
ix 

Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah ekonomi pendidikan ini bertujuan membahas berbagai 

aspek tentang ekonomi pendidikan. Pembahasan ekonomi pendidikan 

ini meliputi konsep dasar ekonomi pendidikan; relevansi pendidikan serta 

manfaat eksternal dan sosial dari pendidikan; permintaan dalam pendidikan; 

penawaran dalam pendidikan; pembiayaan pendidikan baik di institusi 

sekolah maupun perguruan tinggi; pasar tenaga pendidik; tingkat 

pengembalian dari pendidikan; fungsi biaya institusi pendidikan; pengelolaan 

kekayaan pada institusi pendidikan; serta pendidikan dan pembangunan.  

Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Bentuk penyajian dalam buku 

materi pokok (BMP) mata kuliah Ekonomi Pendidikan ini terdiri dari 9 

(Sembilan) modul dengan perincian pokok bahasan sebagai berikut. 

Modul pertama secara garis besar membahas pendidikan sebagai barang 

ekonomi yang dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 

satu mengenai relevansi pendidikan dan kegiatan belajar dua mengenai 

manfaat eksternal dan sosial dari pendidikan. 

Modul kedua secara garis besar membahas permintaan dalam pendidikan 

dan dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar satu 

mengenai pendidikan dan investasi modal manusia dan kegiatan belajar dua 

mengenai ketidaksempurnaan pasar keuangan dan investasi sumber daya 

manusia. 

 Modul ketiga secara garis besar membahas penawaran dalam 

pendidikan dan dituangkan dalam tiga kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 

satu mengenai pembentukan modal manusia dalam pendidikan, kegiatan 

belajar dua mengenai efektivitas dan efisiensi sumber daya pendidikan serta 

kegiatan belajar tiga mengenai pengukuran indikator perguruan tinggi 

Modul keempat secara garis besar membahas pembiayaan pendidikan 

dan dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar satu 

mengenai pembiayaan sekolah dan kegiatan belajar dua mengenai 

pembiayaan pendidikan tinggi. 

Modul kelima secara garis besar membahas pasar tenaga pendidikan dan 

dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar satu mengenai 

kualitas tenaga pendidikan dan kegiatan belajar dua mengenai permintaan – 

penawaran tenaga pendidik. 

M 



x 

Modul keenam secara garis besar membahas tingkat pengembalian 

pendidikan dan dituangkan dalam tiga kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 

satu mengenai produktivitas modal manusia, kegiatan belajar dua mengenai 

sinyal dan penyeleksian dalam tenaga kerja, serta kegiatan belajar tiga 

mengenai tingkat pengembalian dalam pendidikan. 

Modul ketujuh secara garis besar membahas fungsi biaya institusi 

pendidikan dan dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 

satu mengenai fungsi biaya: skala ekonomis dan cakupan ekonomis dan 

kegiatan belajar dua mengenai pengukuran efisiensi institusi pendidikan. 

Modul kedelapan secara garis besar membahas pengelolaan kekayaan 

pada institusi pendidikan dan dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu 

kegiatan belajar satu mengenai pengelolaan kekayaan dan kegiatan belajar 

dua mengenai wealth managemant dan institusi pendidikan. 

Modul kesembilan secara garis besar membahas pendidikan dan 

pembangunan dan dituangkan dalam dua kegiatan belajar yaitu kegiatan 

belajar satu mengenai pendidikan dan pembangunan dan kegiatan belajar dua 

mengenai pendidikan dan pekerja anak 

 Setelah mempelajari mata kuliah ini, secara umum mahasiswa 

diharapkan dapat mengaplikasikan konsep ekonomi pendidikan dalam 

pembangunan sumber daya manusia sebagai modal dasar perekonomian 

suatu bangsa. Selain itu mahasiswa diharapkan pula mampu menjelaskan dan 

mengidentifikasi berbagai konsep dasar Ekonomi Pendidikan dari berbagai 

aspek serta mampu mengaplikasikannya untuk memecahkan berbagai 

permasalahan ekonomi global saat ini.  

 Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Ekonomi 

Pendidikan, diharapkan Anda mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut: 

1. Pelajari Buku Materi Pokok (BMP) ini sesuai struktur materi agar Anda 

mendapat pemahaman yang runtut, jelas, dan komprehensif. 

2. Buatlah catatan pinggir pada Buku Materi Pokok (BMP) Anda untuk 

konsep-konsep yang Anda anggap perlu diperdalam melalui diskusi 

dengan kelompok belajar Anda atau dengan tutor online. Serta aktif 

mencari literatur terutama yang terkait dalam pengkajian ekonomi 

pendidikan baik lewat media cetak, media audio-visual maupun internet 

3. Buatlah highlight atau tanda tertentu pada uraian-uraian yang Anda 

anggap penting. 

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

mempelajari satu kegiatan belajar 
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5. Untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, kerjakan tugas dan 

latihan secara maksimal tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu 

6. Lakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil jawaban dengan kunci. Jika 

hasil yang Anda peroleh kebenarannya lebih dari 80 persen, artinya Anda 

dapat melanjutkan ke modul berikutnya, namun bila kurang, sebaiknya 

Anda mempelajari kembali terutama bagian yang kurang Anda mengerti 

 

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah 

Ekonomi Pendidikan, Anda dapat menghubungi Jurusan Ilmu Ekonomi dan 

Studi Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021) 

7490941 pesawat 2105, 2106 atau melalui surat dengan alamat Jl. Cabe Raya, 

Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang Selatan 15418; atau melalui homepage 

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