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RENCANA PELAKSANAA PEMBELAJARAN
( RPP )

SMP/MTs : ................................
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas/Semester : VII / 1
Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha manusia untuk mengenali

perkembangan lingkungannya.
Kompetensi Dasar : 4.1 Menggunakan peta, atlas,dan globe, untuk

mendapat-kan informasi keruangan.
Indikator :  Membedakan peta, atlas, dan globe.

 Mengidentifikasi jenis,bentuk dan pemanfaatan
peta.

 Mengidentifikasi informasi geografis dari peta,
atlas dan globe.

 Mengartikan berbagai skala.
 Memperbesar dan memperkecil peta dengan

bantuan garis-garis koordinat
Alokasi Waktu : 8 Jam pelajaran (2 x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran :
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat :
1. Mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, dan Globe.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis peta.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk peta.
4. Megidentifikasi pemanfaatan peta.
5. Mengartikan berbagai skala.
6. Menentukan letak suatu tempat menggunakan garis lintang dan bujur.
7. Memperagakan gerak rotasi bumi menggunakan globe.
8. Mempergunakan indeks untuk mencari letak suatu tempat di atlas.
9. Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis koordinat.

B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian peta, atlas, dan globe.
2. Jenis peta :

Peta umum
Peta tematik (khusus)

3. Bentuk peta:
Peta datar
Peta timbul

4. Menentukan letak suatu tempat menggunakan garis lintang dan bujur.
5. Memperagakan gerak rotasi bumi menggunakan globe.
6. Penggunaan indeks dan daftar isi pada atlas.
7. Skala peta:

Skala angka
Skala garis

8. Memperbesar dan memperkecil peta.

C. Metode Pembelajaran
1. Ceramah bervariasi
2. Diskusi
3. Inquiri
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4. Tanya jawab
5. Simulasi
6. Observasi / Pengamatan

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan 1

a. Pendahuluan
- Apersepsi : Tulislah rute perjalananmu dari rumah ke sekolah !
- Motivasi   :

- Siswa diminta untuk saling bertukar tulisan tentang rute perjalanan tersebut
dengan temannya, kemudian ditanya “Mudah atau sukarkah kamu menemukan
rumah temanmu dengan uraian rute perjalanan tersebut ?”

- Alat bantu apakah yang dapat memudahkan untuk menemukan rumah temanmu
tersebut ?

b. Kegiatan inti
- Siswa dibagi dalam empat kelompok.
- Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati peta, atlas, dan globe:

- Kelompok 1 : Perbedaan peta, atlas, dan globe
- Kelompok 2 : Perbedaan unsur-unsur peta dan atlas.
- Kelompok 3 : Simbol-simbol pada peta dan contoh-contohnya.
- Kelompok 4 : Jenis-jenis peta beserta contoh-contohnya

- Setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan.
- Setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas hasil pengamatannya.
- Tanya jawab tentang perbedaannya.

c.    Penutup
- Penilaian
- Refleksi :  Siswa mengungkapkan kesan terhadap pentingnya mempelajari peta, atlas,

dan globe.

2. Pertemuan 2
a. Pendahuluan

- Apersepsi  :   Jelaskan perbedaan peta, atlas, dan globe.
- Motivasi    :   Cerita tentang pentingnya peta, atlas, dan globe sebagai sumber

informasi.

b. Kegiatan inti
- Menentukan letak lintang dan bujur (astronomi) suatu tempat di permukaan bumi

pada peta.
- Menggunakan daftar isi pada atlas untuk mencari peta tertentu.
- Menggunakan indeks pada atlas untuk mencari letak suatu tempat.
- Mendemonstrasikan gerak rotasi bumi menggunakan globe.
- Diskusi tentang informasi geografis yang didapat dari peta, atlas, dan globe.

c. Penutup
- Penilaian
- Refleksi :  siswa menyimpulkan manfaat peta, atlas, dan globe dalam kehidupan

sehari-hari.

3. Pertemuan 3
a. Pendahuluan

- Apersepsi  : Sebutkan unsur peta yang berkaitan berkaitan dengan jarak
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- Motivasi    : Siswa diajak keluar kelas untuk mengukur panjang dan lebar halaman
sekolah, kemudian ditanyakan “Dapatkah halaman tersebut digambarkan pada kertas
sesuai dengan ukuran yang sebenarnya ?”

b.  Kegiatan inti
- Tanya jawab tentang arti skala yang ada dalam peta.
- Menghitung jarak menggunakan skala pada peta.
- Menentukan skala peta.
- Mengamati dan tanya jawab tetang berbagai jenis skala pada peta.
- Tanya jawab tentang pengertian skala.

c.  Penutup
- Penilaian
- Refleksi  :  Siswa membuat kesimpulan tentang manfaat skala peta.

4. Pertemuan 4
a. Pendahuluan

- Apersepsi  :  Jelaskan manfaat skala pada peta !
- Motivasi    :  Mengamati suatu peta. Dapatkah peta tersebut diperbesar atau

diperkecil.

b. Kegiatan inti
- Tanya jawab tentang alat memperbesar atau memperkecil peta.
- Tanya jawab tentang bahan dan alat yang digunakan dalam memperbesar atau

memperkecil peta dengan menggunakan garis-garis koordinat.
- Menyiapkan alat dan bahan memperbesar atau memperkecil peta dengan

menggunakan garis-garis koordinat.
- Menentukan peta yang akan diperbesar atau diperkecil menggunakan garis-garis

koordinat.
- Membuat garis-garis koordinat pada peta yang akan diperbesar atau diperkecil.
- Membuat garis-garis koordinat pada kertas kerja sesuai dengan perbesaran atau

perkecilan yang diinginkan.
- Menyalin peta dari peta asli ke kertas kerja.
- Menentukan skala pada peta yang telah diperbesar atau diperkecil.
- Tanya jawab tentang unsur yang berubah dan tidak berubah dari peta setelah

diperbesar atau diperkecil.

c. Penutup
- Penilaian
- Refleksi  : Siswa menyampaikan kesan tentang kesulitan dalam memperbesar atau

memperkecil peta.

E. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Peta
2. Atlas
3. Globe
4. Kertas karton/ HVS
5. Lembar Penilaian Psikomotorik
6. OHP
7. Buku geografi yang relevan

F. Penilaian
1. Teknik Penilaian:

a. Tes Tulis.
b. Tes unjuk kerja.
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2. Bentuk Instrumen
a. Tes uraian.
b. Tes identifikasi.
c. Uji petik kerja produk

3. Soal/instrumen:
Tes uraian :
(1) Sebutkan unsur-unsur peta dan atlas.
(2) Berikan masing-masing 2 contoh peta umum dan peta khusus!
(3) Jelaskan 2 bentuk peta!
(4) Sebutkan 3 informasi geografis dari peta !
(5) Jika di peta yang berskala 1 : 1.000.000 jarak kota A dan B adalah 5 cm, hitunglah jarak

yang sebenarnya!
(6) Tentukan letak astronomis (lintang dan bujur) dari kota Jakarta!
(7) Peragakan gerak rotasi bumi dengan menggunakan globe!

Tes identifikasi :
- Carilah letak Kota Bulukumba pada atlas dengan menggunakan indeks!

Uji petik kerja produk :
- Pilihlah peta salah satu pulau di Indonesia dalam atlasmu, kemudian perbesarlah 2

kali !

........................., ............................. 2006
Mengetahui,
Kepala SMP/MTs ................................... Guru Mata Pelajaran,

____________________________ __________________________
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Lampiran

RUBRIK PENILAIAN
KETERAMPILAN MENGGUNAKAN ATLAS

No Nama Siswa

Aspek yang dinilai/skor maksimal

Jumlah
skorMencari nama

tempat pada
daftar indeks

Mencari
halaman

Mencari
kolom dan

baris

Menunjuk
letak tempat

5 5 5 5 20

RUBRIK PENILAIAN
MEMPERBESAR DAN MEMPERKECIL PETA

No Nama Siswa
Aspek yang dinilai

Jumlah skor
Grid Bentuk Skala Kerapian

5 5 5 5 20
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

SMP/MTs : ................................................

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : VII / 2

Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa

Hindu – Buddha sampai masa Kolonial Eropa.

Kompetensi Dasar : 5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat,

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Islam di

Indonesia ,serta peninggalan- peninggalannya.

Indikator :  Melacak  masuk dan berkem-bangnya agama Islam ke
Indonesia

 Mendiskrepsikan peranan pedagang dan ulama dalam
proses awal perkembangan Islam di indonesia

 Membaca dan membuat peta jalur dan daerah
penyebaran Islam di Indonesia

 Menyusun kronologi perkem-bangan kerajaan Islam  di
berbagai wilayah Indonesia

Alokasi : 8 x 40 Menit (2xpertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat:

1. Melacak masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia :dari tanah

Arab berkembang ke Persia dan   India (Gujarat)kemudian disebarkan ke

Indonesia

2. Menguraikan saluran-saluran Islamisasi di Indonesia :perdagangan,

perkawinan, dakwah para Wali/ ulama dan pesantren

3. Menjelaskan cara yang digunakan oleh Wali Sanga /ulama lainnya dalam

menyebarkan Islam ( pesantren, seni budaya, berdakwah )

4. Membuat peta jalur dan daerah penyebaran Islam di Indonesia (India, Selat

Malaka ,Laut Jawa )

5. Menjelaskan secara kronologi perkembangan kerajaan Islam di berbagai

wilayah Indonesia : Samudera Pasai, Demak, Aceh, Banten ,Makasar , Pajang

,Mataram dan Banjar

6. Memberikan contoh peninggalan–peninggalan sejarah bercorak Islam di

berbagai daerah ( makam, masjid, kraton, kitab sastra dan kaligrafi
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B. Materi  Pembelajaran

1. Proses masuk dan berkembangnya  Islam di Indonesia

2. Saluran-saluran Islamisasi  di Indonesia.

3. Cara-cara yang digunakan oleh para wali/ulama lainnya dalam menyebarkan

Islam di berbagai wilayah Indonesia.

4. Peta jalur dan daerah penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia.

5. Kronologi perkembangan kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia.

6. Contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam di berbagai daerah

Indonesia.

C. Metode

1. Diskusi

2. Observasi

3. Tanya jawab

4. Ceramah

5. Tugas

D. Strategi Pembelajaran

Pertemuan Pertama :

1. Kegiatan pendahuluan

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apersepsi : diingatkan kembali pelajaran yang telah lalu yaitu tentang masuk

dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia.

Motivasi : ditampilkan gambar ulama atau gambar peninggalan sejarah

Islam dan siswa memberikan tanggapannya.

2. Kegiatan inti

a. Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber dan mengamati gambar-

gambar yang berkaitan dengan masuk dan berkembangnya  Islam didi

Indonesia

b. Guru membagi  dalam kelompok-kelompok maksimal lima orang siswa untuk

berdiskusi membahas saluran-saluran Islamisasi di Indonesia, kemudian siswa

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain memberikan

tanggapan.
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c. Tanya jawab cara-cara yang dilakukan oleh para wali / ulama lainnya dalam

menyebarkan Islam di berbagai wilayah Indonesia.

d. Memberikan tugas rumah untuk membuat peta jalur dan daerah penyebaran

Islam di Indonesia.

Pertemuan Kedua :

1. Kegiatan pendahuluan

Apersepsi : berdialog tentang daerah – daerah di Indonesia yang penduduknya

banyak menganut Islam di kaitkan dengan  tugas rumah membuat peta jalur

dan daerah penyebaran Islam di Indonesia

Motivasi : di tampilkan gambar –gambar peninggalan sejarah bercorak Islam dan

memberikan pertanyaan sehingga siswa tertarik untuk mempelajari lebih

lanjut.

2. Kegiatan inti

a. Mempresentasikan hasil pekerjaan rumah dengan menunjukkan jalur dan daerah

penyebaran Islam di Indonesia dan siswa lain menanggapi.

b. Guru membagi kelompok-kelompok maksimum lima orang siswa dengan  tugas

membahas perkembangan kerajaan Islam di Indonesia setiap kelompok satu

kerajaan kemudian mempresentaskan hasil diskusi dan kelompok lain

memberikan tanggapan.

c. Mengamati gambar dan bertanya jawab tentang peninggalan-peninggalan sejarah

bercorak Islam di berbagai daerah.

d. Tugas rumah untuk melakukan observasi pada peninggalan yang bercorak Islam

di daerahnya masing-masing dan dikumpulkan di minggu berikutnya.

3. Penutup :

a. Memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi kelompok siswa.

b. Membimbing siswa untuk memberikan refleksi.

c. Memberikan tes

d. Memberikan tugas rumah untuk melakukan observasi pada peninggalan yang

bercorak Islam di daerahnya masing-masing dan dikumpulkan di minggu

berikutnya.
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E. Sumber Belajar

1. Buku sejarah pegangan siswa dan buku referensi.

2. Atlas sejarah.

3. Situs sejarah di daerahnya.

F. Penilaian

1. Tes tulis (terlampir).

2. Penugasan (terlampir).

3. Observasi (terlampir).

Mengetahui ………………………… 2006

Kepala SMP …………………. Guru Mata Pelajaran IPS

………………………………. ……………………………..

NIP...………………………… …………………………….
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PENILAIAN

I.Tes tulis uraian

Jawablah dengan jelas

1. Jelaskan agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia padahal pengaruh agama

Hindu dan Buddha sudah lebih dulu masuk ke Indonesia!

2. Jelaskan saluran-saluran Islamisasi di Indonesia!

3. Jelaskan peranan Kerajaan Demak dalam bidang agama ,politik dan ekonomi!

4. Sebutkan peninggalan–peninggalan sejarah bercorak Islam di Banten, Samodera Pasai

dan Yogyakarta!

5. Jelaskan cara-cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati dalam

menyebarkan agama Islam!

II. Tugas rumah membuat peta sejarah jalur masuk dan daerah penyebaran Islam di

Indonesia.

Perintah tugas : Buatlah peta dengan bentuk dan skala yang benar tentang jalur masuk

dan daerah penyebaran Islam di Indonesia dan daerah serta berilah

warna dan tanda yang jelas

Lembar penilaian

NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI JUMLAH

SKOR
NILAI

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Dst

Keterangan aspek yang dinilai Skor Maksimum

1. Kebenaran bentuk dan skala peta. 3

2. Pewarnaan yang baik. 3

3. Kebenaran memberi tanda jalur penyebaran Islam. 4

4. Kebenaran memberi tanda daerah-daerah penyebaran Islam. 4

5. Ketepatan waktu dalam penyerahan tugas. 3

6. Kemampuan dalam mempresentasikan. 3

Jumlah Skor Maksimum 20 20

Nilai =  Skor Perolehan : 2
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III. Tugas Observasi :

Mengamati dan membuat laporan pada situs sejarah di daerahnya.

Lembar Penilaian :

NO NAMA SISWA
ASPEK YANG DINILAI JUMLAH

SKOR
NILAI

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Dst

Keterangan aspek yang dinilai Skor maksimum

1. Pemilihan obyek secara benar. 3

2. Prosedur dan data observasi lengkap. 4

3. Penulisan laporan ditulis / diketik rapih. 3

4. Sistematika laporan benar. 3

5. Kebenaran materi bisa dipertanggungjawabkan. 4

6. Melampiran kelengkapan laporan berupa foto/gambar dan denah 3

Jumlah skor maksimum 20

Nilai = Skor perolehan : 2
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN
(RPP)

SMP / MTs :
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester : VIII  /  1 (satu)
Standar Kompetensi : 4.  Memahami kegiatan pelaku ekonomi

masyarakat
Kompetensi Dasar : 4.3. .Mengidentifikasi bentuk pasar dalam

kegiatan  ekonomi   masyarakat
Indikator :  Menjelaskan pengertian, fungsi, dan peranan

pasar  bagi masyarakat
 Mengidentifikasi  syarat-syarat terjadinya

pasar
 Mengklasifikasi macam-macam pasar beserta

contohnya masing-masing
 Mengidentifikasi ciri -ciri pasar konkrit dan

pasar abstrak serta menyebutkan contoh-
contohnya

 Mendemonstrasikan kegiatan jual beli di
suatu pasar

Alokasi Waktu : 4  X 40 menit (4 x pertemuan)

A.   Tujuan PembeIajaran :
Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat  :
1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peranan pasar  bagi masyarakat
2. Mengidentifikasi  syarat-syarat terjadinya pasar.
3. Mengklasifikasi macam-macam pasar beserta contohnya masing-masing
4. Mengidentifikasi ciri-ciri pasar konkrit dan pasar abstrak serta menyebutkan

contoh-contohnya
5. Mendemonstrasikan kegiatan jual beli di suatu pasar
6. Menyusun laporan hasil observasi/penelitian lapangan tentang

- Kegiatan yang berlangsung di pasar tradisional / swalayan / mol /
supermarket

- Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penjualan.

B. Materi Ajar
a. Pengertian, fungsi, dan peranan pasar bagi masyarakat.
b. Syarat-syarat terjadinya pasar
c. Macam-macam pasar dan contoh-contohnya
d. Perbedaan pasar konkrit dan pasar abstrak
e. Penelitian sederhana tentang pasar

C.   Metode Pengajaran :
a. Ceramah bervariasi             d. Tanya jawab
b. Diskusi                                e. Simulasi
c. Inquiri                                  f.  Observasi / Pengamatan
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D. Langkah-langkah Kegiatan

Perteman 1
Materi : - Pengertian, fungsi, dan peranan pasar bagi masyarakat

- Syarat-syarat terjadinya pasar

Pendahuluan :
1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
2. Motivasi  dengan mengajukan pertanyaan misalnya :

- Apakah kamu pernah belanja di pasar ?
- Barang-barang apa saja yang diperjual belikan di pasar ?
- Berapa kali ibumu belanja ke pasar setiap minggunya, jelaskan alasannya ?

3. Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
- Di pasar tradisional bisa diketahuai adanya produsen, konsumen dll.
- Contoh-contoh kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli di pasar.

Kegiatan Inti :
1. Guru memandu siswa untuk melaksanakan diskusi, dan semua kelompok

dipersilahkan untuk  mengatur tempat duduk, pembagian tugas menulis hasil
diskusi dan berdiskusi.

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang :
- Pengertian, fungsi, dan peranan pasar bagi masyarakat
- Syarat-syarat terjadinya pasar

3. Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan presentasi

Penutup :
1. Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi
2. Melakukan tes / pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas
3. Memberikan tugas induvidual agar siswa menuliskan barang kebutuhan sehari-

hari yang biasa dibeli di pasar, berikut menyebutkan harganya

Pertemuan 2
Materi : - Macam-macam pasar dan contoh-contohnya

- Perbedaan pasar konkrit dan pasar abstrak

Pendahuluan
- Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
- Motivasi, dapat dilakukan  dengan mengajukan pertanyaan misalnya :

- Apakah kamu pernah mengunjungi PRJ ?
- Sebutkan nama-nama pasar yang kamu ketahui ?
- Apakah di Indonesia ada bursa efek, jelaskan  ?

- Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
- Pengertian pasar.
- Manfaat pasar bagi masyarakat
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Kegiatan Inti
- Guru memandu siswa untuk melaksanakan diskusi, dan semua kelompok

dipersilahkan untuk mengatur tempat duduk, pembagian tugas menulis hasil
diskusi dan berdiskusi.

- Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang :
- Macam-macam pasar dan contoh-contohnya
- Perbedaan pasar konkrit dan pasar abstrak

- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok
- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan presentasi

Penutup
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi
- Melakukan tes / pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas
- Memberikan tugas induvidual agar siswa mencari data dari koran/majalah/media

lainnya dan mengelompokkan mana yang termasuk :
- pasar konkrit
- pasar abstrak
- pasar harian
- pasar tahunan
- pasar daerah
- pasar internasional

Pertemuan 3
Materi :  Simulasi tentang jual beli di  pasar

Pendahuluan
- Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
- Motivasi, dapat dilakukan  dengan mengajukan pertanyaan misalnya :

- Benarkah semua pedagang di pasar selalu memperoleh keuntungan ?
- Berapa % kah pada umumnya pedagang mengambil keuntungan dari

masing-masing jenis barang yang diperdagangkan ?
- Apa saja yang dilakukan pedagang dan pembeli di pasar  ?

- Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
- Semua anggota masyarakat sangat memerlukan keberadaan pasar.
- Dengan melakukan jualbeli, pasar dapat meningkatkan taraf

hidup/kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Inti
1. Guru memandu siswa untuk melaksanakan simulasi, dan semua kelompok

dipersilahkan untuk  mengatur tempat duduk, pembagian tugas pelaksanaan
imulasi.

2. Guru mempersilahkan siswa menyiapkan bahan simulasi.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan simulasi dengan berdialog.
4. Kelompok lain menanggapai presentasi kelompok yang selesai melakukan

simulasi.
5. Aspek yang diperlukan dalam simulasi iniadalah :

- Kemampuan menawarkan barang dagangan
- Kemampuan menunjukkan/meyakinkan keunggulan barang/produk yang dijual
- Kemampuan menarik perhatian/merayu pembeli
- Kemampuan pembeli memilih / menilai barang yang akan dibeli
- Kemampuan pembeli menawar barang yang akan dibeli
- Kemampuan penjual meyakinkan bahwa harga barang yang dijualnya sudah murah
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- Kemampuan pembeli menuntut hak  garansi atas barang yang dibelinya
- Komunikatif dan penyampaian gagasan benar dan istematik.

Penutup
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil simulasi
- Melakukan tes / pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang di

simulasikan
- Memberikan tugas induvidual agar siswa mencari data dari koran/majalah/media

lainnya dan mengelompokkan mana yang termasuk : tehnik jual beli.  tujuan
melakukanjual beli, sikap dan pelayanan jualbeli

- Guru mempersilahkan siswa/kelompok menyelesaikan pembuatan laporan di
rumah.

Pertemuan 4
Pendahuluan
- Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
- Motivasi, dapat dilakukan  dengan mengajukan pertanyaan misalnya :

a. Apakah kamu  senang dengan  kegiatan penelitian  ?
b. Kendala apa yang kamu temui ketika melakukan penelitian ?
c. Apakah kesan yang paling menarik ketika melakukan penelitian  ?

- Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
a. Penelitian dapat memotivasi siswa untuk belajar langsung dari sumbernya.
b. Hasil penelitian dapat menambah keyakinan tentang kebenaran ilmu yang

dipelajari.

Kegiatan Inti
1. Guru mengatur tehnis pelaksanaan penelitian, antara lain :

- kerja sama kelompok
- pembagian kerja yang jelas dari masing-masing anggota kelompok

2. Obyek penelitian yang dilakukan meliputi :
- Jenis barang apa saja yang diperdagangkan, berikut harganya
- Omset penjualan setiap hari/setiap bulannya
- % keuntungan dari masing-masing jenis dagangan
- Jenis barang apa saja yang sangat laku dan yang kurang laku
- Macam-macam biaya yang dikeluarkan pedagang setiap harinya
- Bagaimana hubungannya dengan harga barang tersebut ?

3. Melakukan pengamatan di pasar di mana masing-masing anggota kelompok
mendapat tugas mencari informasi dari obyek yang harus diteliti.
Aspek Rubrik pelaksanaan Observasi
- Kegigihan mencari data
- Kemampuan bertanya pada obyek
- Kemampuan menuliskan data
- Kekompakan anggota kelompok
- Gagasan benar dan sistematik
- Kedalaman dan keluasan materi
- Teknik penyusunan tulisan
- Ketepatan waktu menyerahkan hasil

4. Ketua kelompok mengumpulkan hasil penelitian dan dibuat laporan dengan
istematika :
- Pendahuluan
- Hasil Penelitian
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- Kesimpulan
5. Guru mempersilahkan siswa/kelompok menyelesaikan pembuatan laporan di

rumah.
6. Guru mempersilahkan siswa menyiapkan presentasi dari hasil penelitiannya.
7. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penelitian
8. Kelompok lain menanggapai presentasi kelompok lainnya

Penutup
1. Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi
2. Melakukan tes / pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas
3. Memberikan tugas individual kepada siswa untuk mengembangkan kegiatan

penelitian  yang terjadi di pasar selain hal-hal yang telah diteliti sebelumnya.

E. Sumber Belajar
- Buku ..........., Pengarang …….,Halaman ………..
- Kertas bergaris / HVS
- Guru - Rubrik simulasi dan rubik observasi
- LCD - CD
- OHP - Pasar, Swalayan

F. Penilaian Hasil Belajar
1) Tehnik :

a) Tes Lisan
b) Tes Tertulis
c) Tes Unjuk Kerja
d) Penugasan
e) Demonstrasi / simulasi
f)  Observasi

2). Bentuk Instrumen :
a)  Daftar Pertanyaan
b) Tes isian singkat
c) Tes pilihan ganda
d) Tes Uraian
e) Pekerjaan Rumah
e)  Simulasi (Rubrik)
f)  Lembar Obsevasi (Rubrik)
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RUBRIK  SIMULASI  JUAL BELI BARANG  / JASA

NO NAMA
SISWA

ASPEK YANG  DINILAI    /   RENTANG
NILAI

JUMLAH
SKOR

NILAI
AKHIRI

II III IV V VI VII VIII

-5 1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 - 5

1
Ahmad /

Budi
4 3 5 4 3 4 3 4 30

(30:40)
x 10

=  7,50

Keterangan Daftar Aspek Simulasi Yang Dinilai

I.  Kemampuan menawarkan barang dagangan
II. Kemampuan menunjukkan/meyakinkan keunggulan barang/produk yang

dijual
III. Kemampuan menarik perhatian/merayu pembeli
IV.  Kemampuan pembeli memilih / menilai barang yang akan dibeli
V.  Kemampuan pembeli menawar barang yang akan dibeli

VI.  Kemampuan penjual meyakinkan bahwa harga barang yang dijualnya sudah
murah

VII.  Kemampuan pembeli menuntut hak  garansi atas barang yang dibelinya
VIII.  Komunikatif dan penyampaian gagasan benar dan sistematik

- Skor maksimal  5  X 8     =    40

RUBRIK OBSERVASI PASAR

NO NAMA
SISWA

ASPEK YANG  DINILAI    /   RENTANG
NILAI

JUMLAH
SKOR

NILAI
AKHIR

I II III IV V VI VII VIII
1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1 -
5

1
Ahmad /

Budi
4 4 5 4 3 4 5 4 33

(33:40)
x 10
=  8,25
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- Aspek Rubrik pelaksanaan Observasi
I.    Kegigihan mencari data (Data yang diperoleh Cukup banyak)
II. Kemampuan bertanya pada obyek (Daftar Pertanyaan dan  jawabannya

cukup memadai)
III.  Kemampuan menuliskan data
IV.  Kekompakan anggota kelompok
V.   Gagasan benar dan sistematik
VI.  Kedalaman dan keluasan materi
VII. Teknik penyusunan tulisan
VIII Ketepatan waktu menyerahkan hasil

- Jumlah skor maksimal  8 X  5  =   40

3. Instrumen

3.1. Tes Lisan

1)  Apakah perlunya pasar bagi keluargamu ?
2)  Apa saja yang bisa kamu saksikan/kamu lihat di pasar ?
3)  Apa tujuan para pedagang berjualan di pasar ?
4)  Apakah nama pasar yang terdekat dengan sekolah kita ?
5)  Bisakah kantin sekolah disebut sebagai pasar ?

3.2. Tes   Isian :
1. Sebelum terjadinya transaksi jual beli, biasanya penjual dan pembeli melakukan

kegiatan .......
2. Pasar yang hanya menyediakan contoh barang yang diperdagangkan disebut pasar

.........
3. Pedagang yang membawa dagangan seperti di bus-bus kota/di tempat tempat

ramai disebut pedagang ...............
4. Bagi produsen pasar bisa dijadikan tempat memperkenalkan hasil produksi

terutama produk-produk merk baru, hal ini berarti pasar berfungsi .........................
5. Menurut barang yang diaperjualbelikan, pasar tradisional termasuk pasar

.........................

3.3. Tes  Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu obsen a,b,c atau d yang paling tepat dengan jalan memberi tanda
silang/menuliskan jawaban yang paling benar tersebut pada lembar jawaban/kertas
folio.
1. Mana pengertian pasar yang paling sesuai dengan ilmu ekonomi ....

a. tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli
b. kesepakatan yang dibuat bersama antara penjual dan pembeli
c. bertemunya permintaan dan penawaran atas barang yang diperdagangkan
d. tempat berkumpulnya banyak orang untuk mendapatkan kebutuhan

2. Terjadinya pasar harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali ....
a. ada penjual dan pembeli
b. terjadi transaksi jual beli
c. ada barang yang diperdagangkan
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d. ada kegiatan tawar menawar

3. Produsen bisa menggunakan pasar untuk mengenalkan barang hasil produksi
merek baru, sehingga barang tersebut dikenal oleh masyarakat luas.
Pernyataan tersebut menunjukkan pasar berfungsi sebagai ....
a. sarana distribusi
b. sarana produksi
c. sarana promosi
d. pembentuk harga

4. Segala kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh dipasar, hal ini berarti sesuai dengan
peranan pasar bagi ....
a. pemerintah
b. produsen
c. sumber daya manusia
d. konsumen

5. Salah satu pernyataan berikut bukan fungsi pasar, yaitu sebagai sarana ....
a. distribusi
b. produksi
c. promosi
d. pembentuk harga

6. Pasar tradisional termasuk kategori pasar ....
a. konkrit
b. abstrk
c. sumber daya
d. regional

7. Jika kita membeliu sesuatu tidak perlu melakukan tawar menawar dengan penjual,
maka kita bisa ke pasar ....
a. tradisional
b. konkrit
c. swalayan
d. abstrak

8. Pasar barang konsumsi menyediakan ....
a. bahan baku industri
b. alat keperluan kantor
c. barang kebutuhan sehari-hari
d. surat-surat berharga

9. Salah satu pasar tahunan yang ada di Indonesia antara lain ....
a. PRJ di Jakarta dan sekatenan di Yogyakarta
b. Pasar Klewer di Solo dan Pasar Turi di Surabaya
c. Pasar Pagi Manggadua dan Glodok di Jakarta
d. Pasar Swalayan dan Hipermarket di Medan

10. Pasar yang hanya menyediakan contoh komoditi dan penjual sertapembelinyatidak
perlu
bertemu, merupakan ciri dari pasar ....
a. tradisional
b. konkrit
c. swalayan
d. abstrak

3.4. Tes  Uraian
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1. Sebutkan 4 macam syarat terjadinya pasar !
2. Sebutkan 3 macam ciri-ciri pasar konkrit !
3. Jelaskan peranan pasar bagi masyarakat !

Jakarta, .......................
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala SMP .............................

................................................. ................................
NIP : NIP :


