
 

 

 

 
UNIT KEGIATAN BELAJAR 

(UKB 2-6-1) 
 
 
 
1. Identitas 

a. Nama Mata Pelajaran : Ekonomi Peminatan X  IPS 
b. Semester  : Genap 
c. KompetensiDasar :  

 
 

3.6. Mendeskripsikan bank sentral, sistempembayaran, 

danalatpembayarandalamperekonomian Indonesia.  

4.6.Menyajikanperan bank sentral, sistempembayaran, 

danalatpembayarandalamperekonomian Indonesia.  

 
d. IndikatorPencapaianKompetensi:  

 
3.6.1. Menjelaskan pengertian bank secara umum. 
3.6.2. Menjelaskan  pengertian bank sentral 
3.6.3. Menjelaskan  fungsi,peran,tugas dan wewenang bank sentral 
4.6.1. Membuat skema tentang peran,fungsi dan tugas Banksentral di Indonesia 

 
 

 
e. MateriPokok  : Bank  Sentral 
f. AlokasiWaktu  : 3x45menit (pertemuan ke 1) 
g. TujuanPembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. MateriPembelajaran    
o LihatdanbacapadaBukuTeksPelajaran (BTP):Alam S, 

2016BukuSiswaEkonomiPeminatan IPS X. Jakarta:  Erlangga halaman 
263-268. 
 
 
 
 
 

Melaluikajian literasi,diskusi, tanyajawab, penugasan, 
presentasidananalisis, pesertadidikdapatmendeskripsikan Bank 
sentraldarimasalahkontekstualdandapatmenyelesaikanmasalahkonte
kstual yang berkaitandenganpermasalahan perbankandi Indonesia 
sehinggapesertadidikdapatmenghayatidanmengamalkanajaran agama 
yang dianutnya, mengembangkansikapjujur, peduli, 
danbertanggungjawab, 
sertadapatmengembangkankemampuanberpikirkritis, 
berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi(4C). 
 

 



 

 

 

2. PetaKonsep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. KegiatanPembelajaran 

a. Pendahuluan 
SebelummempelajaripadamateriBank Sentralkalian 
dipersilahkanmembacadanmemahamicerita di bawahini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Untukdapatmenyelesaikanpersoalantersebut, silahkan kalian 
lanjutkankekegiatanbelajarberikutdanikutipetunjuk yang adadalam UKB ini. 
 

b. KegiatanInti 

1) PetunjukUmum UKB 
a) Baca danpahamimateripadabukuAlam S. 2016. BukuSiswaEkonomi X 

Peminatan,Erlangga, Jakarta, hal-266sd268. 
b) Setelahmemahamiisimateridalambacaantersebut 

berlatihlahuntukberfikirtinggimelaluitugas-tugas yang 
terdapatpada UKB 
inibaikbekerjasendirimaupunbersamatemansebangkuatautemanlainn
ya. 

c) Kerjakan UKBinidibukukerjaataulangsungmengisikanpadabagian 
yang telahdisediakan. 

“Antrean masyarakat yang ingin menukarkan uang untuk keperluan 
lebaran semakin mengular,meski langit hari ini mendung dan 
gerimis,namun tidak menyurutkan minat masyarakat antre demi 
menukarkan uang receh keluaran terbaru yang dijatah maksimal Rp 
3,7 juta per orang. Faisal mengungkapkan pecahan uang baru yang 
banyak diminati adalah Rp 10.000,-,Rp 5.000,- dan Rp 2.000,-. Hal ini 
diakui oleh salah satu teller BTN (Bank Tabungan Negara). 
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif  Departemen Pengelolaan 
Uang (DJPU)   Bank Indnesia Lombok A.Siahaan. Masyarakat tidak 
perlu khawatir dengan keamanan di pusat   penukaran uang, karena 
sudah dijaga oleh anggota Polri dari jam 09.00 – 14.00 WIB pada hari 
Senin sampai Jum’at. “ 

Pertanyaan: 
a. Lembaga  apa saja yangterlibatdalampersoalan di atas? 
b. Menurut kalian mengapa uang pecahan yang tersebut diatas banyak diminati 

masyarakat? 
c. Apa tujuan Bank Indonesia membatasi pertukaran mata uang baru?** 
d. Apa dampaknya banyaknya masyarakat yang menukarkan 

uang?*??baru?                    
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Definisi 
 

d) Kalian 
dapatbelajarbertahapdanberlanjutmelaluikegiatanayoberlatih, 
apabilakalian 
yakinsudahpahamdanmampumenyelesaikanpermasalahan-
permasalahandalamkegiatanbelajar 1kalian 
bolehsendiriataumengajakteman lain yang 
sudahsiapuntukmengikutitesformatifagar kalian 
dapatbelajarkeUKB berikutnya. 
 

2) KegiatanBelajar 
Ayo……ikutikegiatanbelajarberikutdenganpenuhkesabarandankonsentrasi!
!! 

 
KegiatanBelajar 1 
 
Bacalahuraiansingkatmateridancontohberikutdenganpenuhkonsentrasi! 
 

 

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia 

merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan 

pemerintah atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 

dalam bentuk undang-undang tersebut.  

Bank sentral adalah bank yang bertanggungjawab menjaga kestabilan nilai 

rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Sesuai 

dengan namanya maka hanya ada satu bank sentral di suatu negara. Di Indonesia 

kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia.  

 

 

 
 
Ettention  
 
Berikutadalahcontoh bank yang ada di Indonesia 

 
1. Bank Indonesia 
2.            Bank BRI 
3.  Bank BNI 
4. Bank Niaga 
5. BTN       

 

 
 
 

 

Agar lebihmemahami, ayoberlatihmenganalisa tentang bank sebagai berikut.. Bank 
Indonesia,Bank BRI,Bank BNI,Bank Niaga,BTN 
 

 



 

 

 

Ayooberlatih! 
Diantara Bank –bank yang tersebut diatas,cobalah cari apa perbedaannya kalau 
ditinjau dari pengertiannya masing-masing 
 
Apabila kalian telahmampumenyelesaikansoal di atas, maka kalian bisa melanjutkan 
pada kegiatan belajar 2 berikut. 

 
 
KegiatanBelajar 2 
 

Setelahmembaca leterasi bukuAlam S. 2016. BukuSiswaEkonomi X 
Peminatan,Erlangga, Jakarta, hal-266sd268, dipersilakan menjawab 
pertanyaan berikutini di bukukerja kalian!  

 
 

Ayo berlatih!! 
1. Jelaskan pengertian bank secara umum ! 
2. Jelaskan  pengertian bank sentral ! 
3. Buatlah skema tentang peran,fungsi dan tugas Bank  sentral di Indonesia ! 

 
 

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan soal ini, maka kalian bisa 
melanjutkan pada UKB 2-6-2 

 
 
b. Penutup 

 
Bagaimana kalian sekarang? 

Setelah kalian belajarbertahapdanberlanjutmelaluikegiatanbelajar 1dan2 

berikutdiberikanTabeluntukmengukurdiri kalian terhadapmateri yang sudah 

kalian pelajari. Jawablahsejujurnyaterkaitdenganpenguasaanmateripada UKB ini 

di Tabelberikut.  

 

TabelRefleksiDiriPemahamanMateri 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah kaliantelahmemahamipengertianbank umum ?   
2. Dapatkah kalianmenjelaskansistempersamaan linear 

tigavariabel? 
  

3. Dapatkah kalian membuat skema tentang peran,fungsi 
dan tugas Bank  sentral di Indonesia ! 
 

  

 
Jikamenjawab “TIDAK” padasalahsatupertanyaan di atas, maka pelajarilah 

kembali materitersebutdalamBukuTeksPelajaran (BTP) dan pelajari ulang 

kegiatan belajar 1 dan 2 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan 

bimbinganGuru atautemansejawat. Janganputusasauntukmengulanglagi!.Dan 

apabila kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 



 

 

 

 
 
 

Dimanaposisimu? 

Ukurlahdiri kalian dalammenguasaimateriBank Sentral dalamrentang0 – 100, 

tuliskankedalamkotak yang tersedia.  

 

 

 

 

 
 
 

 


