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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Sejarah Teori-teori Ekonomi bertujuan untuk mengetahui 

berbagai perkembangan pemikiran ekonomi, menanamkan sikap 

menghargai pemikiran para ahli ekonomi yang telah bekerja keras, ulet dan 

tabah dalam menyusun jawaban-jawaban untuk mengatasi masalah ekonomi 

dan kemakmuran masyarakat, memberikan inspirasi yang lebih luas dan 

semangat untuk mengadakan pengembangan ilmu ekonomi melalui 

penelitian-penelitian. 

Karena itu mata kuliah ini sangat penting bagi Anda sebagai mahasiswa, 

yang selalu meningkatkan kemampuan dan pengembangan pengetahuan 

tentang ekonomi agar Anda menjadi arif, tidak bersikap benar sendiri, serta 

mampu meneladani, menghargai pendapat dan pemikiran orang lain . 

 Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1.  Menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi dan kontroversi. 

2.  Menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi praklasik. 

3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Klasik dan kritik-kritiknya terhadap 

pemikiran ekonomi sebelumnya. 

4.  Menjelaskan tumbuhnya pemikiran ekonomi Sosialis dan kritik-kritiknya 

terhadap kelemahan ekonomi liberal/klasik. 

5.  Menjelaskan tumbuhnya pemikiran ekonomi Neoklasik dan berbagai 

konsep tentang pemikiran ekonomi modern. 

6.  Menjelaskan pemikiran ekonomi Kelembagaan.  

7.  Menjelaskan pemikiran Revolusi Teori Ekonomi Mikro. 

8.  Menjelaskan pemikiran Revolusi Teori Ekonomi Makro. 

9.  Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Post Keynesian  sebagai koreksi 

terhadap pemikiran ekonomi sebelumnya. 

  

Mata kuliah ini disajikan dalam sembilan (9) modul  sebagai berikut. 

Modul 1 : Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Kontroversi; 

Modul 2 : Sejarah Pemikiran Ekonomi Praklasik; 

Modul 3 : Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik; 

Modul 4 : Sejarah Pemikiran Ekonomi Sosialis; 

Modal 5 : Sejarah Pemikiran Ekonomi Neoklasik; 

Modul 6 : Ekonomi Kelembagaan;  
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Modul 7 : Revolusi Teori Ekonomi Mikro; 

Modul 8 : Revolusi Teori Ekonomi Makro; 

Modul 9 : Perkembangan Ekonomi Post Keynesian. 

  

Anda agar berhasil dengan baik menguasai mata kuliah ini ikuti petunjuk 

umum sebagai berikut. 

1.  Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat penguasaan paling 

rendah 80%.  

2.  Gunakan bahan pendukung dengan baik untuk memperkuat pemahaman 

Anda. 

3. Gunakan pertemuan kelompok kecil dan pertemuan tutorial untuk 

memantapkan penguasaan Anda. 

 
 

 

 

 


