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PEMBELAJARAN 1: 
Kegiatan Ekonomi  
(Produksi dan Konsumsi)   

A. Tujuan Pembelajaran 

Pada pembelajaran ini, kalian akan melakukan aktivitas membaca dan 

mengamati gambar, mengisi tabel, dan melakukan pengamatan di sekitar. Kalian 

akan menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang  sehingga 

menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi (produksi dan konsumsi) secara 

mandiri dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan kegiatan belajar ini, diharapkan 

kalian memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kompetensi Pembelajaran 1 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalian harus tetap bersemangat 

melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala nikmat yang diberikan. Ingatlah selalu menjaga kesehatan karena saat ini 

corona virus masih mewabah. Selalu melaksanakan 3M (Menjaga Jarak, 

Mencuci tangan, Memakai masker jika keluar rumah). 

Untuk proses pembelajaran selanjutnya, simaklah petunjuk aktivitas 

pembelajaran berikut ini. 

1. Amati gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Berbagai Macam Hasil Produksi 

Sumber gambar: zonareferensi.com, cerdika.com, kompas.com 

Dari hasil pengamatanmu, tuliskan secara berurut barang-barang produksi yang 

menjadi kebutuhan prioritas (yang didahulukan dan diutamakan) pada masa new 

normal akibat pandemi Covid-19. 

Tabel 1. Kebutuhan Prioritas Barang di Masa New Normal dan Manfaatnya 

No. Nama Barang Manfaat 

1.   

2.   

3.   

dst.   
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2. Amati kebutuhan konsumsi rumah tangga dan masyarakat di lingkunganmu. 

a. Ajukan beberapa pertanyaan kritis kepada orang tua/kerabat tentang 

kebutuhan rumah tangga yang paling penting di era new normal akibat 

pandemi Covid-19. (Tuliskan hasil wawancaramu pada kotak yang 

tersedia) 

No Kebutuhan Rumah Tangga 

1.  

2.  

3.  

4.  

Dst.  

b. Amati cara-cara pemenuhan kebutuhan masyarakat di lingkungan 

sekitarmu di era new normal akibat pandemi Covid-19. (Tuliskan hasil 

pengamatanmu pada kotak yang tersedia) 

No Cara-cara memenuhi kebutuhan rumah tangga 

1.  

2.  

3.  

dst  

c. Menurut pendapatmu, apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat 

di era new normal akibat pandemi Covid-19? (Tuliskan jawabanmu pada 

kotak yang tersedia) 

No Kebutuhan prioritas masyarakat 

1.  

2.  

3.  

dst  
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3. Berdasarkan data prioritas kebutuhan masyarakat dengan cara pemenuhan 

kebutuhan di era new normal berdasarkan tabel di atas, jelaskan bagaimana 

perubahan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan prioritas tersebut?  

 

4. Tuliskan kesimpulan dari aktivitas belajar di atas yang telah kalian lakukan. 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku paket, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media: Wikipedia, internet 

E. Bahan Bacaan 

1. Kelangkaan sumber daya dibandingkan kebutuhan manusia akan 

menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh 

kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan disebabkan ketidakseimbangan 

antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. 

2. Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang 

menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan memengaruhi 

kehidupan. 
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3. Alat pemenuhan kebutuhan adalah barang dan/atau jasa yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

4. Produksi adalah Kegiatan menghasilkan barang/jasa atau kegiatan 

menambah nilai guna barang/jasa. Produsen adalah orang/lembaga yang 

melakukan kegiatan produksi. 

5. Konsumsi adalah: Kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan 

kegunaan setiap barang atau jasa secara berangsur-angsur maupun 

sekaligus habis. Konsumen adalah orang/lembaga yang memakai hasil 

produksi. 

6. Distribusi adalah: Kegiatan untuk menyalurkan barang/jasa dari produsen 

kepada konsumen. Orang/lembaga yang melakukan kegiatan 

menyalurkan barang/jasa disebut distributor. 

7. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya ekonomi yang digunakan 

melakukan kegiatan produksi. Faktor produksi dibedakan menjadi empat 

faktor, yaitu: alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 

8. Prioritas kebutuhan adalah menentukan mana yang paling penting 

diutamakan dalam pemenuhannya. Skala prioritas kebutuhan dapat 

diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan memuat daftar yang memuat 

suatu kebutuhan dan disesuaikan dengan mana yang paling mendesak 

untuk dipenuhi.  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum dikuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud dengan kegiatan 

produksi? Beri contoh kegiatan produksi yang muncul akibat pandemi! 

 

 

  

2. Manakah dari keempat faktor produksi yang ada, sesuai digunakan pada 

masa pandemi? 

 

3. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi?  

 

4. Apa perbedaan produsen dengan konsumen? 

 

5. Jelaskan bagaimana keluargamu menetapkan skala prioritas kebutuhan di era 

pandemi Covid-19? 
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H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA  

Buku Paket IPS SMP Kelas VII Kurikulum 2013, edisi revisi 2018. 
 
https://zonareferensi.com 

https://cerdika.com 

https://lifestyle.kompas.com 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi 

  

https://zonareferensi.com/
https://cerdika.com/
https://lifestyle.kompas.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
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PEMBELAJARAN 2: 
Permintaan dan Penawaran  

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan dituntun menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang permintaan dan penawaran barang. Selain itu, 

kalian akan melakukan telaah pustaka dari berbagai sumber agar dapat 

menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap permintaan dan penawaran 

barang hasil produksi. Berdasarkan kegiatan belajar ini, diharapkan kalian 

menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, ketelitian, dan mampu berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 3. Peta Kompetensi Pembelajaran 2 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga 

kegiatan belajar ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita harus selalu 

bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan. 

Jagalah kesehatan, mengingat virus Covid-19 masih mewabah. Lakukanlah 

perlindungan diri dengan 3 M (Menjaga jarak, Mencuci tangan, dan Memakai 

masker jika keluar rumah). Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar 

berikut. 

1. Bacalah kutipan artikel berikut. 

Panic Buying dan Dampaknya Terhadap Ekonomi 

Ayu tidak menyangka bahwa hari itu pasar yang biasa ia sambangi akan penuh sesak 

dengan pembeli. Ia bahkan menjadi saksi betapa banyak orang yang memborong bahan 

pangan, mulai dari daging ayam, beras, gula, sampai bahan pokok lainnya. Tak hanya 

itu, orang-orang pun banyak yang memborong bumbu dapur seperti jahe dan yang 

lainnya. 

“Fresh Market Kota Wisata Cibubur kemarin itu udah kayak lebaran, sampai banyak toko 

yang kehabisan stok sembako. Pasar penuhnya ampun-ampun, sampai gerak aja 

susah,” cerita Ayu mengawali perbincangan dengan Tirto. 

“Aku mau beli ayam seekor buat masak hari itu aja harus rebutan sama ibu-ibu yang beli 

ayam sampai 15 ekor. Belum lagi yang pada borong beras, gula, sampai berkarung-

karung. Banyak juga yang borong jahe, jadinya harga jahe mahal sampe Rp 50 ribu 

padahal biasanya Rp 35 ribu. Aku cuma beli satu batang, buat masak.” 

Hal lain yang sulit didapat Ayu bahkan hingga saat ini adalah masker dan juga hand 

sanitizer. Ayu bilang, ia mencari dua barang ini lantaran pihak sekolah sang anak 

mewajibkan setiap anak untuk membawa cairan pembersih tangan. Benda itu menurut 

Ayu masih sulit dicari hingga saat ini, termasuk masker di berbagai convenience 

store dekat rumahnya di bilangan Cibubur. 

“Hand sanitizer sama masker sudah dari pas pengumuman Indonesia terpapar Virus 

Corona, barangnya langsung sulit dicari. Jujur aja, aku engga ikut-ikutan panic 

buying karena menurutku, sebaran Virus Corona di sini masih bisa tertangani. Semoga 

memang benar bisa tertangani dengan baik,” harap Ayu. 

Artikel lengkap dapat dibaca di: https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-
ekonomi-eDDT 

https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT
https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT
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a. Dapatkah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Panic 

Buying? 

 

 

b. Berdasarkan artikel tersebut, mengapa harga ayam dan jahe menjadi 

mahal? Tuliskan pendapatmu.  

 

 

  

b.  Berdasarkan artikel tersebut, kalian definisikan konsep permintaan 

dengan bahasa sederhana yang kalian pahami. 

 

 

 

 

 
2. Perhatikan tabel dan kurva permintaan berikut. 

Tabel 2. Harga dan Permintaan terhadap Jahe  

No. Harga (Rp) Jumlah Barang 
yang diminta (kg) 

1. 15.000 10 

2. 12.500 20 

3. 10.000 30 

4. 7.500 40 

5. 5.000 50 

 

                                                                                               Kurva permintaan  
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a. Berdasarkan tabel 2 dan kurva permintaan di atas, jelaskan keterkaitan 

antara jumlah permintaan barang dengan harga  

 

 

 

b. Coba kalian jelaskan contoh fenomena/peristiwa di lingkungan sekitar 

yang dapat menggambarkan tabel 2 dan kurva permintaan di atas 

 

 

c. Perhatikan daftar barang berikut. 

No Nama Barang 

1 Pakaian 

2. Vitamin C 

3. Perhiasan 

4. Susu 

5. Beras 

6. Hand Sanitizer 

7. Masker 

8. Motor 

9. Mobil 

10. Barang Elektronik 

Pada saat krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19, barang-barang 

manakah yang mengalami penurunan harga? Jelaskan alasanmu! 
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3. Sebelum mengerjakan aktivitas selanjutnya, bacalah kutipan artikel 

berikut untuk memahami konsep penawaran. 

Kebanjiran Pesanan  

Perusahaan masker Jepang Unicharm mengungkapkan, selain memproduksi 

lebih banyak masker di pabrik-pabrik dalam negeri, perusahaan itu juga telah 

meminta pemasoknya di China untuk meningkatkan produksi.  

Sejak kasus pertama virus corona di Jepang terkonfimasi, Unicharm telah 

dibanjiri pesanan masker dari toko obat dan pengecer lainnya. Dikabarkan, 

pesanan perusahaan sementara naik 10 kali lipat dari tingkat normal dan tetap 3 

kali lebih tinggi dari biasanya sepanjang minggu lalu.  

Berbagai masker wajah ditawarkan oleh Unicharm, termasuk masker super 

nyaman dan masker tiga dimensi, yang menampilkan super 3D fit.  Perusahaan 

ini berencana terus meningkatkan tingkat produksi hingga akhir Januari. Pabrik 

masker lain, Kowa, yang berbasis di Nagoya juga menyampaikan telah 

meningkatkan produksi di pabriknya.  

Pesanan masker juga melonjak di situs e-commerce juga melejit. Tercatat, sejak 

awal Januari, Hong Kong menyumbang sekitar 90 persen dari pesanan masker 

melalui situs ekspor SD. Jumlah permintaan naik 50 persen pada Januari tahun 

lalu dan sekitar 20 persen pada Desember. 

 
Artikel lengkap dapat dibaca di pranala berikut: 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-
permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all. 

a. Berdasarkan artikel tersebut, jelaskan produk apa yang diminta dan 
produk apa yang ditawarkan. 

 

 

 

b. Berdasarkan artikel tersebut, kalian jelaskan konsep penawaran 

dengan bahasa sederhana yang kalian pahami 

 

 

 

 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all
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c. Saat awal pandemi merebak, masker, hand sanitizer, faceshield, 

jahe, vitamin C, sangat dibutuhkan. Barang menjadi langka di 

pasaran. Produsen meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini, 

barang-barang tersebut lebih mudah dicari dan harganya menjadi 

lebih murah. 

Berdasarkan  pernyataan di atas, jelaskan keterkaitan antara 

penawaran dan harga 

 

 

 

4. Agar lebih memahami kaitan antara harga dan jumlah barang yang 

ditawarkan, pelajari tabel berikut ini. 

Tabel 3. Harga dan Jumlah Penawaran 

No. Harga per 
buah (Rp) 

Jumlah Barang 
yang ditawarkan 

1. 4.000 10 

2. 5.500 12 

3. 6.000 15 

4. 7.500 18 

5. 9.000 20 

   

a. Berdasarkan tabel 3 di atas, buatlah kurva penawaran pada kotak yang 

tersedia 
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b. Pada saat krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, barang-barang 

apakah yang cenderung jumlahnya meningkat untuk ditawarkan?  

 

 

 

Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan aktivitas di atas? 

Jika iya, kalian dapat membaca berbagai sumber dan berdiskusi dengan 

orang tua atau menonton video youtube di pranala berikut. 

https://youtu.be/yOiVoWxFYwc 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku paket, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media: Youtube, Google.com, Wikipedia 

E. Bahan Bacaan 

1. Di masa pandemi, kebutuhan akan barang-barang konsumsi, obat-obatan, 

suplemen kesehatan, alat pelindung kesehatan (masker, face shield, dsb.), 

meningkat. Permintaan akan barang-barang tersebut meningkat karena 

sangat dicari dan dibutuhkan masyarakat. 

2. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan 

berbagai tingkat harga tertentu. Apabila harga naik, maka permintaan akan 

suatu barang cenderung turun. Dari sisi konsumen, maka jumlah barang 

yang diminta berkurang. Konsumen cenderung menahan konsumsi apabila 

harga melonjak tinggi. 

3. Kurva Permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara 

jumlah permintaan barang/jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. 

4. Penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan 

dalam berbagai tingkat harga. Apabila harga naik, maka jumlah barang 

 

https://youtu.be/yOiVoWxFYwc
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yang ditawarkan cenderung bertambah. Penawaran dapat dilihat dari sisi 

produsen (penjual). Jika harga barang meningkat, akibat kebutuhan barang 

tersebut melonjak, maka produsen/penjual akan cenderung meningkatkan 

kapasitas produksinya.  

5. Kurva Penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara 

harga suatu barang/jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan pada 

waktu dan tempat tertentu.  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum dikuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Apakah yang dimaksud dengan permintaan? 

 

2. Apabila harga turun, bagaimanakah permintaan akan barang (dari sisi 

konsumen)?  

 
 
 
 
 
 
 

3. Jelaskan yang dimaksud dengan penawaran? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Apabila harga barang mengalami penurunan, apa yang akan terjadi di pasar 

jika: 

a. Produksi terus dilakukan? 

b. Produksi dikurangi/dihentikan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jika produksi terus dilakukan maka ……. 

b. Jika produksi dikurangi/dihentikan maka ……. 
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5. Menurutmu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembeli yang 

cerdas? (hubungkan dengan hukum permintaan dan penawaran) 

 
 
 
 
 
 

 

H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA 

Buku Paket IPS SMP Kelas VII Kurikulum 2013  

https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-

permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all 

https://youtu.be/yOiVoWxFYwc 

 

 

  

https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/200500365/virus-corona-merebak-permintaan-masker-meningkat-membuat-harga-melonjak?page=all
https://youtu.be/yOiVoWxFYwc
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