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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dan Koperasi (PKOP4301) 

akan memberi bekal kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan 

pelajaran dengan efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini disajikan 

berbagai jenis strategi pembelajaran sehingga dapat dipilih strategi yang 

paling tepat.  

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu 

menganalisis strategi pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di 

mana Anda bertugas sebagai guru yang profesional. 

Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu: 

1. menjelaskan konsep strategi pembelajaran serta jenis-jenisnya; 

2. menguraikan prosedur umum pembelajaran; 

3. menerapkan dengan baik berbagai jenis keterampilan dasar mengajar; 

4. mengidentifikasikan karakteristik dan faktor-faktor yang perlu diperhati-

kan dalam memilih metode mengajar; 

5. memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa; 

6. menjelaskan model-model belajar dan rumpun model belajar; 

7. memahami hakikat dan karakteristik model pembelajaran ekonomi untuk 

sekolah menengah; 

8. menganalisis model-model pembelajaran ekonomi berorientasi pada 

masalah; 

9. memahami model pembelajaran ekonomi berorientasi pada pengembang-

an keterampilan penerapan konsep-konsep kebijakan moneter; 

10. mengidentifikasi model-model pembelajaran dalam pembelajaran 

ekonomi; 

11. menjelaskan model pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa 

dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ekonomi; dan 

12. menganalisis model pembelajaran ekonomi berorientasi pada 

pengembangan dan evaluasi. 

 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot 4 SKS, materi mata 

kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dan Koperasi disajikan dalam 12 

modul yang pengorganisasiannya sebagai berikut: 
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Modul 1 : Strategi Pembelajaran 

Modul 2 : Prosedur Umum Pembelajaran dan Pembelajaran yang Efektif 

Modul 3 : Keterampilan Dasar Mengajar 

Modul 4 : Metode Mengajar 

Modul 5 : Media Pembelajaran 

Modul 6 : Model-model Belajar dan Rumpun Model Mengajar 

Modul 7 :  Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Masalah dan 

Penerapan Berbagai Teori Ekonomi Mikro 

Modul 8 : Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Masalah dan 

Penerapan Berbagai Teori Ekonomi Makro 

Modul 9 : Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Pengembang-

an Keterampilan Penerapan Konsep-konsep Kebijakan Moneter 

Modul 10: Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Pengembang-

an Wawasan Kebijakan Mikro dan Makro 

Modul 11: Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Pengembang-

an Keterampilan Mengidentifikasi Masalah Ekonnomi 

Modul 12: Model Pembelajaran Ekonomi Berorientasi pada Pengembang-

an dan Evaluasi 

 

Dengan mempelajari sikap modul dengan cermat sesuai dengan petunjuk 

yang ada pada setiap modul serta dengan mengerjakan semua latihan, tugas, 

dan tes yang diberikan dengan sungguh-sungguh, Anda akan berhasil dalam 

menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Selamat belajar dan sukses! 
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Peta Kompetensi 
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