita

f. Konsep distribusi pendapatan

g. Membuat pola hubungan informasi/data yang diperoleh untuk menyimpulkan

tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional

F. Pendekatan, Model, dan Metode

Model Pembelajaran : Open ended

Metode : Observasi, Diskusi, dan Tanya jawab

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan ke I

Langkah-langkah pembelajaran
Waktu

1. Pendahuluan



1. Melakukan pembukaan dengan sistem pembuka dan berdoa untuk

memulai pembelajaran.

2. Melakukan pengkondisian peserta didik

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai.

4. Menyampaikan teknik penilaian yang akan di gunakan.

5. Menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan.

6. Melakukan pre test 15 Menit

2. Kegiatan inti

A. Menyajikan

masalah

 Sebagai pertama yaitu guru menyajikan atau

memaparkan masalah-masalah secara terbuka

dan sebanyak-banyak yang akan dibahas dalam

proses belajar mengajar. materi pendapatan

nasional dan manfaat pendapatan nasional

150

Menit

B. Pengorganisa

sian

 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,

lalu diorganisasikan, kedalam beberapa

kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari

masalah itu sendiri

C. Pembelajaran

 Mengkaji dan mengali masalah-masalah yang

telah diorganisasikan  seperti; kenapa masalah

itu bisa terjadi? Faktor yang

mempengaruhinya? Bagaimana cara

megatasinya?

D. Perhatikan

dan catat

respon siswa
 Guru memperhatikan bagaimana perhatian dan

respon siswa terhadap masalah tersebut

E. Bimbingan

dan

pengarahan

 Guru memberikan bimbingan dan arahan

seperlunya dalam proses pembelajaran ketika

siswa sedang menelaah an mengkaji dan



mengali masaah yang diajukan

F. Kesimpulan

 Terakhir adalah guru bersama siswa

bekerjasama untuk membuat kesimpuan sebagai

hasil akhir dari proses pembelajaran masalah

terbuka.

3. Penutup

1. Secara bersama-sama siswa diminta untuk menyimpulkan  tentang

pengertian Pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional

2. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari

hasil pembelajaran

3. Guru memberikan evaluasi (post test) dan menyuruh siswa secara

individu untuk mengerjakannya

4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada

siswa untuk mempelajari materi berikutnya guru menyuruh salah satu

siswa untuk memimpin doa penutup 15 Menit

Pertemuan ke 2

Langkah-langkah pembelajaran
Waktu

1. Pendahuluan

1. Melakukan pembukaan dengan sistem pembuka dan berdoa untuk

memulai pembelajaran.

2. Melakukan pengkondisian peserta didik

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai.

4. Menyampaikan teknik penilaian yang akan di gunakan.

5. Menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan.

6. Melakukan pre test

15 Menit



2. Kegiatan inti

A. Menyajikan

masalah

 Sebagai pertama yaitu guru menyajikan.atau

memaparkan masalah-masalah secara terbuka

dan sebanyak-banyak yang akan dibahas dalam

proses belajar mengajar materi komponen-

komponen/konsep pendapatan nasional dan

Metode penghitungan pendapatan nasional

150

Menit

B. Pengorganisa

sian

 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,

lalu diorganisasikan, kedalam beberapa

kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari

masalah itu sendiri

C. Pembelajaran

 Mengkaji dan mengali masalah-masalah yang

telah diorganisasikan  seperti; kenapa masalah

itu bisa terjadi? Faktor yang

mempengaruhinya? Bagaimana cara

megatasinya?

D. Perhatikan

dan catat

respon siswa
 Guru memperhatikan bagaimana perhatian dan

respon siswa terhadap masalah tersebut

E. Bimbingan

dan

pengarahan

 Guru memberikan bimbingan dan arahan

seperlunya dalam proses pembelajaran ketika

siswa sedang menelaah an mengkaji dan

mengali masaah yang diajukan

F. Kesimpulan

 Terakhir adalah guru bersama siswa

bekerjasama untuk membuat kesimpuan

sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran



masalah terbuka.

3. Penutup

1. Secara bersama-sama siswa diminta untuk menyimpulkan  tentang komponen-

komponen/konsep pendapatan nasional dan Metode penghitungan pendapatan

nasional

2. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari hasil

pembelajaran

3. Guru memberikan evaluasi (post test) dan menyuruh siswa secara individu untuk

mengerjakannya

4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada siswa untuk

mempelajari materi berikutnya guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin

doa penutup

Pertemuan ke 3

Langkah-langkah pembelajaran
Waktu

1. Pendahuluan

1. Melakukan pembukaan dengan sistem pembuka dan berdoa untuk

memulai pembelajaran.

2. Melakukan pengkondisian peserta didik

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai.

4. Menyampaikan teknik penilaian yang akan di gunakan

5. Menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan.

6. Melakukan pre test 15 Menit

2. Kegiatan inti

A. Menyajikan

masalah

 Sebagai pertama yaitu guru menyajikan atau

memaparkan masalah-masalah secara terbuka

dan sebanyak-banyak yang akan dibahas

dalam proses belajar mengajar.materi konsep

pendapatan perkapita, konsep distribusi

pendapatan, pola hubungan informasi /data

150

Menit



yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang

konsep dan metode perhitungan pendapatan

nasional.

B. Pengorganisa

sian

 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,

lalu diorganisasikan, kedalam beberapa

kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari

masalah itu sendiri

C. Pembelajaran

 Mengkaji dan mengali masalah-masalah yang

telah diorganisasikan  seperti; kenapa masalah

itu bisa terjadi? Faktor yang

mempengaruhinya? Bagaimana cara

megatasinya?

C. Perhatikan

dan catat

respon siswa
 Guru memperhatikan bagaimana perhatian dan

respon siswa terhadap masalah tersebut

E. Bimbingan dan

pengarahan

 Guru memberikan bimbingan dan arahan

seperlunya dalam proses pembelajaran ketika

siswa sedang menelaah an mengkaji dan

mengali masaah yang diajukan

F. Kesimpulan

 Terakhir adalah guru bersama siswa

bekerjasama untuk membuat kesimpuan

sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran

masalah terbuka.



3. Penutup

1. Secara bersama-sama siswa diminta untuk menyimpulkan  tentang konsep

pendapatan perkapita, konsep distribusi pendapatan, pola hubungan informasi

/data yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang konsep dan metode

perhitungan pendapatan nasional.

2. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari hasil

pembelajaran

3. Guru memberikan evaluasi (post test) dan menyuruh siswa secara individu untuk

mengerjakannya

4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada siswa untuk

mempelajari materi berikutnya guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin

doa penutup

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Teknik Penilaian (terlampir)

a. Sikap

1) Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta

didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara

umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh

instrumen penilaian sikap

No Nama
Siswa

Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah
Skor

Skor
Sikap

Kode
NilaiBS JJ TJ DS

1
2

Keterangan :

• BS : Bekerja Sama

• JJ : Jujur

• TJ : Tanggun Jawab

• DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:



100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Cukup

25 = Kurang

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria =

100 x 4 = 400

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 =

68,75

4. Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)

25,01 – 50,00 = Cukup (C)

00,00 – 25,00= Kurang (K)

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin

dinilai

2) Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada

peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai

kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif,

maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian

diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan

kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format

penilaiannya Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru

terlebih dahulu

Berikut Contoh format penilaian :

No Pernyataan Ya Tidak Jumlah
Skor

Skor
Sikap

Kode
Nilai

1
Selama diskusi, saya
ikut serta mengusulkan
ide/gagasan.

50

250 62,50 C2

Ketika kami berdiskusi,
setiap anggota
mendapatkan
kesempatan untuk
berbicara.

50

3 Saya ikut serta dalam
membuat kesimpulan 50



hasil diskusi kelompok.
4 ... 100

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 x

100 = 400

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (250 :

400) x 100 = 62,50

4. Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)

25,01 – 50,00 = Cukup (C)

00,00 – 25,00 = Kurang (K)

5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi

pengetahuan dan keterampilan

3) Penilaian Teman Sebaya

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai

temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah

menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian,

dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format

penilaian teman sebaya:

Nama yang diamati : ...

Pengamat : ...

No Pernyataan Ya Tidak Jumlah
Skor

Skor
Sikap

Kode
Nilai

1 Mau menerima
pendapat teman. 100

450 90,00 SB

2 Memberikan solusi
terhadap permasalahan. 100

3
Memaksakan pendapat
sendiri kepada anggota
kelompok.

100

4 Marah saat diberi
kritik. 100

Catatan :



1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang

positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak

= 100

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x

100 = 500

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 :

500) x 100 = 90,00

4. Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)

25,01 – 50,00 = Cukup (C)

00,00 – 25,00 = Kurang (K)

b. Pengetahuan

1) Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda(Lihat lampiran)

2) Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan

Praktek Monolog atau Dialog

Penilaian Aspek Percakapan

N
o

Aspek yang
Dinilai

Skala Jumlah
Skor

Skor
Sikap

Kode
Nilai25 50 75 100

1 Intonasi
2 Pelafalan
3 Kelancaran
4 Ekspresi
5 Penampilan
6 Gestur

3) Penugasan(Lihat Lampiran)

Tugas Rumah

a. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta

didik

b. Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa

mereka telah mengerjakan tugas rumah dengan baik

c. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah

dikerjakan untuk mendapatkan penilaian\



c. Keterampilan

1) Penilaian Unjuk Kerja

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen

penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

Instrumen Penilaian

No Aspek yang Dinilai

Sangat

Baik

(100)

Baik

(75)

Kurang

Baik

(50)

Tidak

Baik

(25)

1
Kesesuaian respon dengan

pertanyaan

2 Keserasian pemilihan kata

3
Kesesuaian penggunaan tata

bahasa

4 Pelafalan

Kriteria penilaian (skor)

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi

jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

Instrumen Penilaian Diskusi

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25

1 Penguasaan materi diskusi

2 Kemampuan menjawab pertanyaan

3 Kemampuan mengolah kata

4 Kemampuan menyelesaikan masalah

Keterangan :

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik



2) Penilaian Proyek(Lihat Lampiran)

3) Penilaian Produk(Lihat Lampiran)

4) Penilaian Portofolio

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti

catatan, PR, dll

Instrumen Penilain

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25

1

2

3

4

b. Instrumen Penilaian (terlampir)

a. Pertemuan Pertama

b. Pertemuan Kedua

c. Pertemuan Ketiga

c. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM),

maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :

1) Jelaskan pengertian pendapatan nasional!

2) Sebutkan komponen-komponen pendapatan nasional!

3) Jelaskan konsep pendapatan perkapita!

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan

sebagai berikut :

1) Membaca buku-buku tentang ketenagakerjaan

2) Mencari informasi secara online tentang upah dan pengangguran dalam

materi ketenagakerjaan

I. Media, Alat Bahan Dan Sumber Belajar

1. Alat dan media pembelajaran :

a. Penggaris, spidol, papan tulis



b. infocus, Lcd, Laptop, Ppt

2. Sumber belajar :

a. Buku Ekonomi Siswa Kelas XI,Kemendikbud, Tahun 2016

b. Buku refensi yang relevan,

c. Lingkungan setempat

d. Internet

Kelayang, Juli 2019

Mengetahui

Kepala SMAN 1 Kelayang Guru Mata Pelajaran

Adi Sumantri,S.Sos Siti Hamidah
19720107200641001 11516203700



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Kelayang
Mata pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : XI/1
Materi Pokok : Pendapatan Nasional
Alokasi Waktu : 3x45 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 3:Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan

kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b.

teknologi, c. seni, d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,

serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b.

kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g. komunikatif, dan h.

solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah

keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi (ambil

dari SIlabus)

3.1 Mendiskripsikan konsep dan metode

dan perhitungan pendapatan nasional

Pertemuan 1

3.3.1 Menjelaskan pengertian pendapatan

nasional

3.3.2 Menjelaskan Manfaat  pendapatan

nasional

3.3.3.Mendiskripsikan komponen-

komponen /konsep pendapatan nasional

3.3.4.Menyajikan perhitungan pendapatan

nasional

4.2.Menyajikan hasil perhitungan
pendapatan nasional



C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran Project  based learning,Peserta didik dapat menjelaskan

bagaimana pengertian pendapatan nasional,Manfaat pendapatan nasional,Komponen-

komponen dan konsep pendapatan nasional,Metode perhitungan pendapatan

nasional,Pendapatan perkapita,Distribusi pendapatan.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian pendapatan nasional

Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh

seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu

negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Pendapatan

nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil

produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu

tertentu, biasanya satu tahun.

2. Manfaat pendapatan nasional

 .Mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara

 Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu.

 Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu

 Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor.

 Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara.

 Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara.

 Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara

lain.

 Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

 Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar

negara.

3.3.5.Menyajikan pendapatan perkapita

3.3.6.Menjelaskan pendapatan nasional



Komponen/konsep  pendapatan nasional

 Produk Domestik Bruto (GDP)

 Produk Nasional Bruto (GNP)

 Produk Nasional Netto (NNP)

 Pendapatan Nasional Netto (NNI)

 Pendapatan Perseorangan (PI)

 Pendapatan yang siap dibelanjakan

3. Metode perhitungan pendapatan nasional
 Metode Produksi

 Metode Pendapatan.

 Metode Pengeluaran

4. Pendapatam perkapita

merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Negara yang

memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila

dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah

penduduk pun menentukan tingkat kemakmuran dari negara tersebut.

Nilai-nilai sikap

1. Akhlak/sopan santun

2. Disiplin

3. Tanggung jawab

4. Kerja keras

5. Mandiri

6. Kreatif

7. Tanggung jawab

E. Metode Pembperelajaran, Media, dan Sumber Belajar

1. Metode Pembelajaran : Convensioanl dan Tanya jawab

2. Media/Alat/Bahan : Papan tulis,(Laptop LCD)  jika perlu

3. Sumber Belajar :

 Buku ajar Ekonomi

 Reverensi lain yang relevan

 Internet (Jika tersedia)



F. Kegiatan Pembelajaran

(Tulis sesuai dengan berapa jumlah pertemuan yang ditulis pada alokasi waktu)

Pertemuan ke-1
Tulis indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan 1

a. Kegiatan Pendahuluan Keterangan

Orientasi:Menunjukkan sikap disiplin  sebelum memulai

prose pembelajaran,Menghayati dan mengamalkan ajaran

agama yang dianut (karakter) atau membiasakan membaca

dan memaknai sis dalam Al-Qur’an(literasi

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas  memimpin

do’a bersama.

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap

disiplin

3. Guru mengondisikan kelas,agar kondusif untuk mendukung

poreses pembelajaran dengan cara meminta peserta didik

merapikan papan tulis dan merapikan tempa

duduk,menyiapkan buku pelajaran dan buku referensi atau

buku LKS  serta alat tulis yang diperlukan.

4. Guru mengajak peserta didik agar produktif dalam

pembelajaran yang dllaksanakan

5. Memberi penjelasan cangkupan materi yang akan

dipelajaribserta tujuan pembealajaran yang akan dicapai.

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait

kegiatan yang akan dilakukan ketika dalam proses

pembelajaran berlangsung.

Apersepsi:

1. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan

dengan pengalaman peserta didik dengan materi

2. Mengingatkan kembali materi tentang yang akan dipelajari

3. Mengajukan pertanyaan yang  tekait dengan pelajaran yang

akan dilakukan

15 Menit



Motivasi:

1. Memberikan gambaran atau manfaat mempelajari yang akan

dilaksanakan.

2. Apabila peserta didik sudah bisa memahami atau

mengerjakan tentang materi ersebut  maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan  materi tersebut.

Memberi acuan:

1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada

pertemuan saat ini.

2. Memberitahukan tentang Kompetensi Inti,Kompetensi

dasar,Indikator, dan KKM pada pertemuan yang

berlangsung.

b. Kegiatan Inti Keterangan
Mengamati:Berpikir keritis dan bekerja sama (4C) dalam

mengamati permasalahan dengan rassa ingin tahu,jujur, dan

pantang menyerah.dan memberika  contoh materi yang bisa

dkembangkan oleh peserta didik.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Membaca: dilakukan dirumah sebelum kegiatan pembelajaran

berlagsung,(literasi).Misalnya membaca materi dibuku paket atau

buku-buku referensi lain,dari internet yang berkaitan dengan

pendapatan nasional.

Mendengar:pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

150 Menit



 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

.

Menyimak: Peserta didik haris bisa berpikir kritis dan bekerja

sama 4C dalam mengamati permasalahan(literasi membaca) dengan

rasa ingin tahu, dan pantang menyerah(karakter).Garis besar materi

pembelajaran yang akan berlangsung.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Menanyakan:

Guru memberkan kesempatan kepada pserta didik untuk

memberikan pertanyaan yang baerkaitan dengan materi yang

dilaksanakan dan akan dijawab Berpikir kritis  dan kreatif dalam

4C  dengan sikap jujur,didplin serta tanggung jawab dan erja sama

yang tinggi.(karakter).

Mengajukan pertanyaan tentang

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Mengumpulkan informasi:

Peserta didik dapat mengumpulkan pertanyaan yang dapat

mendukung jawaban daroi pertanyaan yang diajukan,misalnya dari

buku paket,LKs, maupun Internet,



Mengomunikasikan:pendidik mendorong agar peserta didik aktif

dalam kegiatan pembealajaran.

Mengasosiasikan:

Peserta didik dapat menganalisa masukan,tanggapan dan koreksi

dari guru dari pertanyaan terebut.

c. Kegiatan penutup Keterangan
1. Peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah atau

dusah dipelajari
2. Peserta didik melakukan  penilaian pembelajaran yang yang

diberikan pendidik
3. Peserta didik saling menyajikan umpan balik /atau refleksi

hasil pembelajaran yang telah dan sudah dicapai
Guru:
1. Memeriksa pekerjaan siswa yang telah selesai langsung

diperiksa .
2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalan bentuk tugas

kelompok atau menggandakan dengan tugas rumah.
3. Menyampaikan rencana pembelajran pada pertemuan

berikut..

15 menit

Pertemuan ke-2

a. Kegiatan Pendahuluan Keterangan

Orientasi:Menunjukkan sikap disiplin  sebelum memulai

prose pembelajaran,Menghayati dan mengamalkan ajaran

agama yang dianut (karakter) atau membiasakan membaca

dan memaknai sis dalam Al-Qur’an(literasi

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas

memimpin do’a bersama.

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap

disiplin

3. Guru mengondisikan kelas,agar kondusif untuk

20 Menit



mendukung poreses pembelajaran dengan cara meminta

peserta didik merapikan papan tulis dan merapikan

tempa duduk,menyiapkan buku pelajaran dan buku

referensi atau buku LKS  serta alat tulis yang

diperlukan.

4. Guru mengajak peserta didik agar produktif dalam

pembelajaran yang dllaksanakan

5. Memberi penjelasan cangkupan materi yang akan

dipelajaribserta tujuan pembealajaran yang akan dicapai.

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait

kegiatan yang akan dilakukan ketika dalam proses

pembelajaran berlangsung.

Apersepsi:

1. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan

dengan pengalaman peserta didik dengan materi

2. Mengingatkan kembali materi tentang yang akan

dipelajari

3. Mengajukan pertanyaan yang  tekait dengan pelajaran

yang akan dilakukan

Motivasi:

1. Memberikan gambaran atau manfaat mempelajari yang

akan dilaksanakan.

2. Apabila peserta didik sudah bisa memahami atau

mengerjakan tentang materi ersebut  maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan  materi tersebut.

Memberi acuan:

1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas

pada pertemuan saat ini.

2. Memberitahukan tentang Kompetensi Inti,Kompetensi

dasar,Indikator,dab KKM pada pertemuan yang

berlangsung.

d. Kegiatan Inti Keterangan
Mengamati:Berpikir keritis dan bekerja sama (4C) dalam 150 Menit



mengamati permasalahan dengan rassa ingin tahu,jujur, dan

pantang menyerah.dan memberika  contoh materi yang bisa

dkembangkan oleh peserta didik.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Membaca: dilakukan dirumah sebelum kegiatan pembelajaran

berlagsung,(literasi).Misalnya membaca materi dibuku paket atau

buku-buku referensi lain,dari internet yang berkaitan dengan

pendapatan nasional.

Mendengar:pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan.

Menyimak: Peserta didik haris bisa berpikir kritis dan bekerja

sama 4C dalam mengamati permasalahan(literasi membaca) dengan

rasa ingin tahu, dan pantang menyerah(karakter).Garis besar materi

pembelajaran yang akan berlangsung.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Menanyakan:

Guru memberkan kesempatan kepada pserta didik untuk

memberikan pertanyaan yang baerkaitan dengan materi yang



dilaksanakan dan akan dijawab Berpikir kritis  dan kreatif dalam 4C

dengan sikap jujur,didplin serta tanggung jawab dan erja sama yang

tinggi.(karakter).

Mengajukan pertanyaan tentang

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Mengumpulkan informasi:

Peserta didik dapat mengumpulkan pertanyaan yang dapat

mendukung jawaban daroi pertanyaan yang diajukan,misalnya dari

buku paket,LKs, maupun Internet,

Mengomunikasikan:pendidik mendorong agar peserta didik aktif

dalam kegiatan pembealajaran.

Mengasosiasikan:

Peserta didik dapat menganalisa masukan,tanggapan dan koreksi

dari guru dari pertanyaan terebut.

e. Kegiatan penutup Keterangan
1. Peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah

atau dusah dipelajari
2. Peserta didik melakukan  penilaian pembelajaran yang

yang diberikan pendidik
3. Peserta didik saling menyajikan umpan balik /atau

refleksi hasil pembelajaran yang telah dan sudah dicapai
Guru:

1. Memeriksa pekerjaan siswa yang telah selesai langsung
diperiksa .

2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalan bentuk tugas
kelompok atau menggandakan dengan tugas rumah.

3. Menyampaikan rencana pembelajran pada pertemuan
berikut..

15 menit



Pertemuan ke-3

a. Kegiatan Pendahuluan Keterangan

Orientasi:Menunjukkan sikap disiplin  sebelum memulai

prose pembelajaran,Menghayati dan mengamalkan ajaran

agama yang dianut (karakter) atau membiasakan membaca

dan memaknai sis dalam Al-Qur’an(literasi

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas

memimpin do’a bersama.

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap

disiplin

3. Guru mengondisikan kelas,agar kondusif untuk

mendukung poreses pembelajaran dengan cara meminta

peserta didik merapikan papan tulis dan merapikan

tempa duduk,menyiapkan buku pelajaran dan buku

referensi atau buku LKS  serta alat tulis yang

diperlukan.

4. Guru mengajak peserta didik agar produktif dalam

pembelajaran yang dllaksanakan

5. Memberi penjelasan cangkupan materi yang akan

dipelajaribserta tujuan pembealajaran yang akan dicapai.

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait

kegiatan yang akan dilakukan ketika dalam proses

pembelajaran berlangsung.

Apersepsi:

1. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan

dengan pengalaman peserta didik dengan materi

2. Mengingatkan kembali materi tentang yang akan

dipelajari

3. Mengajukan pertanyaan yang  tekait dengan pelajaran

yang akan dilakukan

15 Menit



Motivasi:

1. Memberikan gambaran atau manfaat mempelajari yang

akan dilaksanakan.

2. Apabila peserta didik sudah bisa memahami atau

mengerjakan tentang materi ersebut  maka peserta didik

diharapkan dapat menjelaskan  materi tersebut.

Memberi acuan:

1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas

pada pertemuan saat ini.

2. Memberitahukan tentang Kompetensi Inti,Kompetensi

dasar,Indikator,dab KKM pada pertemuan yang

berlangsung.

b. Kegiatan Inti Keterangan
Mengamati:Berpikir keritis dan bekerja sama (4C) dalam

mengamati permasalahan dengan rassa ingin tahu,jujur, dan

pantang menyerah.dan memberika  contoh materi yang bisa

dkembangkan oleh peserta didik.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Membaca: dilakukan dirumah sebelum kegiatan pembelajaran

berlagsung,(literasi).Misalnya membaca materi dibuku paket atau

buku-buku referensi lain,dari internet yang berkaitan dengan

pendapatan nasional.

Mendengar:pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional
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 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan.

Menyimak: Peserta didik haris bisa berpikir kritis dan bekerja

sama 4C dalam mengamati permasalahan(literasi membaca) dengan

rasa ingin tahu, dan pantang menyerah(karakter).Garis besar materi

pembelajaran yang akan berlangsung.

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Menanyakan:

Guru memberkan kesempatan kepada pserta didik untuk

memberikan pertanyaan yang baerkaitan dengan materi yang

dilaksanakan dan akan dijawab Berpikir kritis  dan kreatif dalam 4C

dengan sikap jujur,didplin serta tanggung jawab dan erja sama yang

tinggi.(karakter).

Mengajukan pertanyaan tentang

 Pengertian pendapatan nasional

 Manfaat pendapatan nasional

 Komponen /konsep pendapatan nasional

 Metode perhitungan pendapatan nasional

 Pendapatan perkapita

 Distribusi pendapatan

Mengumpulkan informasi:

Peserta didik dapat mengumpulkan pertanyaan yang dapat

mendukung jawaban daroi pertanyaan yang diajukan,misalnya dari

buku paket,LKs, maupun Internet,

Mengomunikasikan:pendidik mendorong agar peserta didik aktif



dalam kegiatan pembealajaran.

Mengasosiasikan:

Peserta didik dapat menganalisa masukan,tanggapan dan koreksi

dari guru dari pertanyaan terebut.

c. Kegiatan penutup Keterangan
1. Peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah

atau dusah dipelajari
2. Peserta didik melakukan  penilaian pembelajaran yang

yang diberikan pendidik
3. Peserta didik saling menyajikan umpan balik /atau

refleksi hasil pembelajaran yang telah dan sudah dicapai
Guru:

1. Memeriksa pekerjaan siswa yang telah selesai langsung
diperiksa .

2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalan bentuk tugas
kelompok atau menggandakan dengan tugas rumah.

3. Menyampaikan rencana pembelajran pada pertemuan
berikut..

15 menit

G. Penilaian

1. Sikap

Teknik : Pengamatan

Bentuk : Lembar Pengamatan

Instrumen :

NO
WAKT

U

NAMA

,

ASAL

KELA

S

KEJADIAN/

PERILAKU

BUTIR

SIKAP

POS/

NEG

TINDAK

LANJUT



2. Pengetahuan

Pertemuan 1

Teknik : (pilih Tulis/Lisan/Penugasan)

Bentuk : (pilih PG, BS, rumpang, esay, kuis, tanya jawab, tugas kelompok,

atau bentuk lain yang sesuai dengan teknik yang digunakan)

Instrumen :

Soal :

Kunci Jawaban :

Pedoman Penskoran

3. Keterampilan

Pertemuan 1

Teknik : (pilih Tulis/Lisan/Penugasan)

Bentuk : (pilih proyek, kinerja, produk, portofolio)

Instrumen :

No IPK Materi Indikator

soal

Jumlah

soal

Teknik Bentuk

1

2.

Ds

t

No IPK Materi Indikator

soal

Jumlah

soal

Teknik Bentuk

1



Soal :

Kunci Jawaban :

Pedoman Penskoran/ Rubrik Penilaian:

H. Intrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (terlampir)

I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial dapat diberikan kepada pesera didik yang belun mencapai KKM

maupun kepada eserta yang sudah melampui KKM. Remedial terdiri atas dua

bagian: Remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belun

mencapai Kompetensi Dasar.

b. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM

(Kriteria ketuntasan minimal).Guru memberikan tugas bagi peserta didik yang

belum mencapai KKM ( Kriteria ketuntasan minimal).

J. Pengayaan

a. Pengayaan diberika  untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi

pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas

mencapai KKM atau mencapai kompetensi Dasar.

b. Pengayaan dapat ditagih atau tidak ditagih,sesuai dengan kesepakatan dengan

pesera didik.

2.

Ds

t



Kelayang, Juli 2019

Mengetahui

Kepala SMAN 1 Kelayang Guru Mata Pelajaran

ADI SUMANTRI,S.Sos KAILANI, SE
NIP. 19720107200641001 NIP. 1963072320070011003



LAMPIRAN 1

REKAPITULASI DATA HASIL PRETEST OBSERVASI PEMILIHAN KELAS KONTROL

DAN KELAS EKSPERIMEN

KELAS XI IPS 1

No Nama Indicator Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Siswa 01 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 25
2 Siswa 02 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 21
3 Siswa 03 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 24
4 Siswa 04 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 22
5 Siswa 05 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2 3 27
6 Siswa 06 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 25
7 Siswa 07 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 20
8 Siswa 08 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 24
9 Siswa 09 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 24
10 Siswa 10 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 20
11 Siswa 11 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 26
12 Siswa 12 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 23
13 Siswa 13 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 23
14 Siswa 14 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 22
15 Siswa 15 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 31
16 Siswa 16 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 29
17 Siswa 17 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 31



X IPS 2

No Nama Indicator Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Siswa 01 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
2 Siswa 02 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 27
3 Siswa 03 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 30
4 Siswa 04 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 28
5 Siswa 05 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 30
6 Siswa 06 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 27
7 Siswa 07 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 31
8 Siswa 08 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 30
9 Siswa 09 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 28
10 Siswa 10 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 29
11 Siswa 11 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 30
12 Siswa 12 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 26
13 Siswa 13 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 26
14 Siswa 14 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 29
15 Siswa 15 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 22
16 Siswa 16 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34

Berdaarkan hasil skor observasi yang diperoleh siswa maka dapar dibandingkan bahwa antara siswa kelas X IPS 1

dan X IPS 2 maka aktivitas siswa yang lebih baik adalah X IPS 2. Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi dan arahan

dari guru maka kelas X IPS 1 dijadikan sebagai kelas EKSPERIMEN dan X IPS 2 kelas KONTROL



LAMPIRAN 3

DATA MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS EKSPERIMEN
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA PERTAMA

INDIKATOR
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 32
2 Siswa 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 32
3 Siswa 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 37
4 Siswa 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 38
5 Siswa 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 43
6 Siswa 6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 34
7 Siswa 7 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 32
8 Siswa 8 2 3 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 36
9 Siswa 9 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 32
10 Siswa 10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 45
11 Siswa 11 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 32
12 Siswa 12 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 31
13 Siswa 13 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 32
14 Siswa 14 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 37
15 Siswa 15 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 33
16 Siswa 16 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 31
17 Siswa 17 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 36

Jumlah 42 45 46 41 48 41 44 45 46 41 46 45 530
Persentase 62 66 68 60 71 60 65 66 68 60 68 66 65
Keterangan B B B CB B CB B B B CB B B B



Kegiatan Yang Diamati Keterangan

1. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
2. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
3. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
4. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
5. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
6. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
7. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
8. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
9. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
10. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
11. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
12. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………..2019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

(Siti Hamidah ) (………….) (……………) (………………)



DATA MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS EKSPERIMEN
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA KEDUA

INDIKATOR
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 32
2 Siswa 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 36
3 Siswa 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 42
4 Siswa 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 38
5 Siswa 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 43
6 Siswa 6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 34
7 Siswa 7 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 34
8 Siswa 8 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 46
9 Siswa 9 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 34
10 Siswa 10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 45
11 Siswa 11 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 34
12 Siswa 12 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 33
13 Siswa 13 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 33
14 Siswa 14 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 37
15 Siswa 15 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 33
16 Siswa 16 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 33
17 Siswa 17 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 36

Jumlah 52 49 49 49 52 45 52 48 52 46 49 47 590
Persentase 76 72 72 74 76 66 76 71 76 68 74 68 72
Keterangan B B B B B B B B B B B B B



Kegiatan Yang Diamati Keterangan

1. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
2. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
3. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
4. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
5. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
6. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
7. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
8. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
9. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
10. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
11. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
12. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………..2019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

(Siti Hamidah ) (………….) (……………) (………………)



DATA MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS EKSPERIMEN
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA KETIGA

INDIKATOR
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 37
2 Siswa 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 36
3 Siswa 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 42
4 Siswa 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 38
5 Siswa 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 43
6 Siswa 6 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 42
7 Siswa 7 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 44
8 Siswa 8 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 46
9 Siswa 9 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 41
10 Siswa 10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 45
11 Siswa 11 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 40
12 Siswa 12 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 42
13 Siswa 13 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 38
14 Siswa 14 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 37
15 Siswa 15 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 37
16 Siswa 16 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 36

Jumlah 58 53 56 57 58 47 55 48 55 51 54 52 644
Persentase 85 78 82 84 85 69 81 71 81 75 79 76 79
Keterangan SB B SB SB SB B SB B SB B B B B



Kegiatan Yang Diamati Keterangan

1. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
2. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
3. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
4. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
5. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
6. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
7. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
8. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
9. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
10. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
11. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
12. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………..2019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

(midah ) (………….) (……………) (………………)



LAMPIRAN 4

DATA MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS KONTROL
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 28
2 Siswa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 25
3 Siswa 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 28
4 Siswa 4 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 26
5 Siswa 5 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 31
6 Siswa 6 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 27
7 Siswa 7 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 26
8 Siswa 8 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 26
9 Siswa 9 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 29
10 Siswa 10 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 26
11 Siswa 11 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 26
12 Siswa 12 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 27
13 Siswa 13 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 26
14 Siswa 14 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 29
15 Siswa 15 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 26
16 Siswa 16 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 31

Jumlah 36 33 34 36 38 38 31 37 38 43 30 43 437
Persentase 56 52 53 56 59 59 48 58 59 67 47 67 57
Keterangan CB CB CB CB CB CB CB CB CB B CB B CB



Kegiatan Yang Diamati Keterangan
1. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
2. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
3. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
4. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
5. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
6. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
7. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
8. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
9. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
10. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
11. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
12. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

(Siti Hamidah ) (………….) (……………)



DATA MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS KONTROL
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 34
2 Siswa 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 26
3 Siswa 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 31
4 Siswa 4 2 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 27
5 Siswa 5 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 29
6 Siswa 6 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 27
7 Siswa 7 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 32
8 Siswa 8 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 31
9 Siswa 9 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 28
10 Siswa 10 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 30
11 Siswa 11 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 32
12 Siswa 12 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 31
13 Siswa 13 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 33
14 Siswa 14 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 29
15 Siswa 15 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 28
16 Siswa 16 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 33

Jumlah 41 41 40 43 41 41 40 43 41 34 40 36 481
Persentase 64 64 63 67 64 64 63 67 64 53 63 56 63
Keterangan B B B B B B B B B CB B CB B



Kegiatan Yang Diamati Keterangan
13. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
14. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
15. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
16. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
17. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
18. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
19. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
20. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
21. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
22. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
23. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
24. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………..2019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

(Siti hamidah)



DAT MENTAH HASIL OBSERVASI PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS KONTROL
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI UJI COBA

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
1 Siswa 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 30
2 Siswa 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 31
3 Siswa 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 30
4 Siswa 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 33
5 Siswa 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 33
6 Siswa 6 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 33
7 Siswa 7 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 33
8 Siswa 8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34
9 Siswa 9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 34
10 Siswa 10 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 36
11 Siswa 11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34
12 Siswa 12 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 31
13 Siswa 13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 36
14 Siswa 14 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 33
15 Siswa 15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 36
16 Siswa 16 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 39

Jumlah 43 42 46 49 40 47 48 44 52 45 32 48 536
Persentase 67 66 72 77 63 73 75 69 81 70 50 75 70
Keterangan B B B B B B B B SB B CB B B



Kegiatan Yang Diamati Keterangan
1. Siswa memahami  masalah apa yang ditanyakan guru 4 : Sangat Baik
2. Siswa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami 3 : Baik sekali
3. Siswa memahami apa yang dijelaskan guru 2 : Cukup baik
4. Siswa mampu membuat tugas yang diberikan guru 1 : Kurang baik
5. Siswa mampu membuat tugas kelompok yang diberikan guru
6. Siswa mampu membuat tugas mandiri yang diberikan guru
7. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru
8. Siswa mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah
9. Siswa mampu menyimpulkan pendapat dalam menyelesaikan masalah
10. Siswa mampu mengaanalisa pertanyaan yang diberikan guru
11. Siswa  mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut
12. Siswa mampu meyakinkan kebenaran jawaban tersebut

Kelayang, ………..2019

Observer 1 Observer 2 Observer 3 Observer 4

( Siti Hamidah ) (………….) (……………)



LAMPIRAN 5

UJI NORMALITAS

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PostesKelasEk
sperimen

PostestKelasK
ontrol

N 17 16
Normal
Parametersa,b

Mean 40.47 33.50
Std. Deviation 3.338 2.422

Most Extreme
Differences

Absolute .182 .168
Positive .182 .168
Negative -.147 -.168

Kolmogorov-Smirnov Z .751 .673
Asymp. Sig. (2-tailed) .625 .756
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



LAMPIRAN 6

UJI HOMOGENITAS

Oneway
Test of Homogeneity of Variances

PostesKelasEksperimen
Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.353 4 10 .836

ANOVA
PostesKelasEksperimen

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 37.033 5 7.407 .579 .716
Within Groups 127.967 10 12.797
Total 165.000 15



LAMPIRAN 7
STATISTIK DESKRIPTIV KUANTITATIF

Frequencies
Statistics

KelasEksperimen

N Valid 17

Missing 0

Mean 40.4118

Std. Error of Mean .79548

Median 41.0000

Mode 37.00a

Std. Deviation 3.27984

Variance 10.757

Range 10.00

Minimum 36.00

Maximum 46.00

Sum 687.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is

shown

KelasEksperimen

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 36.00 2 11.8 11.8 11.8

37.00 3 17.6 17.6 29.4

38.00 2 11.8 11.8 41.2

40.00 1 5.9 5.9 47.1

41.00 1 5.9 5.9 52.9

42.00 3 17.6 17.6 70.6

43.00 2 11.8 11.8 82.4

44.00 1 5.9 5.9 88.2

45.00 1 5.9 5.9 94.1

46.00 1 5.9 5.9 100.0

Total 17 100.0 100.0



Statistics

KelasKontrol

N Valid 16

Missing 0

Mean 33.5000

Std. Error of Mean .60553

Median 33.0000

Mode 33.00

Std. Deviation 2.42212

Variance 5.867

Range 9.00

Minimum 30.00

Maximum 39.00

Sum 536.00

KelasKontrol

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 30.00 2 12.5 12.5 12.5

31.00 2 12.5 12.5 25.0

33.00 5 31.3 31.3 56.3

34.00 3 18.8 18.8 75.0

36.00 3 18.8 18.8 93.8

39.00 1 6.3 6.3 100.0

Total 16 100.0 100.0



Histogram





LAMPIRAN 8

UJI T

T-Test
Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
Pair 1 PostesKelasEksperimen 40.25 16 3.317 .829

PostestKelasKontrol 33.50 16 2.422 .606

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 PostesKelasEksperimen &
PostestKelasKontrol

16 -.100 .714

Paired Samples Test
Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper
Pair 1 PostesKelasEksperimen -

PostestKelasKontrol
6.750 4.297 1.074 4.460 9.040 6.283 15 .000



LAMPIRAN 9

KONTRIBUSI PENGARUH
Regression

Variables Entered/Removedb

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method

1 PostestKelasK
ontrol

. Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: PostesKelasEksperimen

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .907a .823 .817 3.27606

a. Predictors: (Constant), PostestKelasKontrol

ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.636 1 1.636 .140 .714a

Residual 163.364 14 11.669
Total 165.000 15

a. Predictors: (Constant), PostestKelasKontrol
b. Dependent Variable: PostesKelasEksperimen

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 44.818 12.229 3.665 .003

PostestKelasKontrol -.136 .364 -.100 -.374 .714
a. Dependent Variable: PostesKelasEksperimen



LAMPIRAN 2
DATA AKTIVITAS GURU DALAM PENERAPAN MODEL

PEMBELAJARAN OPEN ENDED PADA MATA PELAJARAN
EKONOMI DI SMAN 1 KELAYANG

Nama Guru :Kailani
Mata Pelajaran :Ekonomi
Observasi : Pertama

No Jenis Aktivitas Guru Dilakukan

1 2 3 4 5

1 Guru menyajikan atau memaparkan masalah-
masalah secara terbuka dan sebanyak-banyak
yang akan dibahas dalam proses belajar
mengajar

2 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,
lalu diorganisasikan, kedalam beberapa
kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari
masalah itu sendiri

3 Guru mengkaji dan mengali masalah-masalah
yang telah diorganisasikan

4 Guru memperhatikan bagaimana perhatian
dan respon siswa terhadap masalah tersebut.

5 Guru memberikan bimbingan dan arahan
seperlunya dalam proses pembelajaran ketika
siswa sedang menelaah an mengkaji dan
mengali masalah yang diajukan

6 Guru bersama siswa bekerjasama untuk
membuat kesimpuan sebagai hasil akhir dari
proses pembelajaran masalah terbuka

Jumlah
Persentase
Keterangan

Kelayang, ……….2019

Observer

( Siti Hamidah)



DATA AKTIVITAS GURU DALAM PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN OPEN ENDED PADA MATA PELAJARAN

EKONOMI DI SMAN 1 KELAYANG
Nama Guru : Kailani
Mata Pelajaran : Ekonomi
Observasi : Kedua

No Jenis Aktivitas Guru Dilakukan

1 2 3 4 5

1 Guru menyajikan atau memaparkan masalah-
masalah secara terbuka dan sebanyak-banyak
yang akan dibahas dalam proses belajar
mengajar

2 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,
lalu diorganisasikan, kedalam beberapa
kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari
masalah itu sendiri

3 Guru mengkaji dan mengali masalah-masalah
yang telah diorganisasikan

4 Guru memperhatikan bagaimana perhatian
dan respon siswa terhadap masalah tersebut.

5 Guru memberikan bimbingan dan arahan
seperlunya dalam proses pembelajaran ketika
siswa sedang menelaah an mengkaji dan
mengali masalah yang diajukan

6 Guru bersama siswa bekerjasama untuk
membuat kesimpuan sebagai hasil akhir dari
proses pembelajaran masalah terbuka

Jumlah
Persentase
Keterangan

Kelayang, ……….2019

Observer

(Siti Hamidah)



DATA AKTIVITAS GURU DALAM PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN OPEN ENDED PADA MATA PELAJARAN

EKONOMI DI SMAN 1 KERITANG
Nama Guru :Kailani
Mata Pelajaran :Ekonomi
Observasi : Ketiga

No Jenis Aktivitas Guru Dilakukan

1 2 3 4 5

1 Guru menyajikan atau memaparkan masalah-
masalah secara terbuka dan sebanyak-banyak
yang akan dibahas dalam proses belajar
mengajar

2 Setelah disajikan masalah yang akan dibahas,
lalu diorganisasikan, kedalam beberapa
kelompok berdasarkan jenis atau bentuk dari
masalah itu sendiri

3 Guru mengkaji dan mengali masalah-masalah
yang telah diorganisasikan

4 Guru memperhatikan bagaimana perhatian
dan respon siswa terhadap masalah tersebut.

5 Guru memberikan bimbingan dan arahan
seperlunya dalam proses pembelajaran ketika
siswa sedang menelaah an mengkaji dan
mengali masalah yang diajukan

6 Guru bersama siswa bekerjasama untuk
membuat kesimpuan sebagai hasil akhir dari
proses pembelajaran masalah terbuka

Jumlah
Persentase
Keterangan

Kelayang, ……….2019

Observer

(Siti Hamidah)
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