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abstract 

 
This research aimed to describe (1) the preparation of Economic learning 

tool based on the character of SMA Negeri 1 Klaten; (2) implementation of 
Economic learning based on the character of SMA Negeri 1 Klaten; dan (3) 

evaluation of the implementation process of Economic learning-based character 
at SMA Negeri 1 Klaten. This type of research is a qualitative with an 
ethnographic approach. Implementation research in SMA Negeri 1 Klaten. 
Informants were chosen are the principal, teachers, and students. The validity of 
the data using source triangulation techniques and triangulation of data 
collection techniques. The conclusions of this research are: (1) Learning tools of 
Economic learning based on character in the SMA Negeri 1 Klaten include: 
education calendars, education calendars explanation, Annual Program, 
Semester Program, syllabus, lesson plans, and worksheets handbook, (2) 
Implementation of economic learning based on character in SMA Negeri 1 Klaten 
conducted in three stages namely preliminary activities, core activities, and 
closing; and (3) Evaluation of economic learning in SMA Negeri 1 Klaten equipped 
on the process and outcome evaluation. Evaluation methods of Economic 
learning based on character besides implemented by using tests written, or oral, 
is also conducted using the checklist. The checklist method contains indicator 
values developed. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah elemen penting dalam pembangunan bangsa karena 

melalui pendidikan, dasar pembangunan karakter manusia dimulai. Pendidikan 

sebagai sebuah wahana pembaharuan dalam rangka mencetak generasi bangsa 

yang berkualitas. Adanya masalah pembangunan karakter bangsa yang terjadi 

saat ini, maka akhir-akhir ini pendidikan di negara kita mulai menyelenggarakan 
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konsep pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan; dan mengembangkan lingkungan kehidupan 

sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan 

(Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010). 

Implementasi kurikulum berkarakter, mata pelajaran ekonomi dapat 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulumnya. Mata pelajaran ini 

adalah satu mata pelajaran penting yang mencakup perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di 

lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh. Berdasarkan 

pengamatan peneliti terhadap RPP berkarakter di SMA Negeri 1 Klaten sebagian 

besar masih disusun dengan mengambil dari internet. Hal ini disebabkan 

kurangnya pemahaman guru terhadap penyusunan RPP berkarakter, kondisi 

siswa di sekolah tersebut juga belum menunjukkan sikap seorang siswa yang 

memiliki karakter, dan kurangnya sosialisasi mengenai RPP Berkarakter pada 

guru-guru di sekolah tersebut. Kekurangpahaman guru dan penyelenggara 

pendidikan terhadap kurikulum dan pengembangannya ke dalam RPP 

berkarakter bisa berakibat fatal terhadap hasil belajar dan pengembangan 

karakter siswa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pembelajaran 

ekonomi berbasis karakter mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Bilamana pengelolaan pembelajaran tersebut dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005, diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan nasional pada 

umumnya dan pengembangan pendidikan karakter siswa . 
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Pengelolaan atau manajemen merupakan komponen integrasi dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, 

efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan 

manajemen yang efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pokok dalam manajemen, 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Keempat fungsi 

tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan (Mulyasa, 2003: 20). 

Sebagaimana dalam Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang Standar 

proses dijelaskan bahwa dalam perencanaan proses pembelajaran hal-hal yang 

perlu disusun meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, 

dan sumber belajar, maka dalam pengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam 

setiap pokok bahasan dari mata pelajaran ekonomi harus dicantumkan dalam 

silabus dan RPP. 

Penilaian pendidikan karakter yang diselenggarakan di sekolah dilakukan 

oleh beberapa pihak. Pertama adalah individu atau diri sendiri dan kedua adalah 

komunitas sebagai sebuah lembaga (sekolah) atau orang lain, dan dalam proses 

pembelajaran maka penilaian dilakukan oleh guru secara terus-menerus dan 

berkesinambungan. Individu atau diri sendiri menilai karakter dengan 

mengevaluasi atau merefleksi apakah perilaku dan tindakannya sesuai dengan 

nilai-nilai moral yang dikembangkan dan yang diyakini. Sedangkan, seorang guru 

melakukan penilaian pendidikan karakter dengan menggunakan jenis penilaian 

non tes, bentuk penilaiannya dapat berupa portofolio assessment, performance 

assessment dengan menggunakan beberapa instrumen penilaian seperti: 

interview form, observation form, angket atau kuesioner, check list, dan catatan 

anekdot (Chasanah, 2011: 104-105). 
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Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mendeskripsikan 

pengelolaan pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mendeskripsikan 

penyusunan perangkat pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 

Klaten, 2) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Ekonomi berbasis 

karakter di SMA Negeri 1 Klaten,  dan 3) mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 

Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

etnografi. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang 

yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak 

dengan cara yang berbeda (Spradley, 2007: 4). Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 1 Klaten.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, 

yaitu: kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, dan foto. Sedangkan sumber data 

dalam penelitian ini berupa data-data yang dikumpulkan dari lokasi yang diteliti 

yaitu SMA Negeri 1 Klaten. Data dapat berupa arsip dan dokumen, serta foto. 

Nara sumber atau lebih sering dikenal dengan istilah subjek data. Adapun subjek 

data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SMA Negeri 1 

Klaten. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan, saling 

berinteraksi, dan tidak dapat dipisahkan yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perangkat Pembelajaran Ekonomi Berbasis Karakter 

Perangkat pembelajaran ekonomi berbasis karakter ini meliputi 

Silabus, RPP, Prota, Promes, buku pegangan, dan LKS. Setiap guru pada 
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satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran, antara 

lain meliputi silabus dan RPP secara lengkap dan sistematis. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Haling, et. Al (2012) yang menyatakan 

bahwa program pembelajaran dalam bentuk silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pelajaran), bahan ajar dan video pembelajaran menghasilkan 

produk yang mencapai tingkat yang luar biasa. 

Penentuan sumber belajar berupa buku teks di atas, didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Tyra (2012). Tyra menentukan sumber belajar 

dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter berupa buku bacaan anak. 

Hasil penelitian menunjukkan pendidikan karakter merupakan aspek penting 

dari pembelajaran anak karena mengajarkan mereka pelajaran sosial dan 

moral yang berbeda. Buku bacaan anak juga dapat digunakan untuk 

mengajarkan pendidikan karakter karena merupakan metode yang efektif 

untuk mengajar anak-anak. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa buku 

bacaan anak dapat digunakan untuk secara efektif mengajarkan pendidikan 

karakter kepada anak-anak. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disiapkan oleh guru 

sebelum kegiatan belajar, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada kepala 

sekolah untuk mendapatkan masukkan seperlunya. Penyusunan RPP 

dilakukan dengan menyebutkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau 

semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

dan nilai-nilai yang dikembangkan, tujuan pembelajaran, uraian materi 

pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat dan 

sumber belajar, serta terakhir penilaian.  

Tujuan pembelajaran berbasis karakter yaitu untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu dengan mengutamakan perkembangan proses peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, aktif, kreatif, mandiri,  

disiplin, dapat bekerjasama dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 
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bertanggung jawab, maka pembelajaran ekonomi berbasis karakter 

dituangkan dalam RPP pada kolom nilai-nilai yang dikembangkan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeyemi, et.al 

(2009) yang menggambarkan pengajaran aspek pendidikan karakter melalui 

pengetahuan tentang kebaikan, cinta yang baik, dan melakukan kebaikan 

dengan mengintegrasikan pembangunan karakter ke dalam setiap aspek dari 

sekolah dan kehidupan masyarakat.  

Hasil penelitian lain yang sesuai dengan hasil penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rawana, et.al (2011) yang menyatakan salah 

satu tujuan dari kurikulum pendidikan berbasis karakter adalah untuk 

membawa karakter ke tingkat yang konkret, sehingga memudahkan 

internalisasi mereka, dengan tetap mempertahankan fokus positif. Tujuan 

kedua kurikulum pendidikan karakter adalah untuk menyediakan kerangka 

kerja yang mendukung kekuatan dan pengembangan karakter baik di sekolah 

dan di masyarakat luas. Tujuan ketiga dari kurikulum pendidikan karakter 

adalah untuk menyediakan sebuah metode evaluasi empiris dari keberhasilan 

program. Sementara Smagorinsky et. al. (2010) menyatakan untuk 

mendorong keyakinan bahwa kinerja akademik siswa dari keluarga miskin 

dan kelas pekerja dan masyarakat dapat diatasi melalui pengajaran dalam 

karakter. Sedangkan Aqboola & Tsai (2012) menunjukkan hasil dari 

pendidikan karakter selalu mendorong, secara solid, dan terus 

mempersiapkan pemimpin masa depan. Pendidikan karakter bukanlah 

sebuah slogan atau program studi tapi sebuah misi yang tertanam dalam 

kehidupan sekolah sehari-hari. 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan dalam 

setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

RPP sebagai basis pembentukan karakter meliputi kegemaran membaca, 

mandiri, disiplin, aktif, bekerjasama, bertangungjawab, toleransi, 
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komunikatif, kreatif, jujur, bertanggungjawab, kerja keras, rasa ingin tahu, 

disiplin. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haling, et.al. 

(2012) yang menyatakan ada enam indikator pendidikan karakter yang 

dibutuhkan, yaitu: cinta kepada Allah dan kebenaran; tanggung jawab, 

disiplin, dan kemandirian, rasa hormat dan etiket yang baik, kasih sayang, 

perawatan dan kerjasama; kepercayaan diri, kreativitas, dan ketekunan, dan 

kebaikan dan kerendahan hati. Sementara Hing-keung Ma (2009) 

menunjukkan sepuluh karakter moral yang utama membantu anak-anak 

untuk berkembang. Karakter-karakter moral tersebut yaitu (1) Kemanusiaan, 

(2) Kecerdasan, (3) Keberanian, (4) Nurani, (5) Otonomi, (6) Menghormati, (7) 

Tanggung jawab, (8) Kealamian, (9) Loyalitas, dan (10) Kerendahan hati. 

Chapman (2011) juga menyatakan kesamaan hasil penelitian 

mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yaitu pengembangan karakter 

menunjukkan reaksi positif dan negatif terhadap perilaku siswa, memperbaiki 

siswa ketika mereka berperilaku buruk, memuji mereka untuk perbuatan 

baik, dan mendorong membaca dan menulis untuk mengekspresikan 

perasaan. Semua ini akan membantu dalam mengembangkan sifat-sifat 

karakter moral yang kuat. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Ekonomi Berbasis Karakter 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Menurut Majid (2008) Pelaksanaan pembelajaran diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran mengembangkan kemampuan 

untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam 

kebersamaan dan mengaktualisasikan diri, dengan demikian pelaksanaan 

pembelajaran perlu: (1) berpusat pada peserta didik; (2) mengembangkan 

kreatifitas peserta didik; (3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan 

menantang; (4) bermuatan, nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 

(5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Teori tersebut sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Katilmis, et. al. (2011) yang 

menyatakan bahwa program pendidikan karakter berpengaruh pada 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ke arah yang positif nilai ilmiah 

siswa. Sedangkan Proctor, et al. (2011) menerangkan penerapan pendidikan 

karakter dalam teori psikologi positif dalam kurikulum sekolah melalui 

penerapan material siswa yang dirancang khusus untuk latihan dan 

membangun kekuatan akan berdampak positif kepuasan hidup di kalangan 

remaja/ siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran ekonomi berbasis karakter 

ada karakterisik kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan 

nilai-nilai karakter yang ditargetkan. 

Marzuki (2012) menyatakan bahwa kegiatan pendahuluan merupakan 

kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan berisi 

kegiatan prasarat pembelajaran dimana siswa mengerjakan dan membuat 

rangkuman materi, siswa menerima dan memahami LKS yang dibagikan, 

siswa membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah tertentu, interaksi 

salam pembuka guru dengan siswa, apersepsi guru tentang materi yang 

diajar, guru mengingatkan materi yang pernah disampaikan sebelumnya, 

guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan umpan kepada siswa dan guru 

menyampaikan cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 

Kegiatan selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 

kegiatan inti. Kegiatan Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
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psikologis peserta didik (Marzuki, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran 

terbagi atas tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  

Kegiatan inti dalam pembelajaran ekonomi berbasis karakter meliputi 

1) eksplorasi: a)  guru meminta siswa untuk mengeksplor isi buku 

pendamping ekonomi X, dan pustaka yang relevan dengan pengertian 

konsumsi dan tabungan serta menghitung mpc, mps b) Mengkaji mengenai 

pengertian konsumsi dan pengertian tabungan c) Guru menentukan aturan 

diskusi dan presentasi d) Guru mengingatkan siswa untuk mentaati 

peraturan dan melaksanakan diskusi dengan baik karakter yang 

dikembangkan mandiri, displin, aktif, kerjasama, bertangungjawab. 2) 

elaborasi: a) siswa melakukan diskusi kelompok; b) selama kegiatan diskusi, 

guru mengawasi, dan menilai unjuk kerja siswa; c) Siswa  mendiskusikan 

mengenai pengertian konsumsi dan tabungan serta menghitung MPC, MPS. 

karakter yang dikembangkan 3) Konfirmasi: a) Guru melakukan klarifikasi 

mengenai pengertian konsumsi dan tabungan b) Guru membantu dalam 

membuat kesimpulan hasil diskusi, tentang : pengertian konsumsi dan 

tabungan karakter yang dikembangkan toleransi, mandiri, komunikatif, jujur, 

bertanggungjawab, kerja keras, rasa ingin tahu. 

Kegiatan guru dalam pembelajaran ekonomi tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Narvaez & Lapsley (2007). Hasil penelitiannya 

menunjukkan strategi minimalis mensyaratkan guru pendidik untuk 

membuat secara eksplisit kurikulum pendidikan moral, dan untuk 

mendorong guru untuk melihat moral hasil karakter yang imanen dengan 

instruksi praktek terbaik. Strategi maksimalis mengharuskan guru ikut 

mempelajari perangkat keterampilan pedagogis yang menargetkan 

pendidikan karakter moral sebagai tujuan kurikuler eksplisit. 

Kegiatan terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter 

adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang 
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dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 

dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan 

balik, dan tindak lanjut (Marzuki, 2012). Kegiatan penutup berisi 1) Guru dan 

siswa mengungkapkan secara lesan  kesimpulan  hasil diskusi; 2) kuiz; 3) 

penugasan : untuk pertemuan yang akan datang  membahas mengenai 

fungsi konsumsi dan fungsi tabungan; 4) mengucapkan salam penutup. 

Karakter yang dikembangkan Kreatif, komunikatif, bertanggungjawab, kerja 

keras. 

3. Evaluasi Pembelajaran Ekonomi Berbasis Karakter 

Evaluasi pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 

Klaten  dilaksanakan pada proses dan hasil. Evaluasi pembelajaran ekonomi 

berbasis karakter dilaksanakan pada preses siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran, dan hasilnya  menggunakan metode checklist. Metode 

checklist tersebut berisi indikator nilai-nilai yang dikembangkan yaitu  

disiplin, keaktifan, kerjasama. Hal ini didukung hasil penelitian Rawana, et. 

al. (2011) bahwa tujuan ketiga dari kurikulum pendidikan karakter adalah 

untuk menyediakan sebuah metode evaluasi empiris dari keberhasilan 

program. Metode evaluasi tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Chasanah (2011) yang menyebutkan bahwa seorang guru melakukan 

penilaian pendidikan karakter dengan menggunakan jenis penilaian non tes, 

bentuk penilaiannya dapat berupa portofolio assessment, performance 

assessment dengan menggunakan beberapa instrumen penilaian seperti: 

interview form, observation form, angket atau kuesioner, check list, dan 

catatan anekdot. 

 
KESIMPULAN 

Perangkat pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 

Klaten yaitu kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus 

pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku pegangan dan 



 

11 

LKS. Kalender pendidikan dibuat sekolah, guru membuat program tahunan, 

alokasi waktu pembelajaran, program semester, silabus pembelajaran, RPP. 

Karakter yang dikembangkan dalam silabus pembelajaran yaitu kreatif, toleransi, 

mandiri, komunikatif, bertanggungjawab, kerja keras, rasa ingin tahu, disiplin, 

dan kerjasama. Karakter yang dikembangkan dalam RPP yaitu gemar membaca, 

mandiri, displin, aktif, kerjasama, bertangungjawab, toleransi, komunikatif.  

Nilai-nilai yang dikembangkan dituangkan dalam RPP bersama dengan 

kelengkapan komponen RPP lainnya. RPP merupakan penjabaran dari silabus 

pembelajaran dimana silabus tersebut merupakan implementasi program 

tahunan maupun program semester dengan alokasi waktu berdasarkan kalender 

akademik. 

Pelaksanaan pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 

Klaten dilakukan dalam tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Kegiatan pendahuluan berisi kegiatan prasarat pembelajaran dimana 

siswa mengerjakan dan membuat rangkuman materi, siswa menerima dan 

memahami LKS yang dibagikan, siswa membentuk kelompok-kelompok dengan 

jumlah tertentu, interaksi salam pembuka guru dengan siswa, apersepsi guru 

tentang materi yang diajar, guru mengingatkan materi yang pernah disampaikan 

sebelumnya, guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan umpan kepada siswa 

dan guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.                        

Kegiatan inti meliputi 1) eksplorasi: a)  guru meminta siswa untuk 

mengeksplor isi buku pendamping ekonomi X, dan pustaka yang relevan dengan 

pengertian konsumsi dan tabungan serta menghitung mpc, mps b) Mengkaji 

mengenai pengertian konsumsi dan pengertian tabungan c) Guru menentukan 

aturan diskusi dan presentasi d) Guru mengingatkan siswa untuk mentaati 

peraturan dan melaksanakan diskusi dengan baik karakter yang dikembangkan 

mandiri, displin, aktif, kerjasama, bertangungjawab. 2) elaborasi: a) siswa 

melakukan diskusi kelompok; b) selama kegiatan diskusi, guru mengawasi, dan 

menilai unjuk kerja siswa; c) Siswa  mendiskusikan mengenai pengertian 
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konsumsi dan tabungan serta menghitung MPC, MPS. karakter yang 

dikembangkan 3) Konfirmasi: a)Guru melakukan klarifikasi mengenai pengertian 

konsumsi dan tabungan b) Guru membantu dalam membuat kesimpulan hasil 

diskusi, tentang : pengertian konsumsi dan tabungan karakter yang 

dikembangkan toleransi, mandiri, komunikatif, jujur, bertanggungjawab, kerja 

keras, rasa ingin tahu. 

Kegiatan penutup berisi 1) Guru dan siswa mengungkapkan secara lesan  

kesimpulan  hasil diskusi; 2) kuiz; 3) penugasan : untuk pertemuan yang akan 

datang  membahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan; 4) 

mengucapkan salam penutup. Karakter yang dikembangkan kreatif, komunikatif, 

bertanggungjawab, kerja keras. 

Evaluasi pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten  

dilaksanakan pada proses dan hasil. Evaluasi pembelajaran ekonomi berbasis 

karakter dilaksanakan pada preses siswa mengikuti kegiatan dalam 

pembelajaran, dan hasilnya  menggunakan metode checklist. Metode checklist 

tersebut berisi indikator nilai-nilai yang dikembangkan yaitu  disiplin, keaktifan, 

kerjasama. 
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