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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Materi Kurikuler Ekonomi dan Koperasi (PKOP4421)
merupakan salah satu mata kuliah program S-1 Pendidikan Ekonomi
FKIP-UT, yang harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa sebagai calon
guru maupun mahasiswa yang sudah menjadi guru di SLTP maupun SLTA
karena materinya terdiri dari berbagai konsep yang sangat diperlukan untuk
menjadi guru yang profesional. Dalam mata kuliah ini, akan disajikan dalam
buku materi pokok/modul yang terdiri dari 12 modul sebagai berikut.
Modul 1 Wawasan Pengembangan Kurikulum.
Modul 2 Organisasi Kurikulum, Penyelenggaraan Pendidikan, dan
Penilaian dalam Sistem Kredit Semester.
Modul 3 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Modul 4 Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Modul 5 Prinsip-prinsip dan Prosedur Penilaian.
Modul 6 Mengolah Skor Nilai.
Modul 7 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Modul 8 Program Pembelajaran.
Modul 9 Hakikat Buku Teks.
Modul 10 Kurikulum SMU.
Modul 11 Telaah Kurikulum Ekonomi SLTP.
Modul 12 Kurikulum Yang Disempurnakan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu:
menganalisis wawasan pengembangan kurikulum;
menganalisis organisasi kurikulum, penyelenggaraan pendidikan, dan
penilaian dalam sistem kredit semester;
menjelaskan kurikulum berbasis kompetensi (KBK);
mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah;
mengaplikasikan prinsip-prinsip dan prosedur penilaian di sekolah;
mengolah skor nilai dengan baik dalam evaluasi pembelajaran di sekolah
mengaplikasikan kurikulum tingkat Satuan pendidikan (KTSP), pada
jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
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8. menyusun program pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah yang
benar;
9. memahami hakikat buku teks pada jenjang pendidikan SLIP maupun
SLTA;
10. mengevaluasi kurikulum SMU;
11. menelaah kurikulum ekonomi SLTP;
12. mengaplikasikan kurikulum yang disempurnakan.
Dengan mempelajari setiap 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, semoga sukses!
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