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Catatan: 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 

disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 

Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 

didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 

konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Rencana pembelajaran 

ini bisa menjadi sumber inspirasi. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 

oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1 

Tujuan belajar Dalam pertemuan kali ini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian 
perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, 
mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perdagangan 
internasional, dan menjelaskan teori perdagangan internasional,  
 
 
 
 

Materi/topik  PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1 
Mata Pelajaran 
Kelas 

Ekonomi 
11 IPS - SMA  

Alat/media WAG, LINE GROUP 
Bahan/materi Perdagangan internasional 

https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/ 
 
Nama bahan/materi 
Modul Perdagangan internasional 
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/ 
 

Penilaian 1. Keaktifan partisipasi  
2. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh 
3. Post Test  

 
 
 
 
 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
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 Alokas
i 
waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 5 - 10 
menit 

Pembukaan Assalamualaikum, Selamat Pagi,  
Semoga hari ini semua sehat ya. Ada 
yang sedang sakit? Oya Hari ini kita 
akan belajar teori perdagangan 
internasional. Kalian tau dong 
perdagangan. Setiap negara pastinya 
melakukan perdagangan baik di 
dalam negeri maupun  dengan luar 
negeri.  

 

2. 5-10 
menit 

Kegiatan Inti : 
 
Guru menginstruksikan siswa 
untuk menonton video tentang 
perdagangan internasional. 
 
Siswa diminta menanggapi dari 
yang mereka lihat. Guru 
mendengarkan dan pada sesi 
terakhir dari bagian ini memberi 
tanggapannya atas diskusi yang 
berjalan. 

Anak-anak selanjutnya tonton 
terlebih dahulu video berikut ini ya 
https://www.sekolah.mu/courses/ek
onomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-
maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-
18/ 
pilih salah satu saja ya, tidak perlu 
dilihat semuanya.  
Baiklah, jika kalian sudah melihat 
semua.  Silahkan menanggapinya! 
 
Masih ada yang menanggapi ? Kalu 
tidak kita akan lanjut belajarnya. 
Mohon disimak penjelasan berikut. 

Keaktifan 

https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
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3. 65 
Menit 

Guru menjelaskan materi 
perdagangan internasional 1, 
mengajak berdiskusi, 
membimbing siswa 
menyimpulkan  dan 
menyampaikan beberapa 
pertanyaan sebagai evaluasi 
singkat. 

Siswa menyimak penjelasan guru 
mengenai perdagangan internasional.  
Salah satu sumber literasi : 
https://www.sekolah.mu/courses/ek
onomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-
maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-
18/ 
 
Perdagangan internasional dapat  
didefinisikan  sebagai  kegiatan  
transaksi  dagang antara satu negara 
dengan negara lain, baik mengenai 
barang ataupun jasa-jasa, dan 
dilakukan melewati batas daerah 
suatu negara. 
 
Sampai disini bisa kita lanjutkan? Ada 
yang mau menanggapi, dipersilahkan. 
 
Oke, kita lanjutkan! 
Nah, dengan adanya perdagangan  
antarnegara  memungkinkan 
terjadinya: 
tukar-menukar  barang-barang  dan  
jasa-jasa, pergerakan sumberdaya 
melalui batas negara, baik sumber 
daya  alam,  sumber  daya  manusia,  
maupun  sumber  daya modal, 
pertukaran dan perluasan 
penggunaan teknologi, sehingga 
dapat  mempercepat  pertumbuhan  
ekonomi  negara-negara yang terlibat 
di dalamnya,  memengaruhi 
perkembangan ekspor dan impor 
serta Neraca Pembayaran  
Internasional  (NPI)  atau  Balance  of  
Payment, dan kerja sama ekonomi 
antarnegara di dunia. 
 
Kira-kira apa manfaatnya buat suatu 
negara dengan adanya kontak dagang 
tersebut? Ayo ditanggapi ya! 
 
Betul sekali apa yang kalian 
sampaikan. Jika demikian tentunya 
ada penyebab atau faktor yang 
mendorong terjadinya perdagangan 
tersebut. Siapa lagi yang mau 
menyampaikan ? 

Keaktifan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
https://www.sekolah.mu/courses/ekonomi-xi-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-4/aktivitas/kegiatan-inti-18/
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Baiklah. Kalian sudah menyampaikan 
faktor-faktor yang mendorong suatu 
negara melakukan perdagangan 
internasional. Selanjutnya, ada 
beberapa teori yang melandasi 
perdagangan internasional.  Coba 
kalian baca lebih dulu mengenai teori 
tersebut sekitar 5 menit. Selanjutnya 
kita akan diskusikan. 
 
Baik dari diskusi tersebut, apa yang 
dapat kalian simpulkan untuk 
pertemuan kali ini? Boleh bergantian 
menyampaikannya, atau perwakilan 
dari kelas paling tidak 5 – 6 orang. 
 
Oke  baik sekali pendapatnya. Saya 
bantu menarik kesimpulannya.  
Sekarang saya mau bertanya tentang 
pelajaran hari ini. 
 
Kelas yang hebat! Luar biasa belajar 
hari ini ya. Nampaknya kita kehabisan 
waktu nih, kita akhiri ya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refleksi 
pengetahuan 
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4 5 
Menit 

Guru menutup pertemuan. 
Sebelum menutup 
menyampaikan tugas yang 
harus dikerjakan untuk 
pertemuan selanjutnya. 

Terakhir, bacalah beberapa berita 
perdagangan internasional dalam 
kaitannya dengan krisis Corona dan 
buatlah sebuah tulisan berdasarkan 
berita tersebut.  
 
Oke pertemuan selanjutnya 10 menit 
pertama akan kita bahas tulisan 
kalian.  
 
Sampai bertemu lagi! 
 

Tugas mandiri 

 
Catatan 

--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 

Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  

  

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  

08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 

Nusantara. 

 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 

pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 

jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 

 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 

telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 

SMP Ar Rahman Islamic 
School Bukit Cinere 

SMPN 21 Hulu Sungai 
Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah 
Kota Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 

juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id
http://www.sekolah.mu/tanpabatas

