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Karakteristik OSN Ekonomi menurut jenjang

Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Tingkat Nasional

1. Mengidentifikasi 
kebutuhan 
manusia

Kebutuhan manusia 
 Pengertian 

kebutuhan 
 Macam-macam 

kebutuhan

1. Mengidentifikasi 
kebutuhan 
manusia

Kebutuhan manusia 
 Pengertian 

kebutuhan 
 Macam-macam 

kebutuhan

1. Mengidentifikasi 
kebutuhan 
manusia

Kebutuhan manusia 
 Pengertian 

kebutuhan 
 Macam-macam 

kebutuhan

2. Mendeskripsikan 
berbagai sumber 
daya ekonomi 
yang langka dan 
kebutuhan 
manusia yang 
tidak terbatas 

Berbagai sumber daya 
ekonomi yang langka 
dan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas
 pengertian 

kelangkaan
 faktor penyebab 

kelangkaan 
 pengalokasian 

sumber daya 
ekonomi

 barang ekonomi dan 
barang bebas

2. Mendeskripsikan 
berbagai sumber 
daya ekonomi 
yang langka dan 
kebutuhan 
manusia yang 
tidak terbatas 

Berbagai sumber daya
ekonomi yang langka 
dan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas

 pengertian 
kelangkaan

 faktor penyebab 
kelangkaan 

 pengalokasian 
sumber daya 
ekonomi

 barang ekonomi dan 
barang bebas

2. Mendeskripsikan 
berbagai sumber 
daya ekonomi 
yang langka dan 
kebutuhan 
manusia yang 
tidak terbatas 

Berbagai sumber daya 
ekonomi yang langka 
dan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas

 pengertian 
kelangkaan

 faktor penyebab 
kelangkaan 

 pengalokasian 
sumber daya 
ekonomi

 barang ekonomi dan 
barang bebas

3. Mengidentifikasi 
masalah pokok 
ekonomi, 
yaitu tentang 
barang apa, 
bagaimana cara 
memproduksi, 
dan untuk siapa 

Masalah pokok ekonomi
 barang apa yang 

akan diproduksi dan 
berapa banyak

 bagaimana cara 
memproduksi

 untuk siapa barang 
diproduksi

3. Mengidentifikasi 
masalah pokok 
ekonomi, 
yaitu tentang 
barang apa, 
bagaimana cara 
memproduksi, 
dan untuk siapa 

Masalah pokok ekonomi
 barang apa yang 

akan diproduksi dan 
berapa banyak

 bagaimana cara 
memproduksi

 untuk siapa barang 
diproduksi

3. Mengidentifikasi 
masalah pokok 
ekonomi, 
yaitu tentang 
barang apa, 
bagaimana cara 
memproduksi, 
dan untuk siapa 

Masalah pokok ekonomi
 barang apa yang 

akan diproduksi dan 
berapa banyak

 bagaimana cara 
memproduksi

 untuk siapa barang 
diproduksi
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barang diproduksi  kapan barang harus 
diproduksi

barang diproduksi  kapan barang harus 
diproduksi

barang 
diproduksi

 kapan barang harus 
diproduksi

4. Mengidentifikasi 
hilangnya 
kesempatan pada 
tenaga kerja bila 
melakukan 
produksi di bidang 
lain

Biaya peluang
 pengertian biaya 

peluang (opportunity 
cost)

 contoh biaya 
peluang pada 
kesempatan kerja

4. Mengidentifikasi 
hilangnya 
kesempatan pada 
tenaga kerja bila 
melakukan 
produksi di bidang 
lain

Biaya peluang
 pengertian biaya 

peluang (opportunity 
cost)

 contoh biaya 
peluang pada 
kesempatan kerja

4. Mengidentifikasi 
hilangnya 
kesempatan 
pada tenaga 
kerja bila 
melakukan 
produksi di 
bidang lain

Biaya peluang
 pengertian biaya 

peluang (opportunity 
cost)

 contoh biaya peluang 
pada kesempatan 
kerja

5. Mengidentifikasi 
sistem ekonomi 
untuk 
memecahkan 
masalah ekonomi

Sistem ekonomi
 pengertian sistem 

ekonomi
 macam-macam 

sistem ekonomi 
 kebaikan dan 

kelemahan sistem 
ekonomi

 cara  memecahkan 
masalah ekonomi 
melalui sistem 
ekonomi yang 
dianut

5. Mengidentifikasi
sistem ekonomi 
untuk 
memecahkan 
masalah ekonomi

Sistem ekonomi
 pengertian sistem 

ekonomi
 macam-macam 

sistem ekonomi 
 kebaikan dan 

kelemahan sistem 
ekonomi

 cara  memecahkan 
masalah ekonomi 
melalui sistem 
ekonomi yang 
dianut

5. Mengidentifikasi 
sistem ekonomi 
untuk 
memecahkan 
masalah 
ekonomi

Sistem ekonomi
 pengertian sistem 

ekonomi
 macam-macam 

sistem ekonomi 
 kebaikan dan 

kelemahan sistem 
ekonomi

 cara  memecahkan 
masalah ekonomi 
melalui sistem 
ekonomi yang 
dianut
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6. Mendeskripsikan 
pola perilaku 
konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi 

Perilaku konsumen 
dan produsen 
 manfaat dan nilai 

suatu barang
 perilaku konsumen
 perilaku produsen

6. Mendeskripsikan 
pola perilaku 
konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi 

Perilaku konsumen dan 
produsen 
 manfaat dan nilai 

suatu barang
 perilaku konsumen
 perilaku produsen

6. Mendeskripsikan 
pola perilaku 
konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi 

Perilaku konsumen 
dan produsen 
 manfaat dan nilai 

suatu barang
 perilaku konsumen
 perilaku produsen

7. Mendeskripsikan 
Circular Flow
Diagram

Arus lingkaran 
kegiatan ekonomi
 diagram interaksi 

pelaku ekonomi
(circular flow
diagram)

 manfaat interaksi 
pelaku ekonomi

 pelaku ekonomi

7. Mendeskripsikan 
Circular Flow
Diagram

Arus lingkaran 
kegiatan ekonomi
 diagram interaksi 

pelaku ekonomi
(circular flow
diagram)

 manfaat interaksi 
pelaku ekonomi

 pelaku ekonomi

7. Mendeskripsikan 
Circular Flow
Diagram

Arus lingkaran 
kegiatan ekonomi
 diagram interaksi 

pelaku ekonomi
(circular flow
diagram)

 manfaat interaksi 
pelaku ekonomi

 pelaku ekonomi

8. Mendeskripsikan 
peran konsumen 
dan produsen

Peran konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi

8. Mendeskripsikan 
peran konsumen 
dan produsen

Peran konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi

8. Mendeskripsikan 
peran konsumen 
dan produsen

Peran konsumen dan 
produsen dalam 
kegiatan ekonomi

9. Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran

Permintaan dan   
Penawaran 
 pengertian 

permintaan dan 
kurva permintaan

 faktor yang 
memengaruhi 
permintaan

 fungsi permintaan
 pengertian 

penawaran dan 

9.Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran

Permintaan dan 
Penawaran 
 pengertian 

permintaan dan 
kurva permintaan

 faktor yang 
memengaruhi 
permintaan

 fungsi permintaan
 pengertian 

penawaran dan 

9. Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran

Permintaan dan 
Penawaran 
 pengertian 

permintaan dan 
kurva permintaan

 faktor yang 
memengaruhi 
permintaan

 fungsi permintaan
 pengertian 

penawaran dan 
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kurva penawaran
 faktor yang 

memengaruhi pena
waran

 fungsi penawaran
 pergerakan 

sepanjang kurva 
dan pergeseran 
kurva

kurva penawaran
 faktor yang 

memengaruhi pena
waran

 fungsi penawaran
 pergerakan 

sepanjang kurva 
dan pergeseran 
kurva

kurva penawaran
 faktor yang 

memengaruhi pena
waran

 fungsi penawaran
 pergerakan 

sepanjang kurva 
dan pergeseran 
kurva

10. Menjelaskan 
hukum permintaan 
dan hukum 
penawaran serta 
asumsi yang 
mendasarinya

Hukum Permintaan 
dan Penawaran
 hukum permintaan
 pengecualian 

berlakunya hukum 
permintaan

 hukum penawaran

10. Menjelaskan 
hukum permintaan 
dan hukum 
penawaran serta 
asumsi yang 
mendasarinya

Hukum Permintaan dan 
Penawaran
 hukum permintaan
 pengecualian 

berlakunya hukum 
permintaan

 hukum penawaran

10. Menjelaskan 
hukum permintaan 
dan hukum 
penawaran serta 
asumsi yang 
mendasarinya

Hukum Permintaan 
dan Penawaran
 hukum permintaan
 pengecualian 

berlakunya hukum 
permintaan

 hukum penawaran

11.Mendeskripsikan 
pengertian harga 
keseim-bangan 
dan jumlah 
keseimbangan 
(keseimbangan 
pasar)

  Keseimbangan Pasar
 kurva permintaan 

dan penawaran
 pengertian 

harga dan output 
keseimbangan

 menentukan 
harga dan output 
keseimbangan

 pergeseran titik 
keseimbangan

 surplus konsumen 
dan surplus 
produsen

11.Mendeskripsikan 
pengertian harga 
keseim-bangan 
dan jumlah 
keseimbangan 
(keseimbangan 
pasar)

  Keseimbangan Pasar
 kurva permintaan 

dan penawaran
 pengertian 

harga dan output 
keseimbangan

 menentukan 
harga dan output 
keseimbangan

 pergeseran titik 
keseimbangan

 surplus konsumen 
dan surplus 
produsen

11. Mendeskripsika
n pengertian 
harga keseim-
bangan dan 
jumlah 
keseimbangan 
(keseimbangan 
pasar)

  Keseimbangan Pasar
 kurva permintaan 

dan penawaran
 pengertian 

harga dan output 
keseimbangan

 menentukan 
harga dan output 
keseimbangan

 pergeseran titik 
keseimbangan

 surplus konsumen 
dan surplus 
produsen
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 kegagalan pasar 
(imperfect 
information, ekster-
nalitas, barang 
publik, barang 
altruisme)

 kegagalan pasar 
(imperfect 
information, ekster-
nalitas, barang 
publik, barang 
altruisme)

 kegagalan pasar 
(imperfect 
information, ekster-
nalitas, barang 
publik, barang 
altruisme)

12.Mendeskripsikan 
pengertian 
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

Elastisitas Permintaan 
dan Penawaran
 Pengertian 

elastisitas dan 
macam-macamnya

 Faktor-faktor yang 
menentukan 
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

12.Mendeskripsikan 
pengertian 
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

Elastisitas Permintaan 
dan Penawaran
 Pengertian 

elastisitas dan 
macam-macamnya

 Faktor-faktor yang 
menentukan
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

12. Mendeskripsikan 
pengertian 
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

Elastisitas Permintaan 
dan Penawaran
 Pengertian 

elastisitas dan 
macam-macamnya

 Faktor-faktor yang 
menentukan 
elastisitas 
permintaan dan 
penawaran

13.Mendeskripsikan 
teori perilaku 
konsumen

Utilitas Kardinal
 total utility dan 

marginal utility
 law of diminishing 

marginal utility 
(hukum Gossen)

Utilitas Ordinal
 kurva indiferensi
 garis anggaran
 keseimbangan 

konsumen
 price-consumption 

curve dan income-
consumption curve

13.Mendeskripsikan 
teori perilaku 
konsumen

Utilitas Kardinal
 total utility dan 

marginal utility
 law of diminishing 

marginal utility 
(hukum Gossen)

Utilitas Ordinal
 kurva indiferensi
 garis anggaran
 keseimbangan 

konsumen
 price-consumption 

curve dan income-
consumption curve

13.Mendeskripsikan 
teori perilaku 
konsumen

Utilitas Kardinal
 total utility dan 

marginal utility
 law of diminishing 

marginal utility 
(hukum Gossen)

Utilitas Ordinal
 kurva indiferensi
 garis anggaran
 keseimbangan 

konsumen
 price-consumption 

curve dan income-
consumption curve
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 menurunkan kurva 
Engel dan kurva 
permintaan individu

 menurunkan kurva 
Engel dan kurva 
permintaan individu

 menurunkan kurva 
Engel dan kurva 
permintaan individu

14.Mendiskripsikan 
teori produksi

Produksi dengan 1 
Macam Input Variabel
 total product, 

marginal product, 
average product

 law of diminishing 
return

Produksi dengan 2 
Macam Input Variabel
 isoquant
 isocost
 keseimbangan 

produsen
Biaya Produksi
 pengertian biaya 

produksi
 TC, FC, VC, AC, 

AFC. AVC, MC

14.Mendiskripsikan 
teori produksi

Produksi dengan 1 
Macam Input Variabel
 total product, 

marginal product, 
average product

 law of diminishing 
return

Produksi dengan 2 
Macam Input Variabel
 isoquant
 isocost
 keseimbangan 

produsen
Biaya Produksi
 pengertian biaya 

produksi
 TC, FC, VC, AC, 

AFC. AVC, MC

14.Mendiskripsikan 
teori produksi

Produksi dengan 1 
Macam Input Variabel
 total product, 

marginal product, 
average product

 law of diminishing 
return

Produksi dengan 2 
Macam Input Variabel
 isoquant
 isocost
 keseimbangan 

produsen
Biaya Produksi
 pengertian biaya 

produksi
 TC, FC, VC, AC, 

AFC. AVC, MC

15.Mendiskripsikan 
penerimaan, 
laba/rugi

Penerimaan
 Pengertian 

penerimaan
 TR, AR, MR

  Memaksimumkan Laba
 Laba = TR – TC
 Laba maksimum: 

MR = MC

15.Mendiskripsikan 
penerimaan, 
laba/rugi

Penerimaan
 Pengertian 

penerimaan
 TR, AR, MR

  Memaksimumkan Laba
 Laba = TR – TC
 Laba maksimum: 

MR = MC

15.Mendiskripsikan 
penerimaan, 
laba/rugi

Penerimaan
 Pengertian 

penerimaan
 TR, AR, MR

  Memaksimumkan Laba
 Laba = TR – TC
 Laba maksimum: 

MR = MC
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16.Mendeskripsikan 
berbagai bentuk 
pasar barang

Struktur Pasar 
 bentuk-bentuk pasar 

barang (pasar 
output): persaingan 
sempurna, 
monopoli, oligopoli, 
persaingan 
monopolistik

 pengertian dan ciri-
ciri masing-masing 
pasar

 keseimbangan 
perusahaan (jangka 
pendek dan jangka 
panjang) tiap bentuk 
pasar

 keburukan dan 
kebaikan tiap 
bentuk pasar

16.Mendeskripsika
n berbagai 
bentuk pasar 
barang

Struktur Pasar 
 bentuk-bentuk pasar 

barang (pasar 
output): persaingan 
sempurna, 
monopoli, oligopoli, 
persaingan 
monopolistik

 pengertian dan ciri-
ciri masing-masing 
pasar

 keseimbangan 
perusahaan (jangka 
pendek dan jangka 
panjang) tiap bentuk 
pasar

 keburukan dan 
kebaikan tiap bentuk 
pasar

16. 
Mendeskripsika
n berbagai 
bentuk pasar 
barang

Struktur Pasar 
 bentuk-bentuk pasar 

barang (pasar 
output): persaingan 
sempurna, 
monopoli, oligopoli, 
persaingan 
monopolistik

 pengertian dan ciri-
ciri masing-masing 
pasar

 keseimbangan 
perusahaan (jangka 
pendek dan jangka 
panjang) tiap bentuk 
pasar

 keburukan dan 
kebaikan tiap 
bentuk pasar

17. Mendeskripsikan 
pasar input

Pasar Input
pasar input (pasar 
faktor produksi)

17.Mendeskripsika
n pasar input

Pasar Input
pasar input (pasar 
faktor produksi)

17.Mendeskripsikan 
pasar input

Pasar Input
pasar input (pasar 
faktor produksi)

18. Mendeskripsikan 
perbedaan antara 
ekonomi mikro dan 
ekonomi makro

Ekonomi Mikro dan 
Ekonomi Makro 
 pengertian ekonomi 

mikro
 pengertian ekonomi 

makro
 perbedaan ekonomi 

18.Mendeskripsikan 
perbedaan antara 
ekonomi mikro dan 
ekonomi makro

Ekonomi Mikro dan 
Ekonomi Makro 
 pengertian ekonomi 

mikro
 pengertian ekonomi 

makro
 perbedaan ekonomi 

18.Mendeskripsikan 
perbedaan antara 
ekonomi mikro dan 
ekonomi makro

Ekonomi Mikro dan 
Ekonomi Makro 
 pengertian ekonomi 

mikro
 pengertian ekonomi 

makro
 perbedaan ekonomi 
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mikro dan ekonomi 
makro

mikro dan ekonomi 
makro

mikro dan ekonomi 
makro

19.Mendeskripsikan 
masalah-masalah 
yang dihadapi 
pemerintah di 
bidang ekonomi

Masalah-masalah yang 
dihadapi pemerintah di 
bidang ekonomi 
 pertumbuhan 

ekonomi
 kemiskinan
 pemerataan 

pendapatan 
 pengangguran
 inflasi

19.Mendeskripsikan 
masalah-masalah 
yang dihadapi 
pemerintah di 
bidang ekonomi

Masalah-masalah yang 
dihadapi pemerintah di 
bidang ekonomi 
 pertumbuhan 

ekonomi
 kemiskinan
 pemerataan 

pendapatan 
 pengangguran
 inflasi

19.Mendeskripsikan 
masalah-masalah 
yang dihadapi 
pemerintah di 
bidang ekonomi

Masalah-masalah yang 
dihadapi pemerintah di 
bidang ekonomi 
 pertumbuhan 

ekonomi
 kemiskinan
 pemerataan 

pendapatan 
 pengangguran
 inflasi

20. Menjelaskan 
konsep PDB,  PNB,
PN

Pendapatan Nasional 
 pengertian 

pendapatan 
nasional

 konsep PDB, PNB, 
PN (NNI), PI, DI, 
dan pendapatan per 
kapita

 pendapatan 
nasional nominal 
dan riil

 distribusi 
pendapatan: cara 
mengukur

20.Menjelaskan 
konsep PDB,  PNB, 
PN

Pendapatan Nasional 
 pengertian 

pendapatan 
nasional

 konsep PDB, PNB, 
PN (NNI), PI, DI, 
dan pendapatan 
per kapita

 pendapatan 
nasional nominal 
dan riil

 distribusi 
pendapatan: cara 
mengukur

20. Menjelaskan 
konsep PDB,  PNB, 
PN

Pendapatan Nasional 
 pengertian 

pendapatan 
nasional

 konsep PDB, PNB, 
PN (NNI), PI, DI, 
dan pendapatan per 
kapita

 pendapatan 
nasional nominal 
dan riil

 distribusi 
pendapatan: cara 
mengukur

21. Menjelaskan 
manfaat 
penghitungan 

Penghitungan 
pendapatan nasional
 manfaat 

21.Menjelaskan 
manfaat 
penghitungan 

Penghitungan 
pendapatan nasional
 manfaat 

21. Menjelaskan 
manfaat 
penghitungan 

Penghitungan 
pendapatan nasional
 manfaat 
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pendapatan 
nasional dan cara 
penghitungan 
pendapatan 
nasional

penghitungan 
pendapatan 
nasional

 menghitung 
pendapatan 
nasional 
menggunakan 
pendekatan 
produksi, 
pendapatan, dan 
pengeluaran

 kegiatan ekonomi 
yang tidak masuk 
dalam penghitungan 
pendapatan 
nasional

pendapatan 
nasional dan cara 
penghitungan 
pendapatan 
nasional

penghitungan 
pendapatan 
nasional

 menghitung 
pendapatan 
nasional 
menggunakan 
pendekatan 
produksi, 
pendapatan, dan 
pengeluaran

 kegiatan ekonomi 
yang tidak masuk 
dalam 
penghitungan 
pendapatan 
nasional

pendapatan 
nasional dan cara 
penghitungan 
pendapatan 
nasional

penghitungan 
pendapatan 
nasional

 menghitung 
pendapatan 
nasional 
menggunakan 
pendekatan 
produksi, 
pendapatan, dan 
pengeluaran

 kegiatan ekonomi 
yang tidak masuk 
dalam penghitungan 
pendapatan 
nasional

22. Membandingkan 
PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

PDB dan pendapatan 
perkapita 
 membandingkan 

PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

22.Membandingkan 
PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

PDB dan pendapatan 
perkapita 
 membandingkan 

PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

22.Membandingkan 
PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

PDB dan pendapatan 
perkapita 
 membandingkan 

PDB dan 
pendapatan per 
kapita Indonesia 
dengan negara lain

23. Mendeskripsikan 
indeks harga dan 
inflasi

Inflasi
 pengertian inflasi.
 penggolongan 

inflasi
 sebab dan cara 

mengatasi inflasi
 dampak inflasi

23.Mendeskripsikan 
indeks harga dan 
inflasi

Inflasi
 pengertian inflasi.
 penggolongan 

inflasi
 sebab dan cara 

mengatasi inflasi
 dampak inflasi

23.Mendeskripsikan 
indeks harga dan 
inflasi

Inflasi
 pengertian inflasi.
 penggolongan 

inflasi
 sebab dan cara 

mengatasi inflasi
 dampak inflasi
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 kurva Phillips
Indeks Harga 
 indeks harga 

konsumen dan 
produsen

 kurva Phillips
Indeks Harga 
 indeks harga 

konsumen dan 
produsen

 kurva Phillips
Indeks Harga 
 indeks harga 

konsumen dan 
produsen

24. Mendeskripsikan 
fungsi konsumsi dan 
fungsi tabungan

Teori Konsumsi
 fungsi konsumsi dan 

kurva konsumsi
 fungsi tabungan dan 

kurva tabungan
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
konsumsi

 MPC dan MPS
 Multiplier effect

24.Mendeskripsikan 
fungsi konsumsi dan 
fungsi tabungan

Teori Konsumsi
 fungsi konsumsi dan

kurva konsumsi
 fungsi tabungan dan

kurva tabungan
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
konsumsi

 MPC dan MPS
   Multiplier effect

24.Mendeskripsikan 
fungsi konsumsi dan 
fungsi tabungan

Teori Konsumsi
 fungsi konsumsi dan 

kurva konsumsi
 fungsi tabungan dan 

kurva tabungan
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
konsumsi

 MPC dan MPS
 Multiplier effect

25. Mendeskripsikan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
investasi

  Teori Investasi
 Fungsi investasi
 kurva permintaan 

investasi
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
investasi

25.Mendeskripsikan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
investasi

  Teori Investasi
 Fungsi investasi
 kurva permintaan 

investasi
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
investasi

25.Mendeskripsikan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
investasi

  Teori Investasi
 Fungsi investasi
 kurva permintaan 

investasi
 faktor-faktor yang 

memengaruhi 
investasi

26. Menjelaskan 
konsep permintaan 
dan penawaran 
uang 

Permintaan dan 
penawaran uang 
 kriteria dan fungsi 

uang
 jenis-jenis uang
 pengertian 

permintaan dan 

26. Menjelaskan 
konsep permintaan 
dan penawaran 
uang 

Permintaan dan 
penawaran uang 
 kriteria dan fungsi 

uang
 jenis-jenis uang
 pengertian 

permintaan dan 

26. Menjelaskan 
konsep permintaan 
dan penawaran 
uang 

Permintaan dan 
penawaran uang 
 kriteria dan fungsi 

uang
 jenis-jenis uang
 pengertian 

permintaan dan 
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penawaran uang 
(jumlah uang 
beredar)

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran uang

 teori Kuantitas 
Uang

penawaran uang 
(jumlah uang 
beredar)

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran uang

 teori Kuantitas 
Uang

penawaran uang 
(jumlah uang 
beredar)

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
permintaan dan 
penawaran uang

 teori Kuantitas 
Uang

27. Membedakan 
peran bank umum 
dan bank sentral 

Bank
 bank sentral
 bank umum 
 bank perkreditan 

rakyat
 bank syariah
 Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS)
 lembaga keuangan 

bukan bank
 kredit

27.Membedakan 
peran bank umum 
dan bank sentral 

Bank
 bank sentral
 bank umum 
 bank perkreditan 

rakyat
 bank syariah
 Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS)
 lembaga keuangan 

bukan bank
 kredit

27. Membedakan 
peran bank umum 
dan bank sentral 

Bank
 bank sentral
 bank umum 
 bank perkreditan 

rakyat
 bank syariah
 Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS)
 lembaga keuangan 

bukan bank
 kredit

28. Mendeskripsikan 
kebijakan 
pemerintah di 
bidang moneter

Kebijakan pemerintah 
di bidang moneter 
 Instrumen kebijakan 

moneter (ekspansif
dan kontraktif)

28.Mendeskripsikan 
kebijakan 
pemerintah di 
bidang moneter

Kebijakan pemerintah 
di bidang moneter 
 Instrumen kebijakan 

moneter (ekspansif
dan kontraktif)

28. 
Mendeskripsikan 
kebijakan 
pemerintah di 
bidang moneter

Kebijakan pemerintah 
di bidang moneter 
 Instrumen kebijakan

moneter (ekspansif
dan kontraktif)

29. Mengklasifikasi 
ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan 
 pengertian angkatan 

kerja, tenaga kerja, 
kesempatan kerja 

29.Mengklasifikasi 
ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan 
 pengertian angkatan

kerja, tenaga kerja, 
kesempatan kerja 

29. Mengklasifikasi 
ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan 
 pengertian angkatan 

kerja, tenaga kerja, 
kesempatan  kerja 
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dan pengangguran
 jenis-jenis 

pengangguran dan 
sebab-sebabnya

 dampak dan cara 
mengatasi 
pengangguran 

dan pengangguran
 jenis-jenis 

pengangguran dan 
sebab-sebabnya

 dampak dan cara 
mengatasi 
pengangguran 

dan pengangguran
 jenis-jenis 

pengangguran dan 
sebab-sebabnya

 dampak dan cara 
mengatasi 
pengangguran 

30. Mendeskripsikan 
tujuan 
pembangunan 
ekonomi

Pembangunan Ekonomi 
 arti dan tujuan 

pembangunan 
ekonomi

 perbedaan 
pembangunan 
ekonomi dengan 
pertumbuhan 
ekonomi

 klasifikasi negara-
negara

 karakteristik negara 
sedang berkembang

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
pembangunan 
ekonomi

30.Mendeskripsikan 
tujuan 
pembangunan 
ekonomi

Pembangunan Ekonomi 
 arti dan tujuan 

pembangunan 
ekonomi

 perbedaan 
pembangunan 
ekonomi dengan 
pertumbuhan 
ekonomi

 klasifikasi negara-
negara

 karakteristik negara 
sedang berkembang

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
pembangunan 
ekonomi

30.Mendeskripsikan 
tujuan 
pembangunan 
ekonomi

Pembangunan Ekonomi 
 arti dan tujuan 

pembangunan 
ekonomi

 perbedaan 
pembangunan 
ekonomi dengan 
pertumbuhan 
ekonomi

 klasifikasi negara-
negara

 karakteristik negara 
sedang berkembang

 faktor-faktor yang 
memengaruhi 
pembangunan 
ekonomi

31. Mendeskripsikan 
proses pertumbuhan 
ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi.
 arti pertumbuhan 

ekonomi 
 teori pertumbuhan 

ekonomi 

31.Mendeskripsikan 
proses 
pertumbuhan 
ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi.
 arti pertumbuhan 

ekonomi 
 teori pertumbuhan 

ekonomi 

31.Mendeskripsikan 
proses 
pertumbuhan 
ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi.
 arti pertumbuhan 

ekonomi 
 teori pertumbuhan 

ekonomi 
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32. Menjelaskan 
pengertian, fungsi, 
tujuan APBN dan 
APBD

APBN dan APBD 
 pengertian, fungsi, 

tujuan APBN dan 
APBD

32. Menjelaskan 
pengertian, fungsi, 
tujuan APBN dan 
APBD

APBN dan APBD 
 pengertian, fungsi, 

tujuan APBN dan 
APBD

32. Menjelaskan 
pengertian, fungsi, 
tujuan APBN dan 
APBD

APBN dan APBD 
 pengertian, fungsi, 

tujuan APBN dan 
APBD

33. Mengidentifikasi 
sumber-sumber 
penerimaan 
pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

Sumber APBN dan 
APBD
 sumber APBN
 sumber APBD
 pengaruh APBN 

dan APBD terhadap 
perekonomian

33.Mengidentifikasi 
sumber-sumber 
penerimaan 
pemerintah pusat
dan pemerintah 
daerah

Sumber APBN dan 
APBD
 sumber APBN
 sumber APBD
 pengaruh APBN 

dan APBD terhadap 
perekonomian

33. Mengidentifikasi 
sumber-sumber 
penerimaan 
pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

Sumber APBN dan 
APBD
 sumber APBN
 sumber APBD
 pengaruh APBN 

dan APBD terhadap 
perekonomian

34. Mendeskripsikan 
kebijakan 
pemerintah di 
bidang fiskal

Kebijakan Fiskal 
 arti kebijakan fiskal 
 kebijakan fiskal 

(ekspansif dan 
kontraktif)

 perpajakan
 pajak dan pungutan 

resmi lainnya
 menghitung pajak 

penghasilan, pajak 
bumi dan bangunan

34.Mendeskripsikan
kebijakan 
pemerintah di 
bidang fiskal

Kebijakan Fiskal 
 arti kebijakan fiskal 
 kebijakan fiskal 

(ekspansif dan 
kontraktif)

 perpajakan
 pajak dan pungutan 

resmi lainnya
 menghitung pajak 

penghasilan, pajak 
bumi dan bangunan

34.Mendeskripsikan 
kebijakan 
pemerintah di 
bidang fiskal

Kebijakan Fiskal 
 arti kebijakan fiskal 
 kebijakan fiskal 

(ekspansif dan 
kontraktif)

 perpajakan
 pajak dan pungutan 

resmi lainnya
 menghitung pajak 

penghasilan, pajak 
bumi dan bangunan

35. Mengidentifikasi 
jenis-jenis 
pengeluaran 
pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

Pengeluaran Pemerintah
 pengeluaran 

pemerintah pusat
 pengeluaran 

pemerintah daerah
 Perbedaan 

pengeluaran 

35.Mengidentifikasi
jenis-jenis 
pengeluaran 
pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

Pengeluaran Pemerintah
 pengeluaran 

pemerintah pusat
 pengeluaran 

pemerintah daerah
 Perbedaan 

pengeluaran 

35. Mengidentifikasi 
jenis-jenis 
pengeluaran 
pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

Pengeluaran Pemerintah
 pengeluaran 

pemerintah pusat
 pengeluaran 

pemerintah daerah
 Perbedaan 

pengeluaran 
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pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

pemerintah pusat 
dan pemerintah 
daerah

36. Mengenal jenis 
produk dalam bursa 
efek 

Pasar Modal 
 pengertian pasar 

modal
 pelaku pasar modal
 jenis produk bursa 

efek

36. Mengenal jenis 
produk dalam bursa 
efek 

Pasar Modal 
 pengertian pasar 

modal
 pelaku pasar modal
 jenis produk bursa 

efek

36. Mengenal jenis 
produk dalam bursa 
efek 

Pasar Modal 
 pengertian pasar 

modal
 pelaku pasar modal
 jenis produk bursa 

efek

37. Mengidentifikasi 
manfaat dan faktor 
-faktor pendorong 
perdagangan 
internasional

Perdagangan 
Internasional 
 manfaat 

perdagangan 
antarnegara

 faktor-faktor 
pendorong 
perdagangan 
internasional

 keunggulan absolut 
dan keunggulan 
komparatif

 kebijakan 
perdagangan 
international

37.Mengidentifikasi 
manfaat dan faktor 
-faktor pendorong 
perdagangan 
internasional

Perdagangan 
Internasional 
 manfaat 

perdagangan 
antarnegara

 faktor-faktor 
pendorong 
perdagangan 
internasional

 keunggulan absolut 
dan keunggulan 
komparatif

 kebijakan 
perdagangan 
international

37. Mengidentifikasi 
manfaat dan faktor 
-faktor pendorong 
perdagangan 
internasional

Perdagangan 
Internasional 
 manfaat 

perdagangan 
antarnegara

 faktor-faktor 
pendorong 
perdagangan 
internasional

 keunggulan absolut 
dan keunggulan 
komparatif

 kebijakan 
perdagangan 
international

38. Mengidentifikasi 
kurs  valuta asing, 
dan neraca 
pembayaran 

Kurs Valuta Asing 
Neraca Pembayaran
 pengertian neraca 

pembayaran
 komponen neraca 

38.Mengidentifikasi 
kurs  valuta asing, 
dan neraca 
pembayaran 

Kurs Valuta Asing 
Neraca Pembayaran
 pengertian neraca 

pembayaran
 komponen neraca 

38. Mengidentifikasi 
kurs  valuta asing, 
dan neraca 
pembayaran 

Kurs Valuta Asing 
Neraca Pembayaran
 pengertian neraca 

pembayaran
 komponen neraca 
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pembayaran
 neraca pembayaran 

surplus dan defisit

pembayaran
 neraca pembayaran 

surplus dan defisit

pembayaran
 neraca pembayaran 

surplus dan defisit

39. Menjelaskan 
konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, 
dan dumping  

Konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, dan 
dumping

39. Menjelaskan 
konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, 
dan dumping

Konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, dan 
dumping

39. Menjelaskan 
konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, 
dan dumping  

Konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, 
larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga, dan 
dumping

40. Menjelaskan 
pengertian devisa, 
fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

Devisa
 pengertian devisa, 

fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

 alat-alat 
pembayaran 
internasional

40. Menjelaskan 
pengertian devisa, 
fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

Devisa
 pengertian devisa, 

fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

 alat-alat 
pembayaran 
internasional

40. Menjelaskan 
pengertian devisa, 
fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

Devisa
 pengertian devisa, 

fungsi, sumber-
sumber devisa dan 
tujuan 
penggunaannya

 alat-alat 
pembayaran 
internasional

41.Mendeskripsikan 
akuntansi 
sebagai sistem 
informasi

Sistem Informasi 
 definisi akuntansi
 kualitas informasi 

akuntansi
 proses kegiatan 

akuntansi
 beberapa pemakai 

informasi akuntansi
 karakteristik 

pemakai informasi 

41.Mendeskripsikan 
akuntansi 
sebagai sistem 
informasi

Sistem Informasi 
 definisi akuntansi
 kualitas informasi 

akuntansi
 proses kegiatan 

akuntansi
 beberapa pemakai 

informasi akuntansi
 karakteristik 

pemakai informasi 

  41.Mencatat 
transaksi/doku
men ke dalam  
jurnal khusus

Definisi dan Ciri-ciri 
Perusahaan Dagang,
Akun-akun Khusus pada
Perusahaan Dagang,
Metode Pencatatan 
Persediaan Barang 
Dagang,
Jurnal Khusus
 jurnal penjualan
 jurnal pembelian
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akuntansi
 kegunaan informasi 

akuntansi.
 bidang–bidang

akuntansi
 profesi akuntan
 etika profesi 

akuntan

akuntansi
 kegunaan informasi 

akuntansi.
 bidang–bidang 

akuntansi
 profesi akuntan
 etika profesi 

akuntan

 jurnal penerimaan 
kas

 jurnal pengeluaran 
kas

 jurnal umum

  42. Menafsirkan 
persamaan 
akuntansi 

  Persamaan Akuntansi   42. Menafsirkan 
persamaan 
akuntansi 

  Persamaan Akuntansi   42.Melakukan 
posting dari 
jurnal khusus 
ke  buku besar 

  Posting ke buku besar 

  43.Mencatat 
transaksi 
berdasarkan me
kanisme debit 
dan kredit

  Analisis Debit /Kredit   43.Mencatat 
transaksi 
berdasarkan me
kanisme debit 
dan kredit

  Analisis Debit /Kredit   43.Menghitung 
harga pokok 
penjualan

Harga Pokok Penjualan

  44. Mencatat 
transaksi/ 
dokumen ke 
dalam jurnal 
umum

  Jurnal Umum   44. Mencatat 
transaksi/ 
dokumen ke 
dalam jurnal 
umum

Jurnal Umum   44. Membuat 
ikhtisar siklus 
akuntansi 
perusahaan 
dagang

Siklus Akuntansi 
Perusahaan Dagang
 tahap pencatatan
 tahap 

pengikhtisaran
 tahap pelaporan

  45. Melakukan 
posting dari 
jurnal ke buku 
besar

  Posting   45. Melakukan 
posting dari 
jurnal ke buku 
besar

  Posting   45. Menyusun 
laporan 
keuangan  
perusahaan

        dagang

 Laporan keuangan
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  46. Membuat 
ikhtisar siklus 
akuntansi 
perusahaan 
jasa

Siklus  Akuntansi 
Perusahaan Jasa
 Tahap pencatatan
 Tahap 

pengikhtisaran
 Tahap pelaporan

  46. Membuat 
ikhtisar siklus 
akuntansi 
perusahaan 
jasa

Siklus Akuntansi 
Perusahaan Jasa
 Tahap pencatatan
 Tahap 

pengikhtisaran
 Tahap pelaporan

46. Membuat
jurnal 
penutupan 

Jurnal Penutup

  47. Menyusun 
laporan 
keuangan 
perusahaan 
jasa

  Laporan Keuangan 
 laporan R / L 
 laporan perubahan 

ekuitas
 neraca
 laporan arus kas

  47. Menyusun 
laporan 
keuangan 
perusahaan 
jasa

  Laporan Keuangan 
 laporan R / L 
 laporan perubahan 

ekuitas
 neraca
 laporan arus kas

47. Melakukan 
posting jurnal 
penutupan ke 
buku besar 

  

    Menutup Buku Besar
  

48. Membuat 
neraca saldo 
setelah 
penutupan buku

Neraca Saldo Setelah 
Penutupan

49.  Menjelaskan 
unsur-unsur 
manajemen dan 
fungsi 
manajemen

Manajemen 
 pengertian 

manajemen
 tingkat-tingkat 

manajemen
 fungsi manajemen
 bidang manajemen

50.Mendeskripsikan 
peran badan usaha 
dalam 
perekonomian 

Peran badan usaha 
dalam perekonomian 
Indonesia 
 bentuk badan usaha 
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Indonesia (BUMN, BUMS, 
koperasi. dan asing).

 peran badan usaha
 kelebihan dan 

kekurangan badan 
usaha

51.Mendeskripsikan 
cara 
pengembangan 
koperasi dan 
koperasi sekolah

Koperasi 
 pengertian koperasi
 prinsip dasar, peran, 

kekuatan dan 
kelemahan koperasi

 cara-cara 
mendirikan koperasi 
sekolah

 sisa hasil usaha 
(SHU) koperasi

52.Mendeskripsikan 
peran dan jiwa 
kewirausahaan

Kewirausahaan 
 pengertian dan 

peranan wirausaha
 ciri-ciri wirausaha

53. Membuat 
Makalah dan 
presentasi

 Mengenal Pasar 
Modal

 Peran bank umum, 
dan bank sentral.

54. Game session Kewirausahaan 

55. Simulasi 
Perdagangan

Perdagangan saham 
dalam bursa efek 
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