
   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SatuanPendidikan : SMA Widiatmika 

 Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/Semester : XI/1 

Materi Pokok : Pendapatan Nasional 

Alokasi Waktu : 2×45 menit (1Kali Pertemuan) 

 

I. Kompetensi Dasar 

3.1 Mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional 

4.1 Menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional 

II. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model Discovery Learning murid diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian pendapatan nasional 

2. Mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional 

3. Menjelaskan cara / urutan perhitungan pendapatan nasional 

4. Mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, pendapatan disposibel 

(disposible income) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

5. Mengidentifikasi metode perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi, 

pendapatan, dan Pengeluaran 

6. Menghitung Pendapatan Perkapita 

 

III. Sumber Belajar 

1. Buku paket Ekonomi XI dan buku sumber lainnya. 

2. Sumber lainnya yang mendukung seperti internet. 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Langkah-Langkah 

Pendahuluan 

(10 Menit) 

- Persiapan 

- Apersepsi 

- Motivasi 

- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
memulai pembelajaran. 

- Guru memeriksa kehadiran murid. 

- Guru meminta murid mempersiapkan perlengkapan 
alat tulis dan  media/alat yang akan digunakan saat 
proses pembelajaran. 

- Guru memberikan informasi tentang ruang lingkup 

materi, tujuan  pembelajaran, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

- Mereview kembali materi pelajaran yang telah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya sebagai prasyarat 

pengetahuan pada materi yang akan dipelajari tentang 

Pendapatan nasional. 



- Guru mempersilahkan murid duduk berkelompok. 

Kegiatan Inti  

(70 menit) 

Stimulation (pemberian rangsangan) 

- Guru menayangkan video tentang metode 

perhitungan pendapatan nasional . 

- Murid mengamati tayangan video dengan seksama 

- Metode penghitungan pendapatan nasional melalui tiga 

pendekatan 

Produks Y = P1Q1  + P2Q2  + P3Q3 + PnQn 

 

 
Pendapatan : 

Y = r + w + i + p 

Pengeluaran : 

 
 

Problem statemen (Identifikasi Masalah) 

- Guru memberi kesempatan murid untuk merumuskan 

masalah terkait perhitungan. Beberapa pertanyaan yang 

diajukan murid dirangkum menjadi beberapa 

permasalahan yaitu: 

       Apakah yang dimaksud dengan Pendapatan nasional ? 
Bagaimana Menghitung pendapatan nasional ? 

Bagaimana cara menghitung pendekatan pandapatan 

nasional ? 

Data Collection (Pengumpulan Data) 

- Murid duduk bersama kelompoknya (4-5 Orang).  
- Guru membagikan lembar kerja murid 

- Murid mengumpulkan data melalui menghitung 

pendapatan nasional. 

- Murid mencatat hasil pengumpulan datanya dan hasil 
pengamatannya di lembar kerja murid 

 

Data Processing (Pengolahan Data) 

- Guru mendiskusikan dan mengolah data yang telah 

dikumpulkan  melalui diskusi kelompok 

- Hasil pengolahan data dituliskan dalam lembar kerja 

murid 

Verification (Pembuktian) 

Murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan 

tadi dengan literatur, dihubungkan dengan hasil data 



processing. 

- Murid kemudian mengecek apakah hipotesis terbukti atau 

tidak 

- Membuat laporan. 

 

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Murid melakukan proses menarik kesimpulan tentang 

konsep dan perhitungan pendapatan nasional 
 

Penutup  

(10 Menit) 

- Murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya 

menuntun dan menggali. 

- Guru mengajak murid merefleksi pembelajaran yang 

dialami hari ini, apa yang menarik dari pembelajaran hari 

ini? Mengapa? Apa hambatan yang kalian temui dalam 

mempelajari materi hari ini? 

- Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. 

- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

V. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

a. TeknikPenilaian 

➢ Sikap :Observasi dan Jurnal 

➢ Keterampilan :Mempresentasikan hasil diskusi 

➢ Pengetahuan :Tes Tertulis 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Widiatmika      Jimbaran, 11  Juli 2022 

                                  Guru Mapel Ekonomi 

 

 

 

 

 

                     

I Made Suadnyana, S.Pd.,M.Pd.,Gr.     Mira, S.Pd 

 


