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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan kode ISIP4112, 

merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok Mata Kuliah 

Keahlian (MKK) dalam kurikulum Program Studi Administrasi Bisnis (S1), 

pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 

(FHISIP-UT). Di samping itu, mata kuliah ini juga wajib ditempuh oleh 

mahasiswa pada beberapa program studi yang lain di lingkungan FHISIP-UT. 

Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang teori, prinsip, dan 

metode-metode ilmu ekonomi, dalam rangka menjelaskan aktivitas-aktivitas 

pokok dalam perekonomian, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan 

konsumsi, serta bagaimana kegiatan ekonomi dalam masyarakat berjalan, 

baik dalam skala mikro maupun makro. Diharapkan setelah mempelajari 

mata kuliah ini Anda akan dapat menjelaskan perekonomian pada skala 

mikro dan makro. 

Mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi ini memiliki bobot 3 (tiga) SKS, 

dan materi kuliahnya disajikan dalam 9 modul yang didesain secara 

sistematis, berdasarkan organisasi hubungan keeratan materi dan 

keruntutannya. Urutan modul-modul itu adalah sebagai berikut. 

Modul 1: Cakupan dan Metode Ekonomi 

Modul 2: Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Harga 

Modul 3: Teori Perilaku Konsumen 

Modul 4: Teori Produksi dan Organisasi Bisnis 

Modul 5: Struktur Pasar 

Modul 6: Kegiatan Ekonomi Nasional 

Modul 7: Keseimbangan Pendapatan Nasional 

Modul 8: Uang, Inflasi dan Lembaga Keuangan 

Modul 9: Ekonomi Terbuka 

 

Setiap modul terdiri dari 2 sampai 3 kegiatan belajar, dan setiap kegiatan 

belajar memuat pendahuluan, uraian materi dan contoh, soal-soal latihan, 

petunjuk jawaban latihan, rangkuman materi, tes formatif, umpan balik dan 

tindak lanjut, dan dilengkapi dengan kunci jawaban tes formatif, serta daftar 

pustaka. 

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari mata kuliah ini, 

ikutilah petunjuk belajar berikut ini. 
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1. Bacalah dengan saksama isi dari pendahuluan yang ada di awal modul, 

agar Anda memperoleh gambaran isi materi kuliah secara global dan 

kompetensi yang harus dicapai. 

2. Bacalah dengan saksama uraian materi dan contoh-contohnya serta 

berilah tanda-tanda pada kalimat/kata kunci yang Anda anggap penting 

atau kalimat/kata/konsep yang sulit Anda pahami. Akan sangat baik jika 

Anda dapat membuat contoh lain yang berbeda dengan contoh yang ada 

dalam modul. Hal ini merupakan pertanda bahwa Anda telah menguasai 

konsep tersebut. 

3. Kerjakanlah soal-soal latihan dengan tidak melihat lebih dahulu petunjuk 

jawabannya. Jika Anda belum menemukan cara menjawabnya, lihat 

kembali uraian materi atau rangkuman yang sesuai untuk menjawab soal 

tersebut. Jika tetap menemui kebuntuan, baru melihat petunjuk 

jawabannya. Tetapi, jika Anda tidak menemui kesulitan dalam 

menjawab, langsung cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban 

yang tertera pada petunjuk jawaban latihan. Akan sangat baik jika Anda 

merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, dan berusaha menemukan 

jawaban yang lebih tepat.   

4. Kerjakanlah tes formatif dengan tidak melihat kuncinya lebih dahulu. 

Apabila menemui kesulitan, lihat kembali rangkuman, latihan soal dan 

jawabannya atau uraian materi yang sesuai untuk menjawab soal 

tersebut. Setelah selesai menjawab semua nomor dari tes formatif 

tersebut, baru mencocokkan hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban 

Tes Formatif yang tertera di bagian akhir modul. 

5. Bentuklah kelompok kecil dan jadwal rutin untuk mendiskusikan tentang 

hal-hal yang belum dipahami. Carilah buku acuan lain, seperti yang ada 

dalam daftar pustaka, untuk memperjelas hal-hal yang belum dimengerti. 

Gunakan dengan baik kesempatan tutorial yang diberikan untuk 

menanyakan  hal-hal yang belum Anda pahami. 

 

Selamat mempelajari materi Pengantar Ilmu Ekonomi ini, semoga 

Anda sukses! 
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