
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : X/1
Pertemuan : 2 x pertemuan
Alokasi waktu : 4 x 45 menit
Standar Kompetensi : Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan

ekonomi konsumen dan produsen
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan circulair Flow Diagram
Indikator :  Mendeskripsikan model diagram arus riil

 Mendeskripsikan model diagram arus uang
 Membuat model diagram arus lingkar dalam

perekonomian terbuka.
I. Tujuan pembelajaran : Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa mampu

mengaitkan berbagai model diagram dalam kehidupan
sehari-hari.

II. Materi Ajar/Materi Pokok :  Dalam perekonomian masyakat terdapat interaksi antar
pelaku-pelaku ekonomi (Rumah Tangga Konsumsi,
Rumah Tangga Produksi, Negara dan masyarakat luar
negeri). Pada pelaku tersebut bertemu di pasar (pasar
faktor produksi dan pasar barang)

 Interaksi antra Rumah Tangga Konsumsi dan Rumah
Tangga Produksi digambarkan pada diagram arus lingkar
kegiatan ekonomi sebagai berikut.
a. arus barang dan jasa
b. arus uang

 dalam perekonomian suatu negara ada hubungan dengan
masyarakat luar negeri. Hal ini dapat digambarkan dalam
model Cieculair Flow diagram sebagai berikut:
(lihat gambar)

Catatan
 Konsumen dalam negeri diganti dengan konsumen domestik untuk membedakan

dengan konsumen luar negeri
 Produsen dalam negeri diganti dengan produsen domestik untuk membedakan dengan

produsen luar negeri.



III. Metode Pembelajaran : Tanya jawab,diskusi, penugasan, ceramah bervariasi.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :

Pertemuan I (2 x 45 menit)
a. Kegiatan awal: melakukan tanya jawab tentang pelaku-pelaku ekonomi dan interaksinya.
b. Kegiatan inti

 Tugaskan siswa mengidentifikasi pelak-pelaku eonomi (RTK, RTP, Negara dan
Masyarakat Luar Negeri)

 Tugaskan siswa mengamati dan merekam data tentang salah satu kegiatan produksi
(misalnya tentang mencari jasa faktor produksi dan imbalan yang ditemui sebgai
pemilik faktor produksi dan jenis barang yang diproduksi

 Tugaskan siswa menuliskan model diagram arus riil
 Tugaskan siswa membuat model diagram arus riil dan mengaitkan dengan

kehidupan sehari-hari
 Tugaskan siswa mengkomunikasikan di depan.

c. Kegiatan akhir
 Pemantapan jaaban siswa
 Melakukan penilaian (tertulis dan lisan).

Pertemuan II (2 x 45 menit)

a. Kegiatan awal:
Melakukan tanya jawab tentang kegiatan produksi dan konsumen pada arus uang.

b. Kegiatan inti
 Tugaskan siswa mendiskusikan model diagram arus uang
 Tugaskan siswa membuat model arus uang dan mengkaitkan dengan kehidupan

sehari-hari
 Tugaskan siswa membuat model arus riil dan arus uang dalam satu diagram
 Tugaskan siswa mendiskusikan model Circulair Flow Diagram dimana ada hubungan

dengan masyarakat luar negeri
c. Kegiatan akhir

 Pemantapan jawaban siswa
 Melakukan penilai (tertulis dan lisan).

V. Alat dan Sumber Belajar :
Alat
 Model-model circulair flow diagram
 TV, buku, internet, masyarakat

Sumber
 Kegiatan ekonomi masyarakat
 Pelaku-pelaku ekonomi.



Contoh: penilaian proyek
a. Jenis tagihan

Buatlah model diagram arus riil dan penjelasannya !
Buatlah model diagram arus uang dan penjelasannya!

b. Tekik penilaian
Penugasan

c. Bentuk instrumen
 Kebenaran model (n1 )

Model benar nilai 10
Model tidak benar nilai 5

 Kejelasan ( n2 )
Sangat jelas 8
Jelas 7
Tidak jelas 6

Nilai akhir = n1 + n2

2

Contoh n1 = 10

n2 = 8

Nilai = 10 + 8 = 9
2


