
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah                                : SMA Negeri 2 Banyuasin III 

Mata Pelajaran                     : Ekonomi 

Kelas/Semester                    : XI / Genap 

Materi Pokok                       : APBN dan APBD 

Alokasi Waktu                     : 180 Menit (4 x 45 menit) 

 

A.      Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

● 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 diproleh serta membuat pola 

hubungan dan kesimpulan tentang APBN dan APBD 

● Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan 

Ekonomi melalui media tulisan 

 

B.      Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar 
Media : Handout Lembar penilaian 

Alat/Bahan   : Spidol, papan tulis, Laptop & infocus 

Sumber Belajar       : Bahan Ajar Handout berbentuk mind maping dan Buku Ekonomi 

Siswa Kelas XI, Kemendikbud, Tahun 2016 

 

C.      Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran, 

memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk 

mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan 

mempelajari materi : 

Pengertian APBN dan Fungsi dan tujuan APBN. 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode 

belajar yang akan ditempuh, 



 

Kegiatan Inti ( 150 Menit ) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan 

bahan bacaan terkait materi APBN dan APBD 

Critical 

Thinking 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 

dengan materi APBN dan APBD 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar 

informasi mengenai APBN dan APBD 

Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara 

klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait APBN dan APBD Peserta didik kemudian diberi 

kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

.      

 D. Penilaian Hasil Pembelajaran 
-        Penilaian Pengetahuan berupa tes tertulis pilihan ganda & tertulis uraian, tes lisan / observasi 

terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan 

-        Penilaian Keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk dan 

penilaian portofolio 

 

E. Tes  

 

SOAL TES APBN dan APBD 
 

Nama    : 

Kelas    : 

Tanggal Pelaksanaan  : 

Waktu Pelaksaan : 

 

1. Suatu daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam 

rangka mencapai tujuannya disebut...  

a. APBD       

b. APBN 

c. PAD 

d. BUMD 

e. PBB   

Nilai : 

 



 

 

2. Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam 

kurun waktu tertentu disebut .... 

a. APBN 

b. APBD 

c. RAPBN 

d. RAPBD 

e. Anggaran Bulanan 

 

3. Perbedaan antara Fungsi distribusi dan fungsi alokasi dalam APBN dan APBD adalah.... 

a. Alokasi membahas penempatan dana sedangkan distribusi membahas pembiayaan 

pengeluaran 

b. Alosai membahas tentang penstabilan sedangkan distribusi   

c. Alokasi membahas pembiyaa pengeluaran sedangkan distribusi membahas penempatan 

dana 

d. Alokasi membahas pedoman perencanaan sedangkan distribusi membahas penilaian 

kegiatan 

e. Alokasi membahas tentang penstabilan ekonomi sedangakan distribusi mebahas cara 

dalam pengawasan 

 

4. Apabila pendapatan dalam APBN diarahkan untuh membiayai pengeluaran, maka fungsi 

APBN yang dimaksud adalah .... 

a. Fungsi alokasi 

b. Fungsi distribusi 

c. Fungsi stabilisasi 

d. Fungsi reguler 

e. Fungsi Pengawasan 

 

5. Berikut ini yang merupakan contoh dari fungsi  Alokasi APBN oleh DPR adalah 

a. Catur yang menggarkan dana APBN Guna menutupi Inflasi 

b. Pak Aji yang menggarkan setengah dari APBN guna memperbaiki jalan Negara 

c. Purta yang menggarkan 10% APBN guna kesejatraan Daerah 

d. Pak Bagus yang menggangarkan 20 % untuk dana Pendidikan 

e. Bambang yang menggangarkan dan guna Subsidi Bahan Bakar 

 

6. Fungsi APBN adalah sebagai berikut. 

1. Fungsi alokasi 

2. Fungsi stabilisasi 

3. Fungsi distribusi 

4. Fungsi Stanilisasi 

5. Fungsi Pengawasan 

Fungsi yang lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 5  

d. 4 dan 5 



 

e. Hanya 2  

 

7. Berikut hal yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN & APBD 

1. Daftar Sistematis 

2. Inflasi 

3. Pemerintah 

4. Pemetintah Kota 

5. Pendapatan 

6. Belanja 

Berikut yang merupakan bagian dari komponen APBD adalah.... 

a. 1, 4, 5, dan 6 

b. 2, 3, 4, dan 6 

c. 1, 4, 5, dan 6 

d. 3, 4, 5, dan 6 

e. 1, 2, 3, dan 4 

 

8. Berikut ini yang termsuk sumber pendapatan Negara adalah ... 

a. Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN 

b. Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM 

c. Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional 

d. Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi BUMN 

e. PPN, subsidi BBM, dan pembiyaan pembangunan 

 

9. Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah.. 

a. Retribusi dan cukai  

b. DAU dan laba BUMN  

c. DAK dan pendapatan migas 

d. DAK dan pajak kendaraan bermotor 

e. PPN dan PBB 

 

10. Contoh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ... 

a. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah 

b. Pajak daerah, pajak darurat, hibah 

c. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi 

d. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga 

e. PPB, Pajak Penghasilan, Pajak Bea cukai 

 

11. Retribusi termasuk ke dalam jenis… 

a. Pajak langsung 

b. Iuran 

c. Sumbangan  

d. Pungutan resmi 

e. PBB 

 

12. Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah .... 

a. Tama membayar pajak  untuk Rumah dan tanahnya di Jambi 



 

b. Bapak Zaki membayar pajak untuk Barang yang dia beli dari luar negeri 

c. Bowo mendapat potongan guna membayar pajak Penghasilan 

d. Pak Andi membayar 10% saat di restoran 

e. Ibu ratna membayar parkir resmi 

 

13. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.  

1. Pajak daerah  

2. Retribusi daerah  

3. Pajak ekspor  

4. Bea masuk  

5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah  

Yang termasuk penerimaan pajak dalam negeri adalah...  

a. 1, 2, dan 3  

b. 2, 3, dan 4  

c. 4, 5, dan 6  

d. 1, 3, dan 4  

e. 1, 2, dan 5 

 

14. Berikut ini belanja Negara berdasarkan jenis belanja adalah....  

a. Belanja Agama  

b. Belanja kementrian 

c. Belanja Pertahanan 

d. Pelayanan Umum 

e. Subsidi 

 

15. Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain… 

a. Dana perimbangan 

b. Dana alokasi khusus  

c. Dana bagi hasil 

d. Subsidi 

e. Pajak 

 

16. Berikut ini yang bukan contoh belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah  

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang  

c. Belanja modal  

d. Pembayaran bunga utang 

e. Pelayanan umum 

 

17. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, 

mengekspor, barang dan jasa yang memnuhi hajar hidup orang banyak sehingga harga jualnya 

dapat terjangkau oleh masyarakat disebut 

a. Belanja barang 

b. Belanja Pegawai 

c. Belanja modal 

d. Belanja subsidi 



 

e. Belaja Bunga 

 

18. Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) 

penerimaan dalam negeri RP 342.471,50 belanja pemerintah pusat Rp 257.933,00 Hiba Rp 

340,10 Belanja daerah Rp 119.313,90 berdasrkan data tersebut maka pengeluaran APBN  

adalah  

a. Rp 600.404,50 

b. Rp 119.654,00 

c. Rp 377.246,00 

d. Rp 556.234,90 

e. Rp 678.454,70 

 

19. Hal berikut yang berkaitan dengan jenis pengeluaran negara 

1. Belanja barang 

2. Cicilan utang 

3. Pembelian kendaraan dinas  

4. Bantuan Proyek 

5. Subsidi daerah Otonom 

Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 2, 3, dan 4 

d. 1, 2, dan 5 

e. 1, 2, dan 5 

 

20. Yang merupakan azaz dalam penyusunan APBN adalah. 

a. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana. 

b. Mengendalikan sumber penerimaan dalam negeri. 

c. Membentuk pertanggung jawaban pemerintah. 

d. Hemat efisien dan sosial kebutuhan. 

e. Menjadikan pemerintah menjadi prioritas utama 

 

21. APBN/ APBD berlaku untuk jangka waktu .... 

a. 1 tahun 

b. 5 tahun 

c. 1 bulan  

d. 6 nulan 

e. 4 tahun 

 

22. Dikenal ada 4 langkah dalam menyusun APBN. Yaitu :  

1. perencanaan  

2. pelaksanaan APBN  

3. pengesahan oleh DPR  

4. pengawasan 

 

Langkah tersebut jika disusun berurutan, maka yang benar adalah; 



 

a. 1- 3- 4- 2 

b. 1- 2- 3- 4  

c. 1- 3- 2- 4 

d. 1- 4- 3- 2 

e. 4- 3- 2- 1  

 

23. Berikut ini yang merupakan peran APBN dan APBD terhadap perkonomian dalam 

a. Sumber daya Ekonomi, sektor pembangunan 

b. Sektor pembangunan, sektor ekonomi 

c. Neraca keuangan, Neraca pmbayaran Sektor Moneter 

d. sektor moneter, Neraca pembayaran, Sektor produksi 

e. sektor fiskal dan neraca keuangan 

 

24. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat neraca 

keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian 

negara. Peryataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu negara yaitu 

a. Memberika kesejatraan kepada seluruh pegawai negeri sipil pemerintah daerah 

b. Memberikan pelayan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi  

c. Meminimalisasi fluktuasi dalam pekonomian dalam upaya menjaga stabilitas  

d. Mengitervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya 

ekonomi 

e. Memberikan subsidi pad sektor pemerintahan daerah 

 

25. Pengaruh APBN/APBD juga memengaruhi neraca pembayaran karena beberapa hal, yaitu 

sebagai berikut.  

(1) Sebagai komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, hasil 

penjualan migas akan masuk ke dalam kas negara dan dicantumkan di APBN.  

(2) Sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan 

bunganya.  

(3) Komponen penerimaan pemerintah termasuk impor yang besar, misalnya bantuan proyek 

yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.  

(4) untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke 

tahun  

(5) sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.  

Yang termasuk pengaruh APBN/APBD dari neraca pembayaran adalah...  

a. 1, 2, dan 3  

b. 1, 3, dan 4  

c. 2, 3, dan 4  

d. 2, 3, dan 5  

e. 2, 4, dan 5 

 

Kunci Jawaban 

1. B 5. D 9. D 13. E 17. D  21. A  25. A 

2. B 6. C 10. D 14. E 18. C  22. C 

3. A 7. A 11. D 15. D 19. D  23. D 

4. A 8. C 12. D 16. D 20. A  24. C 



 

F. Penilaian 

a. Prosedur   : Pre Test dan Post test 

b. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 

c. Bentuk Instrumen : Tes Pilihan Ganda 

d. Skor Penilaian  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

25
  x 4,00 



 

 
 

SILABUS  
MATA PELAJARAN EKONOMI (PEMINATAN) 

 
Satuan Pendidikan :  SMA NEGERI 2 BANYUASIN III 
Kelas/ Semester  :  XI (SEBELAS)/2 
Alokasi waktu : 4 x 45 menit 
Kompetensi Inti  :   

 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan pengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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 

KI 4 : 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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar  Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber Belajar 

 
3.6  Menganalisis APBN dan APBD 
dalam Pembangunan Ekonomi  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
APBN  

 Pengertian APBN 

 Fungsi dan tujuan APBN 

 Sumber-sumber 
penerimaan negara 

 Jenis-jenis pengeluaran 
negara 

 Mekanisme penyusunan 
APBN 

 Pengaruh APBN terhadap 
perekonomian 

 
APBD 

 Pengertian APBD 

 
Mengamati:  
membaca buku teks tentang konsep ABPN 
dan APBD serta melihat APBN dan APBD 
tahun berjalan  
 
Menanya:  
Mengajukan pertanyaan , dan berdiskusi  
untuk mendapatkan klarifikasi tentang 
APBN dan APBD dalam pembangunan 
 
Mengeksplorasi: 
mengumpulkan data dan informasi tentang 
APBN dan APBD  melalui berbagai bacaan 
(referensi) dan/atau browsing internet. 

 
Tes  tertulis  
menilai kemampuan 
kognitif tentang APBN 
dan APBD dalam 
bentuk objektif dan 
uraian 

 
 
 
 
 

Portofolio  
Menilai kemampuan 
mengevaluasi APBN 

 
4 x 4 JP 

 
 
 

 

 Buku paket 
Ekonomi 
Kemdikbud 

 Buku-buku 
penunjang yang 
relevan 

 Media massa 
cetak/elektronik 

 http://gadisrafidha
.blogspot.com/20
11/11/tugas-
ekonomi-
mengenai-apbn-
dan-apbd.html  

http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html
http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html
http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html
http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html
http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html
http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html


 

 
 

Kompetensi Dasar  Materi  Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi  Waktu Sumber Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  Menyajikan hasil analisis fungsi 
dan peran APBN dan APBD dalam 
pembangunan ekonomi 

 Fungsi dan Tujuan APBD 

 Sumber-sumber 
penerimaan daerah 

 Jenis-jenis pengeluaran 
daerah 

 Mekanisme penyusunan 
APBD 

 Pengaruh APBD terhadap 
perekonomian 

 
 
 
 
 

 Menganalisis secara kritis 
informasi dan data yang 
diproleh serta membuat 
pola hubungan dan 
kesimpulan tentang APBN 
dan APBD 

 Menyajikan hasil analisis 
fungsi dan peran APBN 
dan APBD dalam 
pembangunan Ekonomi 
melalui media tulisan 

 
Mengasosiasi:  
Menganalisis  secara kritis informasi dan 
data-data yang diperoleh dari bacaan 
maupun dari  sumber-sumber  terkait  serta 
membuat hubungannya untuk dapat 
menjelaskan peran APBN dan APBD 
dalam pembangunan 
 
Mengomunikasikan:  
Melaporkan  hasil analisis dan evaluasi 
tentang peran APBN dan APBD melalui 
berbagai media (lisan dan tulisan)  
 

dan APBD 
 
Anecdotal Record untuk 
menilai ranah sikap 
keagamaan dan sikap 
sosial siswa selama 
proses pembelajaran 
 

 UUD 1945 Pasal 
23 

 Undang-undang 
No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan 
Negara 

 Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 
tentang 
Kewenangan 
Pemerintah Daerah 

 Undang-undang 
No. 33 Tahun 2004 
tentang 
Perimbangan 
Keuangan 
Pemerintah Pusat 
dan Daerah 
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Hal : Permohonan Validasi Aspek Materi Pengembangan Bahan Ajar Handoerl Berbentuk

Mind mapping pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di SMA Negeri 2

Banyuasin III

Kepada

Yth. ibu Dewi Pratita" S.Pd., M.Pd

Dosen Program Studi Pendidikan Ekononii

Di Palembang

Dengan l{ormat"

Dalam rangkah Penulisan skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar

Handout Berbentuk Mind Mapping untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di

SMA Negeri 2 Banyuasin III maka dengan ini saya :

Ncallla

NIM

:Nur lsialllia

:06031181621005

Program Studi: Pendidikan Ekonomi

Mohon bantuan kepada Ibu untuk memberikan Kritik dan sar4n mengenai Handout

berbentuk lr{ind mapping yang telah saya buat. sehingga dalam pelaksanaannya dapat

memberikan manfaat bagi peserta didik.

Demikianlah surat petmohonan ini saya tuat. Atas ketersediaan Ibu saya ucapkan

terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Palembang, Febuari 2020
Pemohon,

い、

Nur lsialllia

NIⅣI.06031181621005

Drs.Ikbal Dttlialt,Ⅳ l.Pd

NIP.196004301986031003
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\ama \,lahasiswa
NI,\1
Program Studi
Jurusan
Judui Skripsi

Pembimbing 1

Pembimbing 2
Validator

KARTU BIP質BINGAN VALIDATOR

Nur Islamia
06031 181621005
Pendidikan Ekonomi
Pendidikari Ilmu Pengetahuan Sosial
Pengemhangan Bahan Ajar Handoat berbentuli Mind Maping untuk
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Banyuasin III
Drs. Ikbal Bar{ian, M.Pd
Deskoni,S"Pd, M.Pd
Dewi Pratita. S.Pd., M.Pd.,

No Topik yang diKonsultasikan Komentar Validator Parafdan Tanggal
Validator

3 ■山Aぶ o町A´ LぃA"t - Henl rr+ ot c I
- ttl tfrn\ htit^ (q,c Ldl)

uprht ftry tur^f M gar,?

ttrr,. Atr#kar,-P- lur r,elpt

tarc0hen.
-*+ler tr*rr lln (utet !

1・ム年Ъ〆

‐
ピI鵠蟷″

はい
。し 粛は じυ″ t納綺ヤ

～
いハ

嘲聯留じ篠e日

Koordinator Program Studi,
Indralaya,l● 卜aFel""
Validator
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198607252013112201



LEⅣIBAR VALIDASI PIEDIA
BAHAN AJAR ttNDθ σrBERBENTUKル 随ⅥD ttAPPING

Pcllcliti      :Nur lsianlia

Judul      :Pengcmbangan Bahanメ 導taF助″ごθar′ Berbcntuk y′「,ど ん化ψρ″77g untukレlata

PClttaran Ekonomi Kclas XIIIS di SMA Nege五 2 Banyuasin III

Lertrbar vaiidasi ini bertuiuan untuk mengetahui kualitas Media dari Bahan Ajar tlunc{out
berbentuk Mind Mapping untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di SMA Negeri 2
Banyuasin III.

Penililian dan saran dari Ibu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk ini.

Petunjuk:
a. Berilah tanda checklist (X) pada kolom skala peniiaian dengan keterangan dengan

keterangan sebagai berikut :

5 = Sangat Baik
4: Baik
3 = Cukup
2 = Tidak Baik
1 = Sangat Tidak Baik

b. Apabiia ada saran mchon ditulis dibagian akhir pada lembar penilaian ini
c. Atas ketersediaannya ibu dalam memberikan penilaian dan saran. saya ucapkan terima

kasih.

Nama Validator

Tanggal Validator

脇
　
乳

R献林

寧L2●
“

No Komponen Sajian * Skor Penilaian
5 4 3 2 1

1 t}rutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk Mind

l,Ictpp i ng sesuai dengan kebutuhan
/

う
ん Urutan pcnyqiian tampilan dalam mcdia scsuai dcngan

tujuan pembelajaran
/

3. Memiliki tarnpilan yang menarik ノ

4. Memiliki tarnpilan sesuai materi /

5, Memiliki tampilan yang mudah dipahami peserta didik /
6. Kesesuaian pemilihan jenis humf pada tampilan bahan ajar

hantlotil berbentuk rnind m*pping

/



7. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf pada bahan qiar

hartcloul berbentuk rnind mapping
/

8. Ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan ajar

hundo$ berbentuk mind mappitzg
/

9. Kesesuaian Handou[ berbentuk mincl tnappirg dengan

materi
/

10. Keterlibatan peserta didik dalam bahan ajar hctnclout

tr'-.L--r,,L ^, ;,^.1 ^",,,.^ ; -*uvl t/wr rttrr\ t, I l, ttt t, tLtyl/ I t,E

V/

Kemudahan penggunaan bahan ajar handozll berbentuk

mind rnapping

/

つ
４ Kesesuaian petuqluk penggunaan bahan ajar hanclout

berbentuk rnind rnalsping

ノ

●
Ｄ T'erdapat umpan balik dalam bahan ajar handoar berbenhrk

mind rnapping
ノ

Komcnt"dtt s錨観 :  ?ぃ
″低 暴咸 電 1`

c:*-,-l-,-.rlrlttfrLllCIll.

produk ini dinyata :

a. Valid untuk digunakan tanpa resvisi
b. Vaiid untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

f.: Belum/ tidak valid untuk di gunakan

Inciralaya
Validator

Dewi Pratim,s.Pd.,Iy.Pd

卜:IP. 198607252013112201



LEMBAR VALIDASI MEDIA
BAⅡAN AJAR Лう4NDθ」r BERBENTUKル圧ⅣDルИ鰤 で

Pelloliti    l NllI Islamia

Judul     i Pcngelllbangall Bahtt Aiar iね 刀崚)ιιr Bcrbcnt畿 ゴ嬌″グMattJ″g llntuk Mata
PClttaran Ekononli Rお las XIIIS di SMA Negcri 2 Banyllasin III

Nama Validaror , furfr l(lfh

Tanggal Validator : I thrdt lzrb

Lcmbar validasi ini bcttuJum untuk mcngctahui kualitas Ⅳledia dai Bahan Alar〃α″ゴθ2′′
berbclltuk Mfrグ 」磁確Υガ″g untuk Mata PelttaFan EkOnOllli Kclas XI IIS di SMA Ncgcri 2

Ballyuasin III.

Pcnilaian dan saran dari lbu sangat bennanfaat untuk rneningkatkan kualitas pЮ duk illi.

Petuttuk:
a. Beril』 h tallda chccklist(ヾ )pada k01。建l skala pcllilaiall dcngan kctcrangan dcllgan

降 terをlngan sebagal berlkllt:

5=Sangat Baik
4識 Baik
3=Cukup
2壼 Tidak Balk
l=Sangat Tidak Bak

b.  2へ Pabila ada saran l■ ollon ditlllis dibagial■ akhir pada lclllbar penilaian ini

c.  ″ヽ(as kctcrsediaallllya ibll dalc.n lllclltbCrikan penilaian dan saran, saya tlcttpkall tcrinla

bsill.

No Komponen Sajian e Skor Penilaian
5 4 3 2 ■

■

Urutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk l4ind

Mapping sesuai dengan kebutuhan
t/

つ
４ Urutan penyajian tampilan dalam media sesuai dengan

tujuan penrbclajaran
プ

3_ klemiliki tampilan yang menarik t/

4. Memiliki tampiian sesuai materi
プ

5. Memiliki tampilan yang mudah dipahami peserta didik ヴ

6. Kesesuaian pemilihan jenis huruf pacla tampilan bahan aiar

hanrlout ber'lrentuk mind mupping
ゾ



７

′ Kesesuaiarr pemilihan ukuran hriruf pada bahan qiar

handtxrt berbentuk mind wapg;ing

プ

8. Ketepatan kombinasi walrra tulisan pada bahan ajar

hundoul trertrentuk mind mappirtg

ジ

9. Kesesuaian Hsndout berbentuk tttind rnapping dengan

materi

ジ

10. Keterlibatan pesefia didik dalam bahan aiar httndout

berbentuk mind mapping

ノ

Kemudahan penggunaan bahan ajar handoilr trerbentuk

rnind rnapping

ジ

つ
４

'ferdapat umpan balik clalarn bahan ajar handoul berbentuk

nind mapping

/

Komentar dan sarall: 
搬 はtv t&t^ lttlnLlrke.r

Sirnpulan:
produk ini dinyata :

a. Valid untuk digunakan taupa resvisi
(p) VutiA untuk digunakan dengan revisi sesuai saran
c. Ilelum/ tidak valid nntuk di gunakan

llldralaya,S h`暉 嗜 働ヽ″

Validator

r
Dewi Prttita,S,Pd.,IⅥ oPd

卜IIP, 198607252013112201



／
・

LEⅣIBAR VALIDASI MEDIA
BAHAN AJAR″ [4NDθJF BERBENTUK」〕型いり MAttσ

Pαlcliti    :NllI Islamia

Judul      :Pcngcmbangan Bahan A;ar Hctη Jθν′Bcl‐bcntukルク″グル化ψP′″g untuk】

“

ata
PCIliaran Ekol10mi Kclas XI IIS di SMA Ncgcri n Banyuasin III

Nama Validatou Dr* Faf,ta

Tanggal Validator : t3 lder* wb

Lclllbar validasi ini bcrtttuan lllliuk lllengctahui kualitas Media dari Bahanノ
筍arヵり′Jθι/r

berbellttt M″ J近嬰 Jtt untuk Mtta Pellartt Ebnoltli Kelas XI IIS di SMA Ncgeri 2
Banylla」■lII.

Pcllilaian dan saran daFi lbll sangat berinanfrdat untuk lllcningkatkan kualitas pK)duk ini.

Petuttuk:
a. Bcrilah tanda cllccklist(1)pada kololll skala pctlilaian dcngan kcterangan dcllgan

kcterallgan sebagai berikut:

5=Sangat Balk
4=Balk
3=Cukup
2=Tidak Balk
l=Sangat Tidak Balk

し.  Apabila ada saran lllohon dittllis dibagian alillir pada lcll■ bar pcnilalall ini

c.  ノヘtas kctersediaanllya ibu dalatll lllembC五 kan pcllilaiall dan sttan,saya ucapkall tcrillta

kasth.

No Komponen Sajian a Skor Penilaian
5 4 3 2 ■

■

1 Urutan penvajian tampilan dalam Handout berbentuk Mintl

hfapping sesuai dengan kebutuhan
/

う
４ Llrutan penyajizur tarnpilan dalam media sesuai dengan

tujuair pemtrelajaran
プ

3. Memiliki tampilan 1'ang rnenadk プ

4. Merniliki tampilan sesuai materi L/
5. Memiliki tampilan yang rnudah dipaharni peserta diclik /
6. Kesesuaian pemilihanjenis humfpada talllpilan bahan ttar

みα″J〔 ,3ζ′berbclltuk購 麟″″2鋼ガ″g
/



7. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf pada bahan ajar

handout berbentuk mind mapping
ノ

8, Ketepatan kombinasi warua tulisan pada bahan qiar

hand.ot* berbentuk rnind rn uplti n g
/

9. Kesesuaian I{andout berbentuk minol mapplizg dengan

materi
L/

10. Keterlibatan peserta didik dalam bahan ajar hundout

herbentuk mind rnapping
t/

Kenrudahan penggunaan bahan ajar handorrr herbentuk

mind rnupgting
ゾ

つ
ん Terdapat umpan balik dalam bahan ajar hcndal.rr berbentuk

rnind mtryping
/

ざ

Komentar dan sarao '
... ..........$[rhh: " . !*:rL!:::.. F- f].: r. -?. hnf. :.?:. :..........

:::.:::::: ::::::::::::::::tii$riii,i.:::ir::itilfi:::rg.*1r#iird:::f*ti::::$m niiiltt}

Fぢ視l島樵 dttmょmね叩aК釧」
b. rヽalid unttlk digunよ an dengan revisi sesutt s穏 峨n
c. Belull1/tidak valid llntuk di gunakall

嚇̈
tO― teb

卜IIP. 1986072520131122()1

S,Pd.,Ⅳl,1'd
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Hal

VALIDASI BAHAN AJAR″ ИⅣDθ1/TBERBENTUKttαⅣD iを117七NG

:PcrlnohOnan Validasi Aspck Desain Pembettaran Pengcmbangan Bahall ttar

助 ″ζわ″′Bcrben量  _νレグ
“
響ηノηg pada Mata Pelttaran Ekonomi Kclas XI Ⅱs di

SレA Ncge五 2 Banyuasin III

Kepada

Ylh. Bapak Surakll':ran, S.Pd

Guru lv{ata Pelajaran Ekonomi Kelas XI di SN,{A }{egeri 2

Di lJanyuasin

Bttlyuasin IH

Dengan IIormat,

Dalaur rangkah Penitlisan skripsi dengan judul Pengeml.rrngen BaSan Ajar
I'Iantlout Bcrbentuk ltind trtoppitrg untuk l{ahr l'etraj*ran Ekonomi Kelas XI IIS di
Shfrl Ncgeri 2 Ranl'uasin IIt maka clengan ini sa1.a :

Nalina        :1ヾ ur lsialnia

lヾ E卜/1        :o6031181621005

Prtlgrcndll Studi:Pcndidikan Ekonolni

Mohon hantttan keparla Bapak untuk meilrberikan Krltik clan saran mengenai Handout

berbentuk l'Iind rnappirtg yang telah saya buat, sehingga dalarn pelaksanaapya dapat

memberikan manfaat bagi peserta didik.

Demikianlah surat permohonan ini sayd buat. Atas ketersediaan

terima kasih.

Ibu saya ucapkan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Drs.Ikbal Barliall,M.Pd

NIP.196004301986031003

Palembang, Febuan 2020
PelnOhOn,

NINII.06031181621005



λE理IBAR VALIDASI DESAIN PEMPELAJARAN
豫AⅡAR‐ ■JAR ttИⅣDθろrr BERBENTUK ttα ⅣDルИttσ

Pcncliti    I Nur lsialnia

Judul   l Pengcmballgtt Bah銀 辱霧 Л陸″あ財′Bcrbcntuk Z′
“
J ttpJ″g ulltllk Mata

Pelttaran Ekonomi Kclas XIIIS di SMA Ncgeri 2 Bttpasin III

Lelnbtt validtti ini bettlllan untttξ llncrttcttui kllalitぉ desain pcmbelttarall dari Bahan

鋼 ar腸″あ
“
r berbttt畿 撼

“
グプ黎″ J彎 礎lttt MttI Pdttartt Ekonolni Kclas XI IIS tti SMA

Ncgeri 2 B雛ッuttin III.

Pcnilaian dan sttall dari lbu sangat bertnanfaat ulltuk Fneningka■ an kualitas yodllk ini.

Petuttuk:
a.Berilall tallda checklist(マ )pada k01o盤 skala penilttan dttgtt ke韓餞ngall deng銀

keterangan sebagai bcrikttt:                                      `

5雲 Sallgat Baik

4=Ba無
3露 Cllkup
2=Tidak Bttik
l=Sangat Tidak Baik

b.  Apabila ada sttan IIl■ ohon dttulis dibagian akhir pada lembar penilaial■ ini

c.  Atas ketersediaannya Bapak dalarla memberikan penilaian dan sarall, saya tlcapkan

tcl・ ilna hasih,

う

Nama Yalidator

Tanggal Yalidator

BPt . .(u[rahntua,{'Dd. W"V4

) l&r*rd, 
"o2D

l■
To Komponen Saiian * Skor Penilaian

5 4 3 盆 i

1 Pettabttan ktln■petensi dttar ptta a、val pertemua V/

2. Peni abaraa indikator pencapaian kompetensi ジ

3. Penyampaian Trii uan Pembelaj aran
プ

4. Kesesuaiall lllatcri pada ttlJuatl pembcl巧 銀an ジ

5. keselarasanan dengan indikator Pencapian kompeteasi
ν

6. Keselarasan dengan Kompetensi dasar
ア

7. ettktitttas dalam peJttEapaian kompetensi
ヴ

8、 efesiensi datrarn pencapaian kornpetensi ヴ

9. Kesestlttall dcngan kttte三 sitik peserta dittk
t/



10. kesesuaian dengan kondisi peserta clidik
ザ

Peny'arnpaian timbatr halik kepada pesema clidik y
つ
ん Kesesuaian penyalllpttall evallasi dengan bah鑢 街鑓

みαF7滅θ材′
ン

Sinlpulall:

prodllkr ini dinyata l

6¥繁:轟策麗言選衰難蛹 漁i∞sutt sarall

c. BelunЪ/tidak valid llntuk di gul■akall

Indrala_va

Vaiidator

NIP,

Sllkrahnlan、 iS.Pd..卜I.Pd



ア"] 
「

N醸la_NIahasiswa

NIゝ′
I

Progrant Studi

Jurusan

」udtll Skripsi

Pembillnbing l

Pembillllbing 2

X/‐alidator

KARTU BIレIBINGAN VALIDATOR

Nw lslamia
06031181621005
Pclldidikan Ekonomi

Pendidikan lllltiu Pcngctttualll Sosial

Pengemballgtt Bttalll ttar助″あ rFr bel・bcntuk九″′″ 颯彎 Jηg ulltuk

Mata Pclttaran Ekonomi Kclas XI IPS di SMA Ncgcri 2 Ballyuasin III

Drs.Ikbal Bttlittlil,市 [.Pd

Dcskoni,S,Pd,M.Pd

Sibra山■lan,S.Pd.,Nl.Pd.,

No Topik yang diKonsultasikan Komentar Validator Parafdan Tanggal
V*lidator

∪久ti混入9 ‖″ノkο吼| Port^t- Vo a A,,rlo*

4qiav' g lt )iX*'^t'

V+ .) ?^q*otuo"* .

trh* p^L" V* ,
Porbatu, W,{:rta4.

Banyuasin
ValidatorKoordinator Progrttn Studi,

NIP.19640822199032005



VALIDASI BAHAN AJAR HANDOUTBERBEI{TUK MTND MAPPING

Hal : Permohonan Validasi Angket tanggapan Peserta didik terhadap Bahan Ajar Handout

Berbentuk Mind mapping pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas Xl IiS di SMA

Negeri 2 Banyuasin III

Kepada

Yth. ibu Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd

I)osen Program Studi Pendidikan Ekonomi

Di Palemtrang

I)engan Hormat,

Dalam rangkah Penulisan skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar

Handout Berbentuk Mind Mapping untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di

SMA Negeri 2 Banyuasin III maka dengan ini saya :

Nama : Nur Islamia

NIM :06031181621005

Program Studi : Fendidikan Ekonomi

Mohon bantuan kepada Ibu untuk memberikan Kritik dan saran mengenai Leembar

Angket tanggapan Peserta didiik terhadap bahan ajar Handoz;/ berbentuk Mind matrtping yang

telah saya buat. sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi peserta

didik.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat. Atas ketersediaan ibu saya ucapkan

terima kasih.

Mengetahui.
Dosen Pen-rbimbing

Palembang. Febuari 2020
Pemohon,

Drs.kbal Bttliall,M.Pd

NIP,196004301986031003
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NIM.06031181621005



LEⅣlBAR ANGKET

Pcncliti    :Nur lsiall■ ia

Judul   :Pengcmbangan Bahanへ 霞 肋 ″あ Z//Bcrbcntukルクηグ滋 ″ ′ηg ulltuk Mata

PClttaran Ekonomi Kclas XI IIS di SMA Ncgeri 2 Banyuasin III

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibu sebagai validator lembar
angket tanggapan peserta didik terhadap Bahan Ajar Handol;/ berbentuk Mind Mapping.
Penilaian dan sran dari ibu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas angket ini.

Penilaian dan saran dari Ibu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk ini.

Petunjuk:
a. Berilah tanda checklist ({1 pada kolom skala penilaian dengan keterangan dengan

keterangan sebagai berikut :

5 = Sangat Baik
4 = Baik
3 = Cukup
2 = Tidak Baik
I : Sangat Tidak Baik

b. Apabila ada saran mohon ditulis dibagian akhir pada lembar penilaian ini
c. Atas ketersediaannya ibu dalam memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terima

kasih

Namaヽralidator

Tanggal Validasi

6く銀 臨  彎ヽヾ
“

い いベキ いlp

Aspek No Komponen Sajian Skor Penilaian
5 4 3 2 1

Materi Bahasa yang disajikan pada Handout dapat
dengan mudah saya pahami

つ
４ Mind l,tapping yang di tampilkan pada

Handout dapat saya pahami
3. Informasi pada Handout dapat dengan

mudah saya pahami
4. Materi yang dijabarkan sesuai dengan

kompetensi dasar
″Ｄ Materi yang dijabarkan sesuai dengan

indikator pencapaian kompetensi
6. Saya memahami pertanyaan yang di

berikan di dalam Handout



7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang
tefiera

8. Fenggunaan bahasa yang sesuai dengan
Pedoman umutn ejaan bahasa indonesia

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas

10. Tanrpilan Mind Mapping yang sesuai
dengan materi

Desain

Pembelajaran

Handout menampilkan kompetensi dasar
pada awal pertemuan

つ
４ Hando ut rnenampilkan indikator

pencapaian kompetensi sebelum
pembelaiaran

う
０ Adanya penyampaian Tui uan Pembelaj aranT

"
14. Kesesuaian materi dengan tujuan

pembeiaiaran
15. Kesesuaian materi dengan indikator

pencapian kompetensi
16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi

dasar
17, Handout dapat membuat pembelajaran

lebih efektif
18. Handout dapat membuat pembelaj aran

lebih efisien
19. Mind Maping memudahkan saya

memahami materi
20. Saya marnpu dengan mudah menjabar

kembali Mind Mappin1
つ
ん Evaluasi sesuai dengan materi yang

dijabarkan
つ
ん

う
ん Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan

hendout
ⅣIedia 23. Urutan penyajian tampilan dalam Handout

berbentuk Mind Mapplng sequai dengan
kebutuhan

24. Kesesuaian media terhadap tujuan
pembeiaiaran

25. Ketepatan kombinasi wama tulisan pada
bahan qar handout berbentuk m ind
mapping

26. Memiliki tampilan yang mudah saya
pahami

27. Warna pada background sesuai dengan
tampilan Handout

28. Memiliki desain yang sesuai degan materi

29. Tampilan handout membuat saya lebih
memahami materi

30. Sava dapat memberikan pendapat sesuai
materi dalam handout



―
―

―

]

31. Saya dapat menyimpulkan materi yang
tertera dalam Handouf

つ
４

う
Ｄ Handout memiliki dava tarik

33. Saya dapat lebih aktif dalam proses
pembelaiaran

Komentar dan saran :

Sirnpulalli

produk ini dinyata:

3¥齢 ::I難職:::漱:[:難 襖難』ポiittliscsuttsaran
c. IBclum/tidak valid untuk di gunakan

Indralaya

Vdidator

"・

Dian Ek&へΠFina,S.Pd.,Ⅳ I.Pd

NIP,198510232013112201



―
―

~

″
、

\ama Nlahasisr+,a

NIM
Program Studi
Jurusan
Judul Skripsi

Pembimbing i
Pembimbing 2
Validator

KARTU BIPIBINGAN VALIDATOR

Nur islamia
06031 181621005
Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Pengembangan Bahan Ajar Handozll berbentuk Mind Maping untuk
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS di SMA Negeri 2 BanJuasin III
Drs. Ikbal Barlian, M.Pd
Deskoni,S.Pd, \4.Pd
Dian EkaAmrina, S.Pd., M.Pd

No Topik yang diKonsultasikan Komentar Validator Paraf dan Tanggal
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Instrumen Pemngembangan Bahan Ajar Handout berbentuk Mind mapping 

Jenis Penilaian Aspek Penilaian No. Pertanyaan 

Materi 1. Bahasa yang sesuai dengan peserta didik 

2. Informasi yang akurat 

3. Kesesuaian materi dengan kompetensi 

4. Kesesuaian bahan ajar dengan tes 

5. Ketetapan/ keakuratan materi  

1,8 

2,3 

4,5 

6,7 

9,10 

Desain 

Pembelejaran 

1. Penajabaran Standar Kompetensi dalam Kompetensi 

dasar (KD) 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

3. Keselarasan dengan indikator pembelajaran 

4. Efisien pencapaian kompetensi  

5. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 

6. Kesesuaian evaluasi dengan indikator materi 

11,12 

 

13,14 

15,16 

17,18 

19,20 

21,22 

Media 1. Kesesuaian media terhadap tujuan pembelajaran 

2. Format tampilan Handout 

3. Kesesuaian tampilan Handout dengan materi ajar 

4. Ketertarikan dan keterlibatan peserta didik  

5. Penyediaan umpan balik 

23,24 

25,26,27 

 28,29 

32,33 

30,31 

 

 



/

LEMBAR ANGKET
Pada Tahap One to One Evaluation

Bahan Ajar Handout berbentuk Mind Mupping

Peneliti : Nur lslamia

Judul : Pengembangan Bahan Aiar Handoal Berbentuk Mind Mapping untuk Mata

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di SMA Negeri 2 Banyuasin III

NamaSiswa , Rl -figri ML{harnnred R

Tanggal pengisisan Angket : 3 {nar& 2oz2'

Lembar Angket ini befiujuan untuk mengetahui pendapat kalian sebagai peserta didik
tanggapan kalian mengenai Bahan Ajar Handoal berbentrtk hfind Mapping. Penilaian dan
saran dari adik adik sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas bahan ajar ini.

Petunjuk:
a. Berilah tanda checklist ({) pada kolom skala penilaian dengan keterangan dengan

keterangan sebagai berikut :

5 = Sangat Baik
4: Baik
3 = Cukup
2 = Tidak Baik
I = Sangat Tidak Baik

b. Apabila ada saran mohon ditulis dibagian akhir pada lembar penilaian ini
c. Atas ketersediaannya adik- adek dalam memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan

terima kasili

No Komponen Sajian Skor Penilaian
5 4 3 2

1 Apakah bahasa yang disa.iikan pada Handout dapat
dengan mudah saya pahami ?

/
2. Apakah Mind Mapping yang di tampilkan pada

I-Iandout dapat saya pahami ?
/

3. Apakah Informasi pada Handout dapat dengan mudah
saya pahami ?

/
4. Apakah materi yang dijabarkan sesuai dengan

kornpetensi dasar ? /
5. Apakah materi yang dijabarkan sesuai dengan

indikator pencapaian kompetensi ?

6. Apakah saya memahami pertanyaan yang di berikan di
dalam Handout ?

/



も
7. Apakah evaluasi terdapat pada setiap materi yang

tertera'/ /
8. Apakah penggunaan bahasa yang sesuai dengan

Pedoman umum eiaan bahasa indonesia ? /
9. Apakah tahapan materi di rancang dengan jelas ? ノ

10. Apakah tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan
materi ? /
Apakah Handout menampilkan kompetensi dasar pada
awai pertemuan ?

12. Apakah Handout menampilkan indikator pencapaian
kompetensi sebelum pembelaiaran ?

/
13. Apakah Adan;-a penyampaian Tuiuan Pembelaf aran

14. Apakah kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
'/

15. Apakah kesesuaian materi dengan indikator pencapian
kompetensi ?

ノ

16. Apakah kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar ?

17. Apakah Handout dapat membuat pembelajaran lebih
efektif ?

/
18. Apakah Hnndout dapat membuat pembelajaran lebih

efisien ?
/

19. Apakah L,Iind h[apirzg memudahkan saya rnemahami
materi

20. Apakah saya mampu dengan rnudah menjabar kembali
Mind Mapping?

ノ

つ
乙 Apakah evaluasi sesuai dengan nrateri yang

diiabarkan ?
つ
ん

つ
４ Apakah kesesuaian penyampaian evaluasi dengan

handout ?
ノ

う
０

つ

４ Apakah urutan penyajian tampilan dalan-r Handout
berbentuk Mind l[appfug sesuai dengan kebutuhan ? ジ

24. Apakah kesesuaian media terhadap tujuan
pembelaiaran ?

ノ

″
Ｄつ

ん Apakah ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan
aiar ltandoul berbentuk mind maailnx? /

26. Apakah memiiiki tampilan yang mudah saya pahami ? /
27. Apakah warna pada hackgyound sesuai dengan

tampilan Handout ?

28. Apakah memiliki desain yang sesllai degan materi ? ノ

29. Apakah tampilan handout membuat saya lebih
memahami materi ?

30. Apakah saya dapat memberikan pendapat sesuai
materi dalam hancbut ?

う
Ｄ Apakah saya dapat men.vimpulkan materi yang tertera

dalam Handout'?
ジ

つ
４

う
、
ν Apakah Handotrt memiliki daya tarik ? /

為む



う
、
υ

う
、
ジ Apakah saya dapat lebih aktif dalam proses

pembelajaran ?
ジ

Komentar dan saran: .
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LEMBAR ANGKET
Pada Tahap Small Group

Bahan Ajar Handout berbentuk Mind Mapping

Peneliti : Nur Islamia

Judul : Pengembangan Bahan Ajar Handoal Berbentvk Mirud A,[apping untuk Mata

Pelajaran Ekur ,' Kelas XI IIS di SN.&A. Negeri 2 Banyuasin III

Nama Siswa : &vk y cr+nand,i t tlrjc,.ya

Tanggal pengisisan Angket : 3 vo'rel LozD

Lembar Angket ini bertujuan untuk rnengetahui pendapat kalian sebagai peserta didik
tanggapan kalian mengenai Bahan Ajar Handoerl berbentuk Mind Mapping. Penilaian dan
saran dari adik adik sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas bahan aiar ini.

Petunjuk:
a. Berilah tanda checklist ({) pada kolom skala penilaian dengan keterangan dengan

keterangan sebagai berikut :

SB = Sangat Baik
B : Baik
C = Cukup
TB = Tidak Baik
STB = Sangat Tidak Baik

b. Apabila ada saran mohon ditulis dibagian akhir pada lembar penilaian ini
c. Atas ketersediaannya adik- adek dalam memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan

terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian
SB B C TB STB

1 Apakah bahasa yang disajikan pada Hundout dapat
dengan mudah saya pahami ? ∨

つ
ん Apakah Mind Mapping yang di tampilkan pada

l-{andout dapat saya pahami ? プ

う
Ｄ Apakah informasi pada Handout dapat dengan mudah

saya pahami ? ジ

4. Apakah Materi yang dijabarkan sesuai dengan
kompetensi dasar ? プ

5. Apakah Materi yang dijabarkan sesuai dengan
indikator pencapaian kompetensi ? /

6. Apakah Saya memahami pertanyaan yang di berikan di
dalam Handout ? ジ



7. Apakah Evaluasi terdapat pada setiap materi yang
tertera ? /

8. Apakah Penggunaan bahasa yang sesuai dengan
Pedoman umum eiaan bahasa indonesia ? ∨

9. Apakah Tahapan materi di rancang dengan jelas ? /
10. Apakah Tarnpilan ll{ind Mapping yang sesuai dengan

materi ? ジ

Apakah Handout menampilkan kompetensi dasar pada
awal pertemuan ? ジ

つ
４ Apakah Handout menampilkan indikator penoapaian

kompetensi sebelum pembelaiaran ? ジ

13. Apakah Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran ? √
14. Apakah Kesesuaian rnateri dengan tujuan

?pembelaiaran ? V/
15. Apakah Kesesuaian materi dengan indikator pencapian

kompetensi ? ゾ

16. Apakah Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar ?
ジ

17. Apakah Handaut dapat membuat pembelajaran lebih
efektif ? ヴ

18. Apakah Handout dapat membuat pembelajaran lebih
eflsien ? ジ

19, Apakah Mind Maping memudahkan saya memahami
materi ?

ジ

20. Apakah Saya mampu dengan mudah menjabar kembali
Mind A{lppins ?

√
つ
ん Apakah Evaluasi sesuai dengan materi yang

dijabarkan ?
y

う
ん

つ
乙 Apakah Ke se suaian penyampaian evaluasi dengan

handout ? /
23. Apakah Urutan penyajian tampilan dalam Flandoz,r!

berbentnk Mind Mapping sesuai dengan kebutuhan ? ゾ
24. Apakah Kesesuaian media terhadap tujuan

pembelaiaran ? ソ

″Ｄつ
ι Apakah Ketepatan kombinasi warna tulisan pada

bahan aiar handour berbentuk mind mappins'/ /

26. Apakah Memiliki tampilan yang mudah saya pahami ? プ

27. Apakah Warna pada background sesuai dengan
tampilan Handout ?

ジ

28. Apakah Memiliki desain yang sesuai degan materi? ゾ

29. Apakah Tampilan handout membuat saya lebih
memahami materi ? ジ

30. Apakah Saya dapat memberikan pendapat sesuai
materi dalam handout ?

ゾ

31. Apakah Saya dapat menyimpulkan rnateri yang tertera
dalam Handout ? /

つ
ん

う
０ Apakah Handout memiliki daya tarik ? ヴ



●
Ｄ

う
、
υ Apakah saya dapat lebih aktif dalam proses

pembelajaran ? ∨
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LEMBAR ANGKET
Pada Tahap One tct One Evaluation

Bahan Ajar Handout berbentuk Mind Mapping

Peneliti : Nur lslarnia

Judul : Pengembangafl Bahan Ajar f{andorzf Berbentuk Mind Llapping untuk Mata

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di SMA Negeri 2 Banyuasin III

Nama Sisw'a

Tanggal pengisisan Angket : J lVrqreL zaLg.

Lembar Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kalian sebagai peserta didik
tanggapan kalian mengenai Bahan Ajar Handorzl berbentuk Mind Mapping. Penilaian dan
saran dari adik adik sangat bennanfaat untuk meningkatkan kualitas bahan ajar ini.

Petunjuk:
a. Berilal:r tanda checklist (.1) pada kolom skala penilaian dengan keterangan dengan

keterangan sebagai berikut :

5 = Sangat Baik
4 = Baik
3: Cukup
2 = Tidak Baik
1 : Sangat Tidak Baik

b. Apabila ada saran mohon ditulis dibagian akhir pada lembar peniiaian ini
c. Atas ketersediaannya adik- adek dalam memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan

terima kasih

No Komponen Saiian Skor Pellilaiall

5 4 3 2 1

1 Apakah bahasa yang disajikan pada Handrsut dapat
dengan mudah saya pahami ? /

つ
ん Apakah Mind MappinS4 .stang di tampilkan pada

Handottt dapat saya pahami ? /
う
０ Apakah Inforrnasi pada Flandout dapat dengan mudah

say'a pahami ? /
4、 Apakah materi yang dilabarkan sesuai dengan

kompetensi dasar ? /
5. Apatrrah materi yang dijabarkan sesuai dengan

indikator pencapaian kompetensi ? /
6. Apakah saya memahami pertanyaan yang di berikan di

dalam Handout ?
/



-__r\_

7. Apakah evaluasi terdapat pada setiap materi yang
tertera ? ヾ

8. Apakah penggunaan bahasa yang sesuai dengan
Pedoman umum ejaan bahasa indonesia ? /

9. Apakah tahapan ntateri di rancang denganjelas ? ヾ

10. Apalrah tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan
materi ? /
Apakah Handout menampilkan kompetensi dasar pada
awal pertemuan ? /

つ
４ Apakah fIandout menampilkan indikator pencapaian

kompetensi sebelum pembelajaran ?
V/

13. Apakah Adanya penyampai an Tuj uan Pembeiaj aran ン

14. Apakah kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
? /

15, Apahah kesesuaian materi dengan indikator pencapian
kompetensi ?

/

16. Apakah kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar ? /

17. Apakah Handout dapat membuat pembelajaran lebih
efektif ? /

18. Apakah Handowt dapat membuat pembela.iaran lebih
efisien ? /

19. Apakah fufind Maping memudahkan saya memahami
materi V/

20. Apakah saya mampu dengan mudah menjabar kembali
Mind Mapping? V/

う
乙 Apakah evaluasi sesuai dengan materi yang

dijabarkan ? V
つ
４

つ
ん Apakah kesesuaian penyampaian evaluasi dengan

handout /
23. Apakah urutan penyajian tampilan dalam Handout

berbentuk Mind Mapplrg sesuai dengan kebutuhan ? /

24. Apakah kesesuaian media terhadap tuiuan
pembeiaiaran ?

25. Apakah ketepatan kombinasi wama tulisan pada bahan
aj'ar handoul berbentuk mind mapping?

26. Apakah menriliki tampilan yang mudah saya pahami ?
ゾ

27. Apakah wama pada background sesuai dengan
tampilan Handaut ? ／

′28. Apak〔通 lllellliliki desain yang scsuai degan mttcri? V/
29. Apakah tampilan handaut membuat saya lebih

memahami materi ? ν

30. Apakah saya dapat memberikan pendapat sesuai
materi dalam handout ? /

，
Ｄ Apakah saya dapat menyimpulkan materi yang tertera

dalam Hondout ? /
32. Apakah Handout rnemiliki daya tarik ? /



33. Apakah saya dapat lebih aktif dalam proses
pembelaiaran ? ジ

Siswa
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LEMBAR ANGttT
Pada Tahap ttα〃Craη

Bahanノ崎ar HQ″力 4″ うarbr“″ルML″ル化りp控
|

Pencliti     :Nur lslaIIma

Judul   :Pengcmbangan Bahan巧」:H繭
"′

Berbentuk財″′滋

"′
昭 und Mtta

Pelttaralll Ekonomi Kelas XI IIS di SplA Nё gcri 2 B鑢〕uぉin III

mヽa ttswa    l希機 効嗜|■は4市

Tttgdpenが暉SallⅢgket:｀ 13-“αけ 2o"

Lembar Angket hi be難 可uan mttk menget澁 i pendapat kdian sebagai peserta didik
tanggapan kdian mengenai Bahan ttar助 確あ″ berbentuk Иガ 滋″ J電.Penilttall dall

saran dari adik adik sangatbemanfaat untllk menlngkatkan kualitas bahan ttar ini.

Petuniuk:
a.Berilah tanda checkli飢

(ヾ)pada kolom skala penildan dengan ke岬 理 an dengan
kcterangan seba.gd be五 kut:

SB=Sangat Baik
B=Balk
C=Cukup
TB=Tidak Balk
STB=Sangat Tidak Balk

b.Apabila ada s釘 鑢mohon dittis dibagiall dirpada lembarpenildan ini
c.Atas ketersediaamya adik‐ adek dalalrn membe五 ktt pcnilaian dan sarall,saya ucapkan

terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian
SB B C TB STB

Bahasa yang disajikan pada Handout dzpat dengan
mudah saya pahami /

2. Mind Mappingyangdi tampilkan pada Handout dapat
saya pahami /

3. Informasi padaHqndout dapatdengan mudah saya
pahami ン

4. Mdteri yang dijabarkan sesuai dengan kompetensi
dasar V/

5. Materi yang dijabarkan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi

ン

6. Saya memahami pertanyaan yang di berikan di dalam
Handaut

y



″」嘔 す―¬
＼

7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera y
8. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan PeComan

umum eiaan bahasa indonesia l
y

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas y

10. Tampilan Mind Mappingyatg sesuai dengan materi y
助 ″Jb"′ menampilkan kolupetcnsi dttar phda a、val

pertemllalll /
つ
４ Handout menampilkan indikator pencapaian

kompetensi sebelum pembelai aran
y

13. Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran ン

14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran y
15。 Kesesuaian materi dengan indikator pencapian

kompetensi ヾ

16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar 」

17. ルタ″あ″′dapat membuat pembettaran lebih efektif y
18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien y
19, Mind Mapizg memudahkan saya memahami materi ン

20. Saya mampu dengan mudah menjabar kembali Mind
Mapping ヾ

21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan ン

22. Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout
ジ

23. Urutan penyaJiall tampilall dalaln肋 ″6b密′berbentuk
И′グ,4η7,ing Sesual dengan kebuman

y

24. Kesesuaian media terhadap fiijuan pembelajaran ご

25。 Ketepatan kombinasi wama tulisan pada bahan ajar
handout berbenhrk mind mappins

y
26. Melniliki tampilan yang mudah saya pahami

ン

27. Wama padabackground sesuat dengan tampilan
Handout

υ

28. Memiliki desain yang sesuai degan materi y
29. Tarnpiian handaut membuat saya lebih memahami

materi ′

30. Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalarn
handout J

31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam
Handout

y

32. 肋 ″dO″ r FnCllllliki daya tarik ン

33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran
ヾ



嬌

』
眩

紘



LEMBAR ANGKET
Pada Tahap Small Group

Bahan Ajar Handout berbentak Mind Mapping ;

l

Peneliti : Nur Islamia

Judul : Pengembangan Bahan Ajar Handoal Berbentuk Mind Mapping ,mtuk Mata

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS di SMA Negeri 2 Banyuasin III

Nama siswa , uvruh ot,noA ddLnl

Tanggal pengis,isan Angket : l l warel ta2p

Lembar Angket ini benjlllan und meng∝ahui pendapat kaliall sebagtt pesctta didik
tanggapan kdian mengenal Bahan ttar Hχ ″あ″′berbm回こ」Иだ M“P′電.Penilaian dall
saran dari dk adik sangatberrnanfaatmttlkmeningkatkan kudttas bahan ttar ini.

Petunink:
a.Berilah tanda c“ ckli飢 (マ)pada k01om skala penildtt dengan b"rmgan dengan

ketera/ngan sebagai berikut:

SB=Sangat Baik
B=Balk
C=Cukup
TB=Tidak Bak
STB=Sangat Tidak Baik

b.Apabila ada saran mohon dittis dibagian ak■ lr pada lembar pellllatan ini

c.Atas ketersediaan■ ya adit adek tta■ l memberikan pcnildan dan saran,sa.ya ucapkan
terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian
SB B C TB STB

1 Bahasa yang disajikan pada Handout dapat dengan
mudah saya pahami /

2. Mind Mappingyangdi tampilkan pada Handout dapat
saya pahami /

3. Info」匡lasi pada」り″″グ♭″r dapat dengan lnudah saya
pahami /

4. Materi yang dijabarkan sesuai dengan kompetensi
dasar y

く
υ Materi yang dijabarkan sesuai dengan indikator

pencapaian kompetensi V/
6. Saya memahami pertanyaan yang di berikan di dalam

Handout √



7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera /
8. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman

umum e.iaan bahasa indonesia /
9. Tahapan materi di rancang dengan jelas /
10. Tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan materi /

Handaut menampilkan kompetensi dasar pada awal
pertemuan /

つ
ん Handout menampilkan indikator pencapaian

kompetensi sebelum pembelaiaran V/
13. Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran /
14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran /
15. Kesesuaian mdteri dengan indikator pencapian

kompetensi /
16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar /
17. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efektif /
18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien /
19. Mind Mapizg memudahkan saya memahami materi /
20. Saya mampu dengan mudah menjabar kembali Mind

Mapping /
21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan /
22. Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout /
23. Urutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk

Mind Mapping sesuai dengan kebutuhan /
24. Kesesuaian media terhadap tujuan pembelaj aran /
25. Ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan ajar

handout berbentuk mind mappins V/
26. Memiliki tampilari yang mudah saya pahami /
27.

'Vy'ama padabackground sewar dengan tampil{n
Handout

`/
28. Memiliki desain yang sesuai degan materi /
29. Tampilan handaut membuat saya lebihmemahami

materi /
30. Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalam

handout /
31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam

Hqndout /
32. Handout memiliki daya tarik /
33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran y



Komcnttt daln saran:
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LEMBAR ANGKET
Pada Tahap ttα″GFaη

Bahall ttarⅡα
“
あ″′多erb`″E■k■輌

"″

i察写零ガ
“
g l

ソ

Penelid    :Nur lslamia             
｀

」udul   :Pengcmbangan Bahan ttar助 ″ぁ″ ョerbentuk И ″グ″物 ′昭 untuk Mtta

Pettaran Eb■omi Kelas XHIS di SMA Negeri 2 Banyuasin III

Nama Siswa , Sonathan 物 J認 191

Tanggal pengisisan Angket : 13 fnqrpt 3;0n

Lembar Angket ini beJttuan untuk menge軸滅 pendaptt kalian sebagtt pesetta didik
tanggaptt kdian mengenat Bahan ttaF″ ♭″あ 露′berbentuk麟ガ 物 ′電 .Penil議聟 dan
saran dari adik adik sa唖 聾t bemanfaat untuk m… 畿m kud.as bahan ttar ini.

Petuniuk:
a.Berilah tanda checkli盤

(マ)pada kolom skala penildan dengan ketcrangan dengan
keterangan sebagai benkut:

SB=Sangat Baik
B=Balk
C=Cukup
TB=Tidak Bak
STB=Sangat Tidak Baik

b.“ abila ada sttn mohon dinis dibagian畿 丘 pada lembar penilttan ini

c.Atas ketersediaanya adik‐ adek dalanl memberikan penildan dan saran,saya ucapkan
terilna kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian

SB B C TB STB
1 Bahasa yang disajikan pada Hsndout dapat dengan

mudah saya pahami /
2. Mind Mappingyxtgdi tampilkan pada Handout d.api

saya pahami /
3. Inforrnasi pada Hqndout dapat dengan mudah saya

pahami V/
4. Materi yang dijabarkan sesuai dengan kompetensi

dasar
y

5. Materi yang dijabarkan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi ン

6. Saya rnemahami pertanyaan yang di berikan di dalam
Handout /



7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera y
8. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman

umum eiaan bahasa indonesia / l

|

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas /
10. Tampilan Mind Mappingyang sesuai dengan materi ン

Handout menampilkan kompetensi dasm pada awal
pertemuan /

12. Handout menampilkan indikator pencapaian
kompetensi sebelum pembelai aran ン

13. Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran ジ
14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran ジ

15. Kesesuaian materi deagan indikator pencapian
korapetensi ジ

16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar
ン

17. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efektif ジ

18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien /
19. Mind Maping memudahkan saya memahami materi /
2A. Saya mampu dengan mudah menjabar kembali Mind

Mapping ジ

21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan ン

22. Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout ン

23. Urutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk
Mind Mapping sesuai dengan kebutuhan ゾ

24. Kesesuaian media terhadap tujuan pembelaj aran V/
25. Ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan ajar

handout berbentuk mind mapqins
26. Memiliki tampilari yang mudah saya pahami ヾ

27. Warna padabaekgraund sewar dengan tampil{n
Handout

y
28. Memiliki desain yang sesuai degan materi ン
29. Tampilan handout membuat saya lebih mernahami

materi ン
30。 Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalam

handout V/
31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam

Handout
y

32. Handout memiliki daya tarik y
33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran V/
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LEMBAR ANGKET
Pada Tahap Small Group

Bahan Ajar Handout berbentuk Mind Mapping

Pen31iti     :Nur lslalllua

J灘彗1   :Pengembangan Bahan巧 醸 助 ″あ ″ Berbenttk M″ グ滋 ″ ノ彎 untuk Mtta

Pelttaran Ekonomi Kelas XIIIS di SMA Nege五 2 Banyuasin HI

Nama Siswa

“

■・αI F呵バ

13 Mがわt"2∂Tanggal pengisisan Angket :

LembaF Angket ini be難 可llan untuk mengetahui pendapat kaliall sebagtt peserta didik
tanggapan kalian mengenal Bahan ttar ttndo″′berbentuk И″ご■匂甲J彎.Penilaiall dan
saran daFi adik adik sangat bem劉 睦t untllk mttingkatkall kuditas bahan ttar ini.

Petunink:
a.pe五lah tanda c¨こkliSt(マ )pada k。 lom skala penilaian dengan ke"rangan dengan

keteFangan sebagai berik“ :

SB=Sangat Baik
B=Baik       ‐

C=Cllkup
TB=Tidak Bak
STB=Sangat Tidak Baik

b.Apabila ada s`遷m mohon ditulis dibagian akhiFpada lembarpellllatan ini
c.Atas keterseこ aannya adik― adek dalalll ttembttkan pcnilaian dan s山こsaya uc叩臨

terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian
SB B C TB STB

Bahasa yttg di珂 ikan pada」物″あ
"′

daptt denttan

聖璽塾墜型堅量聾ゴ
y

2. Mind Mapping yangdi tampilkan iiaFd nandout dapat
saya pahami ヾ

3. Informasi pada Hqndorlr@
pahami ヾ

4. Materi yang dijabarkan ses@
dasar ヾ

5。 Materi yang dijabarkan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi ヾ

6. Saya memahami pertanyaan yang di berikan di dalam
Handout ぜ



＼

7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera ヾ
8. Perggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman

qrl um ejaan bahasa indonesia
J

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas
ヾ

10. Tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan materi J
Hahdout menampilkan kompetensi dasar pada awal
pertemuan

√
う
ん Handout menampilkan indikator pencapaian

kompetensi sebelum pembelaiaran ヾ

13. Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran y
14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran ご
15. Kesesuaiau mdteri dengan indikator pencapian

kompetensi ヾ

16。 Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar イ
17. H2″あ2Jr dapat membuat pcmbelttaran lebih efektif J
18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien y
19. Mind Maping memudahkan saya memahami materi ヾ
20。 Saya mampu dengan mudah menJabar kembali M″ グ

物 控 ヾ
21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan 」

22. Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout く

23. Umtan penyaJian tampilan dalaln力 しなわγ′berbelltuk
И ″グノ堕″″g seSud dengan kcbutuhan ヾ

24, Kesesuaian media terhadap tujuan pembelaj aran J
25。 Ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan ajar

handout berbentuk mind mappins 可

26. Memiliki tampilan yang mudah saya pahami
ヾ

27: Warna padaわα
`健

ァο″″′Sesll,l dengan tampllm

肋 ″db″′ ご
28. Memiliki desain yang sesuai degan materi

ヾ

29. Tampilan handout membuat saya lebihmemahami
materi ヾ

30。 Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalam
handout ヾ

31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam
Handout ヾ

32. 肋 ″αO″′Fnemiliki daya tarlk
ヾ

33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pernbelajaran
ヾ
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LEMBAR ANGKET
Pada Tahap Small Group

Bahan Ajar Hmdout berbentuh Mind Mapping

Peneliti    :Nllr lslan■ ia

Judul      :Pcngembangan Bahallノ 噸ar助力あ
"′

Berbentukゴ瞬″J』顔写P′4g untulc NIlata  '

Pelttarall Ekonomi Kelas XI IIS di SMANege■ 2 Banyllasin III

Nallna Si淡、        1 哺』f14    ■.

Tanggal pengl謙 san Angket : tら  晦  《光 2o20

Lembar Angket ini be難 可uan untuk mengetahui pendapat kalian sebagal peserta didik

tattgapan kalian mengemi Bahan ttar〃 ♭
“
あ″′berbentuk И〃 吻 ′電.Penildan dan

saran dari adik adik sangtt bermttht unttlk meningkatkankualitas bahan ttarini.

Petunink:
a.Berilah tanda c¨ ckliSt(マ)pada kolom skda penildall dengan ketcrangan dengan

kcterangan sebagai berikut:                            ・

SB=Sangat Baik
B=Balk
C=Cukup
TB=Tidak Balk
STB=Sangat Tidak Baik

b.Apabila ada satt mohon dimlis dibagian hiF pada lembar pellllttan ini
c.Atas ketersediaamya adik=adek фttm memberikm pcnilaian dan saran,saya ucapkan

terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penlhian
SB B C TB STB

1 Bahasa yang disajikan pada Handout dapat dengan
mudah saya pahami

ジ

2. И ″グ物
jtt yang ditampilkan pada」物″あ″′darp誠

,ay,pahami
V

3. Informasi pada Hqndout dapatdengan mudah saya
pahami

υ

4. Materi yang drjabarkan sesuai dengan kompetensi
dasar

υ

5. Mtteri yang diiabarkan sesual dengan indikttor

p"9apⅢ叫kOmpetensi
/

6. Saya memahami pertanyaan yang di berikan di dalam
Handout ヾ



7. Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera y
8. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman

umum ejaan bahasa indonesia
y

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas y
10. Tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan materi y

Handout menampilkan kompetensi dasar pada awal
pertemuan

y
12. Handout menampilkan indikator pencapaian

kompetensi sebelum pembelaiaran
y

13. Adanya penyampaian Tujuan Pembelaj aran y
14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran ヾ

15. Kesesuaian materi dengan indikator pencapian
kompetensi ヾ

16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar y
17. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efektif ン
18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien 」
19. Mind Map'ng memudahkan saya memahami materi V
za. Saya mampu dengan mudah menjabar kembali Mind

Mapping
y

21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan y
22. Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout ぜ

23. Urutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk
Mind Mapping sesuai dengan kebutuhan

y
24. Kesesuaian media terhadap hrjuan pembelaj aran J
25。 Ketepatan kombinasi warna tulisan pada bahan ajar

handout berbentuk mind mappins
y

26. Memiliki tampilari yang mudah saya pahami y
27. Wama padabaekground sestai dengan tampilan

Handout ヾ
28. Memiliki desain yang sesuai degan materi y
29. Tampilan handout membuat saya lebihmemahami

materi
y

ノ

30. Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalam
handout J

31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam
Handout

υ

32. Handout memiliki daya tarik ン
33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran y
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LEPIBAR ANGKET
Pada Tahap S″rrJr croη

Bahall ttarHC″ あ″′う′Fb″ 2′″ルMinごル丘写7ガ
“
g

Peneliti     :Nur lsiallnia

Judul   :Pengemballgtt Bahan ttar肋 ″あ ″′Berbentulc И 房 滋 ″ ′昭 und Mtta ｀

Pelttaran Ekonomi Kelas XHIS di SIttA Ncgeri 2 Banyuasin HI

Nama Siswa

Tanggal pengiqisan Angket : 14 m|ret >UO

Lembar Angket ini b卸 呵uan mtuk mengemui pendaptt kttian sebagtt peserta didik
tanggapall kalian mengenal Bahan ttar π″

“
カヴ berbentltt Иだ M■p′彎.Penildtt dan

sarall dari adik adik sangatberFndaat untukmeningkatkankuditas bahall ttar ini.

Petuniuk:
a.Berilah tanda checkli飢

(マ)pada kolom skda penildall dengan kttrangan dengan
keteFangan sebagai berikut:

SB=Sangat Baik
B=Balk
C=Culmp
TB=Tidak Baik
STB=Sangat Tidak Balk

b.Apabih ada sarall mohon dituis dibagian分 を露r pada lembar penilttall illi

c.Atas ketersediamnya adit adek dalam mtcmberikan penilttall dan saran,saya ucapkan

terima kasih

No Komponen Sajian Skor Penilaian
SB B C TB STB

Bahasa yang disajikan pada Hsndout dapat dengan
mudah sayapahami ゾ

2. Mind Mapping yangdi tampilkan pada Handout dapat
saya pahami ・y

3. Informasi pada Hqndout dapatdengan mudah saya
pahami ノ

4. Materi yang dijabarkan sesuai dengan kompetensi
dasar J

5. Materi yang drjabarkan sesuai dengan indikator
pencapaian kompetensi

y

6. Sayamemahami pertaayaan yang di berikan di dalam
Handout

y



７
′ Evaluasi terdapat pada setiap materi yang tertera ン
8. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman

umum ejaan bahasa indonesia
y

9. Tahapan materi di rancang dengan jelas y
10. Tampilan Mind Mapping yang sesuai dengan materi /

Handout menampilkan kompetensi dasar pada awal
pertemuan /

12. Handout menampilkan indikator pencapaian
kompetensi sebelum pembelaiaran

y
う
０ Adanya penyampaian Tujuan Pembelajaran ,/,

14. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran y

15。 Kesesuaian mdteri dengan indikator pencapian
kompetensi ノ

16. Kesesuaian materi dengan Kompetensi dasar
ジ

17. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efektif /
18. Handout dapat membuat pembelajaran lebih efisien

ジ
19. Mind Mapl'rg memudahkan saya memahami materi /
20。 Saya mampu ,Jengan mudah menjabar kembali Mind

Mapping /
21. Evaluasi sesuai dengan materi yang dijabarkan /

う
ん

う
Ｚ Kesesuaian penyampaian evaluasi dengan handout

ノ
23. Urutan penyajian tampilan dalam Handout berbentuk

Mind Mapping sesuai dengan kebutuhan ノ
24. Kesesuaian media terhadap hrjuan pembelaj aran y
25. Ketepatan kombinasi warna tulisafl pada bahan ajar

handout berbentuk mind mappins /
26. Memiliki tampilari yang mudah sayapahami y
27. Warna padabackgroand sesuar dengan tarrpilan

Handout y
28. Memiliki desain yang sesuai degan materi /
29. Tampilan handout membuat saya lebih memahami

materi
y

30. Saya dapat memberikan pendapat sesuai materi dalam
handout ヾ

31. Saya dapat menyimpulkan materi yang tertera dalam
Handout

y
32. Handout memiliki daya tarik ヾ
33. Saya dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran y



Komentar dan saran :
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TABEL SPESIFIKASI 

 

Mata pelajaran : Ekonomi    Kelas   : XI IPS  

Materi  : APBN dan APBD   Tahun Ajaran  : 2019/2020 

Jumlah soal  :25 pilgan     Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 

 

Materi Pokok Jumlah Soal Jumlah 

soal C1 (30%) C2  (30%) C3 (15%) C4 (20%) C5 (5%) 

Konsep dasar 

APBN dan 

APBD (30%) 

2 2 1 2 - 7 

Sumber- 

sumber 

penerimaan 

Negara dan 

Daerah (20%) 

2 2 1 1 - 6 

Jenis jenis 

belanja nega 

dan daerah 

(20%) 

2 2 1 1 - 6 

Cara 

penyusunan 

APBN dan 

APBD (15%) 

1 1 - 1 - 3 

Pengaruh 

APBN dan 

APBD 

terhadap 

Perkonomia 

(15%) 

1 1 - 1 - 3 

Jumlah 8 8 3 6  25 

 



KISI INSTRUMEN TES 

 
Mata Pelajaran : Ekonomi  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Kelas/ Semeseter  : X/ Genap 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

 

Kompetensi Dasar  :  

KD 3.6   : Menganalisi APBN dan APBD dalam Pembangunan Indonesia 

KD 3.4   : Menyajikan hasil Analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam Pembangunan 

 

Indikator  : Menjelaskan pengertian APBN dan APBD, menjelaskan fungsi dan tunjuan APBN & APBD, menjelaskan sumber- sumber 

penerimaan Negara dan Daerah, menjelaskan jenis- jenis belanja Negara dan Daerah, menjelaskan mekanisme penyususnan 

APBN dan APBD, menjelaskan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Menganalisis secara kritis Informasi 

dan data yang di peroleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang APBN dan APBD. Menyajikan hasil analisis 

fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui meia tulisan dan lisan 

 

Kompetensi Dasar Materi Level 

Kognitif 

pertanyaan Jawaban 

Menganalisis APBN dan 

APBD dalam 

Pembangunan Inonesia  

Konsep dasar APBN dan 

APBD (30%) 

C1 

 

Suatu daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya 

disebut...  

a. APBD       

b. APBN 

c. PAD 

d. BUMD 

e. PBB   

  

B 



C1 Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran 

suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu 

disebut .... 

a. APBN 

b. APBD 

c. RAPBN 

d. RAPBD 

e. Anggaran Bulanan 

 

B 

C2 Perbedaan antara Fungsi distribusi dan fungsi alokasi dalam 

APBN dan APBD adalah.... 

a. Alokasi membahas penempatan dana sedangkan 

distribusi membahas pembiayaan pengeluaran 

b. Alosai membahas tentang penstabilan sedangkan 

distribusi   

c. Alokasi membahas pembiyaa pengeluaran sedangkan 

distribusi membahas penempatan dana 

d. Alokasi membahas pedoman perencanaan sedangkan 

distribusi membahas penilaian kegiatan 

e. Alokasi membahas tentang penstabilan ekonomi 

sedangakan distribusi mebahas cara dalam pengawasan 

 

A 

C2 Apabila pendapatan dalam APBN diarahkan untuh 

membiayai pengeluaran, maka fungsi APBN yang dimaksud 

adalah .... 

a. Fungsi alokasi 

b. Fungsi distribusi 

c. Fungsi stabilisasi 

d. Fungsi reguler 

e. Fungsi Pengawasan 

 

A 



 C3 

 

Berikut ini yang merupakan contoh dari fungsi  Alokasi 

APBN oleh DPR adalah 

a. Catur yang menggarkan dana APBN Guna menutupi 

Inflasi 

b. Pak Aji yang menggarkan setengah dari APBN guna 

memperbaiki jalan Negara 

c. Purta yang menggarkan 10% APBN guna kesejatraan 

Daerah 

d. Pak Bagus yang menggangarkan 20 % untuk dana 

Pendidikan 

e. Bambang yang menggangarkan dan guna Subsidi Bahan 

Bakar 

 

D 

C4 

 

Fungsi APBN adalah sebagai berikut. 

1. Fungsi alokasi 

2. Fungsi stabilisasi 

3. Fungsi distribusi 

4. Fungsi Stanilisasi 

5. Fungsi Pengawasan 

Fungsi yang lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah adalah... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 5  

d. 4 dan 5 

e. 2 dan 3 

 

C 

C4 

 

Berikut hal yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN & 

APBD 

1. Daftar Sistematis 

2. Inflasi 

3. Pemerintah 

A 



4. Pemetintah Kota 

5. Pendapatan 

6. Belanja 

Berikut yang merupakan bagian dari komponen APBD 

adalah.... 

a. 1, 4, 5, dan 6 

b. 2, 3, 4, dan 6 

c. 1, 4, 5, dan 6 

d. 3, 4, 5, dan 6 

e. 1, 2, 3, dan 4 

f.  

 sumber- sumber 

Penerimaan Negara & 

daerah (20%) 4 soal 

C1 

 

Berikut ini yang termsuk sumber pendapatan Negara adalah 

... 

a. Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN 

b. Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM 

c. Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional 

d. Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi 

BUMN 

e. PPN, subsidi BBM, dan pembiyaan pembangunan 

 

C 

C1 Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber 

penerimaan negara adalah.. 

a. Retribusi dan cukai  

b. DAU dan laba BUMN  

c. DAK dan pendapatan migas 

d. DAK dan pajak kendaraan bermotor 

e. PPN dan PBB 

 

D 

C2 Contoh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ... 

a. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah 

b. Pajak daerah, pajak darurat, hibah 

c. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi 

D 



d. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga 

e. PPB, Pajak Penghasilan, Pajak Bea cukai 

 

C2 Retribusi termasuk ke dalam jenis… 

a. Pajak langsung 

b. Iuran 

c. Sumbangan  

d. Pungutan resmi 

e. PBB 

 

D 

 C3 

 

Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli 

daerah dalam APBD adalah .... 

a. Tama membayar pajak  untuk Rumah dan tanahnya di 

Jambi 

b. Bapak Zaki membayar pajak untuk Barang yang dia beli 

dari luar negeri 

c. Bowo mendapat potongan guna membayar pajak 

Penghasilan 

d. Pak Andi membayar 10% saat di restoran 

e. Ibu ratna membayar parkir resmi 

 

D 

C4  Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.  

1. Pajak daerah  

2. Retribusi daerah  

3. Pajak ekspor  

4. Bea masuk  

5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah  

Yang termasuk penerimaan pajak dalam negeri adalah...  

a. 1, 2, dan 3  

b. 2, 3, dan 4  

c. 4, 5, dan 6  

d. 1, 3, dan 4  

E 



e. 1, 2, dan 5 

 

Jenis- Jenis Belanja 

negara & daerah (20%) 4 

soal 

C1 

 

Berikut ini belanja Negara berdasarkan jenis belanja 

adalah....  

a. Belanja Agama  

b. Belanja kementrian 

c. Belanja Pertahanan 

d. Pelayanan Umum 

e. Subsidi 

 

E 

C1 Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain… 

a. Dana perimbangan 

b. Dana alokasi khusus  

c. Dana bagi hasil 

d. Subsidi 

e. Pajak 

 

D 

C2 

 

Berikut ini yang bukan contoh belanja pemerintah pusat 

menurut jenis belanja adalah  

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang  

c. Belanja modal  

d. Pembayaran bunga utang 

e. Pelayanan umum 

 

D 

C2 Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ 

lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, barang 

dan jasa yang memnuhi hajar hidup orang banyak sehingga 

harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat disebut 

a. Belanja barang 

b. Belanja Pegawai 

c. Belanja modal 

D 



d. Belanja subsidi 

e. Belaja Bunga 

 

C3 

 

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 

2003 (dalam milyar rupiah) penerimaan dalam negeri RP 

342.471,50 belanja pemerintah pusat Rp 257.933,00 Hiba 

Rp 340,10 Belanja daerah Rp 119.313,90 berdasrkan data 

tersebut maka pengeluaran APBN  adalah  

a. Rp 600.404,50 

b. Rp 119.654,00 

c. Rp 377.246,00 

d. Rp 556.234,90 

e. Rp 678.454,70 

 

C 

C4  Hal berikut yang berkaitan dengan jenis pengeluaran negara 

1. Belanja barang 

2. Cicilan utang 

3. Pembelian kendaraan dinas  

4. Bantuan Proyek 

5. Subsidi daerah Otonom 

Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 2, 3, dan 4 

d. 1, 2, dan 5 

e. 1, 2, dan 5 

D 

 Cara Penyusunan APBN 

dan APBD (15%)  

C1 Yang merupakan azaz dalam penyusunan APBN adalah. 

a. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana. 

b. Mengendalikan sumber penerimaan dalam negeri. 

c. Membentuk pertanggung jawaban pemerintah. 

d. Hemat efisien dan sosial kebutuhan. 

e. Menjadikan pemerintah menjadi prioritas utama 

A 



 

C1 

 

APBN/ APBD berlaku untuk jangka waktu .... 

a. 1 tahun 

b. 5 tahun 

c. 1 bulan  

d. 6 nulan 

e. 4 tahun 

 

A 

 

 

C4,  

 

Dikenal ada 4 langkah dalam menyusun APBN. Yaitu :  

1. perencanaan  

2. pelaksanaan APBN  

3. pengesahan oleh DPR  

4. pengawasan 

Langkah tersebut jika disusun berurutan, maka yang benar 

adalah; 

a. 1- 3- 4- 2 

b. 1- 2- 3- 4  

c. 1- 3- 2- 4 

d. 1- 4- 3- 2 

e. 4- 3- 2- 1  

 

C 

Pengaruh APBD terhadap 

Perekonomian (15%) 

C1 Berikut ini yang merupakan peran APBN dan APBD 

terhadap perkonomian dalam 

a. Sumber daya Ekonomi, sektor pembangunan 

b. Sektor pembangunan, sektor ekonomi 

c. Neraca keuangan, Neraca pmbayaran Sektor Moneter 

d. sektor moneter, Neraca pembayaran, Sektor produksi 

e. sektor fiskal dan neraca keuangan 

 

D 

C2 Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah 

daerah untuk membuat neraca keuangan sendiri dan 

membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap 

C 



perekonomian negara. Peryataan yang sesuai peran APBD 

dalam perekonomian suatu negara yaitu 

a. Memberika kesejatraan kepada seluruh pegawai negeri 

sipil pemerintah daerah 

b. Memberikan pelayan publik yang diharapkan 

mendorong pertumbuhan ekonomi  

c. Meminimalisasi fluktuasi dalam pekonomian dalam 

upaya menjaga stabilitas  

d. Mengitervensi pemerintah terhadap perekonomian 

dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi 

e. Memberikan subsidi pad sektor pemerintahan daerah 

 

C4 

 

Pengaruh APBN/APBD juga memengaruhi neraca 

pembayaran karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.  

(1) Sebagai komponen penerimaan negara berasal dari 

penerimaan sektor migas, hasil penjualan migas akan 

masuk ke dalam kas negara dan dicantumkan di APBN.  

(2) Sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk 

pembayaran kembali utang dan bunganya.  

(3) Komponen penerimaan pemerintah termasuk impor yang 

besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber 

untuk menutupi defisit APBN.  

(4) untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan 

masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun  

(5) sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu 

negara dengan negara lain.  

Yang termasuk pengaruh APBN/APBD dari neraca 

pembayaran adalah...  

a. 1, 2, dan 3  

b. 1, 3, dan 4  

c. 2, 3, dan 4  

d. 2, 3, dan 5  

A 



e. 2, 4, dan 5 

 

 

su 



Alamat email *

rahmahajifara@gmail.com

Rahma farahaji

XI IPS 1

HH

/

BB

/

TTTT

TES Mata Pelajaran Ekonomi Materi APBN dan
APBD Kelas XI IPS 1
Petunjuk :  
1. Kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu  
2. pilih jawaban yang benar 
3. dilarang mencontek dan melihat buku 
4. kerjakan dalam waktu 60 menit/ 1 jam 

Nama Siswa *

Kelas *

Tanggal Pelaksanaan : *

21 04 2020



Waktu

.

A. APBD

B. APBN

C. PAD

D. BUMD

E. PBB

A. APBN

B. APBD

C. RAPBN

D. RAPBD

E. Anggaran Bulanan

Waktu Mulai Pengerjaan Soal : *

09 33

Suatu da�ar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam
rangka mencapai tujuannya disebut...

Da�ar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota
dalam kurun waktu te�entu disebut ....



A. Alokasi membahas penempatan dana sedangkan distribusi membahas pembiayaan
pengeluaran

B. Alosai membahas tentang penstabilan sedangkan distribusi

C. Alokasi membahas pembiyaa pengeluaran sedangkan distribusi membahas penempatan dana

D. Alokasi membahas pedoman perencanaan sedangkan distribusi membahas penilaian kegiatan

E. Alokasi membahas tentang penstabilan ekonomi sedangakan distribusi mebahas cara dalam
pengawasan

A. Fungsi alokasi

B. Fungsi distribusi

C. Fungsi stabilisasi

D. Fungsi reguler

E. Fungsi Pengawasan

A. Catur yang menggarkan dana APBN Guna menutupi Inflasi

B. Pak Aji yang menggarkan setengah dari APBN guna memperbaiki jalan Negara

C. Purta yang menggarkan 10% APBN guna kesejatraan Daerah

D. Pak Bagus yang menggangarkan 20 % untuk dana Pendidikan

E. Bambang yang menggangarkan dan guna Subsidi Bahan Bakar

Perbedaan antara Fungsi distribusi dan fungsi alokasi dalam APBN dan APBD adalah....

Apabila pendapatan dalam APBN diarahkan untuh membiayai pengeluaran, maka fungsi
APBN yang dimaksud adalah ....

Berikut ini yang merupakan contoh dari fungsi Alokasi APBN oleh DPR adalah....



A. 1 dan 2

B. 2 dan 4

C. 3 dan 5

D. 4 dan 5

E. 2 dan 5

Fungsi yang lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah ...



A. 1, 4, 5, dan 6

B. 2, 3, 4, dan 6

C. 1, 4, 5, dan 6

D. 3, 4, 5, dan 6

E. 1, 2, 3, dan 4

A. Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN

B. Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM

C. Hibah, PPN, dan pajak perdagangan internasional

D. Pembayaran bunga utang, subsidi BBM dan privatisasi BUMN

E. PPN, subsidi BBM, dan pembiyaan pembangunan

Berikut yang merupakan bagian dari komponen APBD adalah....

Berikut ini yang termsuk sumber pendapatan Negara adalah ...



A. Retribusi dan cukai

B. DAU dan laba BUMN

C. DAK dan pendapatan migas

D. DAK dan pajak kendaraan bermotor

E. PPN dan PBB

A. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah

B. Pajak daerah, pajak darurat, hibah

C. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi

D. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga

E. PPB, Pajak Penghasilan, Pajak Bea cukai

A. Pajak langsung

B. Iuran

C. Sumbangan

D. Pungutan resmi

E. PBB

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah...

Contoh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ...

Retribusi termasuk ke dalam jenis…



A. Tama membayar pajak untuk Rumah dan tanahnya di Jambi

B. Bapak Zaki membayar pajak untuk Barang yang dia beli dari luar negeri

C. Bowo mendapat potongan guna membayar pajak Penghasilan

D. Pak Andi membayar 10% saat di restoran

E. Ibu ratna membayar parkir resmi

A. 1, 2, dan 3

B. 2, 3, dan 4

C. 4, 5, dan 6

D. 1, 3, dan 4

E. 1, 2, dan 5

Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah ....

Yang termasuk penerimaan pajak dalam negeri adalah...



A. Belanja Agama

B. Belanja kementrian

C. Belanja Pertahanan

D. Pelayanan Umum

E. Subsidi

A. Dana perimbangan

B. Dana alokasi khusus

C. Dana bagi hasil

D. Subsidi

E. Pajak

A. Belanja pegawai

B. Belanja barang

C. Belanja modal

D. Pembayaran bunga utang

E. Pelayanan umum

Berikut ini belanja Negara berdasarkan jenis belanja adalah....

Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain…

Berikut ini yang bukan contoh belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah



A. Belanja barang

B. Belanja Pegawai

C. Belanja modal

D. Belanja subsidi

E. Belaja Bunga

A. Rp 600.404,50

B. Rp 119.654,00

C. Rp 377.246,00

D. Rp 556.234,90

E. Rp 678.454,70

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi,
menjual, mengekspor, barang dan jasa yang memnuhi hajar hidup orang banyak sehingga
harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat disebut

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah)
penerimaan dalam negeri RP 342.471,50 belanja pemerintah pusat Rp 257.933,00 Hiba Rp
340,10 Belanja daerah Rp 119.313,90 berdasarkan data tersebut maka pengeluaran APBN
adalah



A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 1, 2, dan 5

E. 1, 2, dan 5

A. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana

B. Mengendalikan sumber penerimaan dalam negeri

C. Membentuk pertanggung jawaban pemerintah

D. Hemat efisien dan sosial kebutuhan

E. Menjadikan pemerintah menjadi prioritas utama

Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu

Yang merupakan azaz dalam penyusunan APBN adalah....



A. 1 tahun

B. 5 tahun

C. 1 bulan

D. 6 bulan

E. 4 tahun

A. 1- 3- 4- 2

B. 1- 2- 3- 4

C. 1- 3- 2- 4

D. 1- 4- 3- 2

E. 4- 3- 2- 1

A. Sumber daya Ekonomi, sektor pembangunan

B. Sektor pembangunan, sektor ekonomi

C. Neraca keuangan, Neraca pmbayaran Sektor Moneter

D. sektor moneter, Neraca pembayaran, Sektor produksi

E. sektor fiskal dan neraca keuangan

APBN/ APBD berlaku untuk jangka waktu ....

Dikenal ada 4 langkah dalam menyusun APBN. Yaitu : 1. perencanaan 2. pelaksanaan APBN 3.
pengesahan oleh DPR 4. pengawasan. Langkah tersebut jika disusun berurutan, maka yang
benar adalah;

Berikut ini yang merupakan peran APBN dan APBD terhadap perkonomian dalam....



A. Memberika kesejatraan kepada seluruh pegawai negeri sipil pemerintah daerah

B. Memberikan pelayan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi

C. Meminimalisasi fluktuasi dalam pekonomian dalam upaya menjaga stabilitas

D. Mengitervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya
ekonomi

E. Memberikan subsidi pad sektor pemerintahan daerah

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat
neraca keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap
perekonomian negara. Peryataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu
negara yaitu...



A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 2, 3, dan 5

E. 2, 4, dan 5

Waktu

.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Yang termasuk pengaruh APBN/APBD dari neraca pembayaran adalah...

Waktu Selesai : *

10 20

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Tabel Hasil Rekapitulasi Tes Awal dan Tes Akhir Peserta didik Tahap Field Test Bahan Ajar 

Handout Berbentuk Mind Maping Pada Kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 2 Banyuasin III 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Peserta Didik Pretest Ketuntasan 

Belajar 

Post test Ketuntasan 

Belajar 

1 Ade Binasti 2,56 BelumTuntas 3,2 Tuntas 

2 Adi Bungaran Panjaitan 2,72 Tuntas 3,68 Tuntas 

3 Azmi Tegar Pratama 2,4 Belum Tuntas 2,88 Tuntas 

4 Bulan Nandari 3,36 Tuntas 4 Tuntas 

5 Christine Siallagan 2,24 Belum Tuntas 3,36 Tuntas 

6 Christopel Hasiholan S 1,76 Belum Tuntas 3,2 Tuntas 

7 Deya Winanda 2,08 Belum Tuntas 3,36 Tuntas 

8 Duwi Mutiara 2,56 Belum Tuntas 2,56 Belum Tuntas 

9 Feri Irawan 1,92 Belum Tuntas 2,4 Belum Tuntas 

10 Fio Lenta 2,56 Belum Tuntas 3,68 Tuntas 

11 Hilmi Fajri 2,4 Belum Tuntas 3,52 Tuntas 

12 Indra Apriadi 2,88 Tuntas 3,84 Tuntas 

13 Meilanda  Herasti 2,24 Belum Tuntas 3,2 Tuntas 

14 Moammar Kadafi 2,72 Tuntas 3,84 Tuntas 

15 Muhammad Akbar 3,52 Tuntas 4 Tuntas 

16 Nadia 1,92 Belum Tuntas 3,52 Tuntas 

17 Nora Apriliani Putri 1,6 Belum Tuntas 2,56 Tuntas 

18 Ni Nengah Sulasmi 2,88 Tuntas 3,84 Tuntas 

19 Rahma Farahaji 2,56 Belum Tuntas 3,68 Tuntas 

20 Rintan Trinanda Resta 2,72 Tuntas 3,84 Tuntas 

21 Rinzani Oktarida 2,4 Belum Tuntas 3,68 Tuntas 

22 Siti Fadilatul M 1,6 Belum Tuntas 2,72 Belum Tuntas 

23 Wayan Eka Permana 3,04 Tuntas 3,68 Tuntas 

 Jumlah 56,64  78,26  

 Rata Rata 2,46  3,40  



DOKUMENTASI 

Tahap One To One  

    

Tahap Small Group 

 

 

 

 

 



Proses Pembelajaran (Peneliti menjelaskan Materi) 

 

Peserta didik Melakukan Diskusi kelompok saat pembelajaran  

 

Pelaksanaan dan Absensi Tes Online melaui Zoom dan Tes melalui Google Form 
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Juli 2020, dengall ketelltuan bah、 va scsala Sesuatll akall diubah dan/atall

diperbalki  sebagailllana  lllestinya,  apabila dikeFlludian hari ternyata

tc」apat kekclirllan dalam penctapar.ini.

Ditetapkatt di :Indralaya

Pada tang3al  :14 Fcbruari 2020

Terllbusan:

1.Rektor Unsri(sebagai laporan)

2.urakil Dekan II FKIP Uns五

3,Kttur P.IPS「 KIP Unsri
4.Koordillttor Prodi Pcnd.ELollomi FKIP Unsri

5`Yang bcrsangkutall

碧

1/1ttII轟
96009071987031002



KE卜IENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRI恥 /1JAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILⅣ IU PENDIDIKAN
」alan Raya Palembang― Prabuinulih lndralaya Ogan llir 30662

Telepon i(0711)580058,Fax.(0711)580058
Laman:ww        ,POs‐ El:support@■ ip.unsri.ac.id

Nomor:0557ノ lJ卜:9.FKIP/TU,SB5/2020
Hal   l NIIohOn lzin Pcnclitian

21 Februan 2020

Yth.Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Selatan

Dalarn rangka penyelesaian Program Strata-1 (S-1) Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sriwijaya, kami mohon bantuan kiranya berkenan mengizinkan
Mahasiswa:

Nama
Nomor Registrasi
Jurusan
Program Studi

Nur lsiamia

06031181621005
Pendidikan IIInu Pengetahuan SOsial

Pendidikan Ekononll

untuk melakukan penelitian di Lingkungan SMA Negeri 2 Banyuasin III, yang akan
dilaksanakan pada tanggal 24 Februariz}z} sampai dengan tanggal 24Maret2121.

Penelitian tersebut diiaksanakan dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul
"Pengemlrangan Bahan Ajar Handout Berbentuk Mind Mapping 

- 
untuk Mata

Pelajaran Ekonomi Kelas xI IIS di sMA Negeri 2 Banyuasin III,,.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Dekan FKIP Unsri (sebagai laporan)
2. Kajur Pend. IPS
3. Koordinator Prodi Pend. Ekonomi
4. Kepala SMA Negeri 2 Banyuasin III

0171993011001



PEMERINTAH PRPV{NSI STIMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
Jaian Kapten A. Rivai Nomor 4? Palembang, Sumatera Selatan

Telpon 071 I -357897 Fax 0'111457897 Kode Pos 30129
Email : dikmentisumsel@yaboo.cgrU Websi0e : www.

Nomor

Lamp :

Prihal

: 4201 LLo 1316X.1/Disdik,SS/2020

: lzin Penelitian

a.n. Nur lslamia

Palembang,6 Maret 2020

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

U niversitas Sriwijaya Palembang

diPatembang

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas

Sriwijaya Palembang Nomor : 0557/UN9.FKlPffU.SB512020 tanggal, 21 Februari 2020

perihat tzin Penelitian. Sehubungan dengan haltersebut, kamimemberikan izin kepada :

: Nur lslamia

: 06031181621005

: Pendidikan Ekonomi

: Pengembangan Bahan Ajar Handout Berbentuk Mind

Mapping Untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas Xl lls di

SMA Negeri2 Banyuasin lll.

Untuk melakukan penelitian di, SMA Negeri 2 Banyuasin lll, tanggal 24 Februari s.d.
24 Maret 2020 dan untuk selanjutnya dapat langsung berkoordinasi dengan Kepala Sekolah
SMA Negeri2 Banyuasin lll.

Demikian atas perhatian Saudara, terima kasih

a.n′ KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN

SE., MM

990101001

Nama

NIM

Program Studi

Judul

Tembusan Yth:
l.Kepala SMA Negeri 2 Banyuasin lll.
2.Yang Bersangkutan.

PENDIDIKA円



PEMERINTAH PROViNSI SUMATERA SELATAN
DiNAS PENDID:KAN

SMA PLuS NECER12 BANYUASIN III
NPSN 100“ 1162   TERAKRED「 ASi``A"

Jattn KH Suhi― Kaltthan KedondoN Raye Kabupatt Bany昭 由 Sumtem艶輌釦 Kde Pos 30753

Kepala SMA Plus Negeri2 Banyuasin lll Kabupaten Banyuasin, menerangkan bahwa:

:Nur isla蔽

106031181621005

:Uttiversitas Sr加 laya

I Pondidkan lmu Pengetahuan Soshi

Pryram Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Penelitian :' Pengemhngan Bahan Aiar Handud Bsrbentuk ffiN f,/alW@ Untuk ilah
Pelajaran Ekonomi Kelm Xl lpS di SltA Plus Negert 2 Banprasin lll".

Yang bersangkutan telah mengdakan penelitian pda SMA Plus Negeri2 Banyumin lll,

tanggal 24 Februari2020 sanpai dengan tanggal24 Maret ffi20.

Demikianlah Surat Keterangan inidibuat untuk dapat dipergunakan seb4aimana rnestinya.

Nama

NIM

Fakultas

Jurusan

RAT KETERANGAN
NomoR 421.3/166/SMA Plus/BA/2020


