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Tinjauan Mata Kuliah 
 

lmu ekonomi merupakan salah satu cabang dari ilmu pendidikan sosial 

yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda dan segala 

aspek yang dibutuhkan. Ilmu ekonomi mempersoalkan usaha manusia untuk 

meningkatkan kemakmurannya baik secara perseorangan maupun 

berkelompok. Objek material yang dibicarakan dalam ilmu ekonomi meliputi 

produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan 

keuangan, perdagangan dan dunia usaha. Sedangkan objek formal ekonomi 

meliputi kemakmuran manusia dimasa sekarang dan di masa depan. 

Mata kuliah Ilmu Ekonomi dalam PIPS akan membantu Anda untuk 

memahami fenomena-fenomena dasar kegiatan ekonomi yang berlaku dalam 

masyarakat secara umum. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda akan dapat 

menjelaskan dasar-dasar ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan 

sosial. 

Materi yang akan dibicarakan dalam matakuliah ini dibagi menjadi 

sembilan modul. Modul pertama menjelaskan tentang konsep-konsep dasar 

ilmu ekonomi dan kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan Sosial, modul kedua 

membicarakan tentang berbagai persoalan pokok setiap sistem 

perekonomian, dalam modul ketiga kita akan membahas tentang modal, 

pembagian kerja dan uang, dilanjutkan dengan modul keempat mengenai 

permintaan, penawaran dan harga keseimbangan, kemudian modul kelima 

membahas pasar dan keseimbangan perusahaan dalam berbagai struktur 

pasar. Pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan investasi akan 

dibicarakan lebih terinci pada modul keenam sedangkan keseimbangan 

pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor dan tiga sektor akan 

dibicarakan dalam modul ketujuh. Modul ke delapan selanjutnya akan 

membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan 

modul akan diakhiri pada modul sembilan dengan materi demokrasi ekonomi 

dan kebijakan ekonomi Indonesia. 

Bahan ajar matakuliah ini adalah BMP Ilmu Ekonomi dalam PIPS 

(PSOS4201) yang wajib Anda pelajari dengan baik dan benar. Disamping itu 

Anda juga sangat dianjurkan untuk membaca langsung buku acuan, sumber-
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sumber bacaan yang dapat Anda akses dari internet dan website dan aktif 

berpartisipasi dalam tutorial elektronik yang dapat Anda akses melalui home 

page http://www.ut.ac.id. 

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Ilmu Ekonomi 

dalam PIPS ini maka ikutilah petunjuk belajar berikut ini 

1.  Pelajari BMP ini sesuai dengan struktur materi agar Anda memperoleh 

pemahaman yang runtut, jelas dan komprehensif 

2.  Buatlah catatan pinggir pada BMP Anda untuk konsep-konsep yang 

Anda anggap perlu diperdalam melalui diskusi dengan kelompok Anda 

maupun dengan tutor tutorial elektronik Anda 

3.  Berilah higtlight atau tanda tertentu pada uraian yang Anda anggap 

penting 

4.  Buatlah rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda selesai 

mempelajari suatu kegiatan belajar. 

5.  Mengerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman 

Anda melalui umpan balik 

6.  Mempelajari tugas mandiri dari matakuliah ini dengan baik, sehingga 

Anda sudah memperoleh pemahaman sebanyak 3/4 materi dari seluruh 

materi menjelang Anda mengerjakan Ujian Akhir Semester. 

 

Apabila Anda kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Ilmu Ekonomi 

dalam PIPS ini, Anda dapat menghubungi jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021) 

7490941 pesawat 2005, faksimili (021)7434590, surat dengan alamat jalan 

Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang 15418 atau melalui homepage 

Universitas Terbuka di http://www.ut.ac.id. 

 

Selamat Belajar, sukses selalu 

 

 

 

 

 

 

http://www.ut.ac.id/


iii 

 

PETA KOMPETENSI 

MATA KULIAH ILMU EKONOMI DALAM IPS 

 

 

TUJUAN KOMPETENSI UMUM 

Mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar ilmu ekonomi sebagai bagian dari  

Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

 

TIK 2. 

Menjelaskan persoalan –

persoalan dasar yang 

dihadapi setiap sistem 

perekonomian 

TIK 3. 

Menjelaskan peranan 

modal, pembagian kerja 

dan uang 

TIK 5. 

Menjelaskan pasar, 

permintaan, penawaran dan 

harga 

TIK4. 

Menerangkan  pendapatan 

nasional, tabungan, konsumsi dan 

investasi 

TIK 6. 

Menjelaskan keseimbangan 

pendapatan nasional dalam 

perekonomian dua sektor 

 

TIK 7. Mahasiswa dapat 

menjelaskan pertumbuhan 

ekonomi di negara 

berkembang 

 

TIK 8. 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan demokrasi 

ekonomi Indonesia 
 

TIK 9. 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan kebijakan 

ekonomi Indonesia 

TIK 1. 

Menjelaskan konsep-

konsep dasar ilmu 

ekonomi 

 


