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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI (EKO) 

 
PROGRAM MAGISTER (S2) 

 
VISI 

Menjadi program studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam 
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan 
pembangunan ekonomi. 
 
MISI 

Memberi kesempatan dan menyediakan fasilitas akademik kepada 
calon Magister Pendidikan Ekonomi untuk mewujudkan komitmennya 
terhadap visi program studi melalui penyelenggaraan kegiatan tri darma 
perguruan tinggi yang terpadu dan berkelanjutan. 

 
TUJUAN 

Meluluskan Magister Pendidikan Ekonomi yang memiliki karakter 
sebagai pemikir, perekayasa, dan praktisi profesional dan akademis dalam 
pembelajaran ekonomi yang berwawasan global, bertindak lokal.  

 
KOMPETENSI LULUSAN  
a) Kritis (peka dan responsif) terhadap dinamika praktik pendidikan 

ekonomi nasional. 
b) Kreatif dan produktif dalam memikirkan, merekayasa, dan memrak-

tikkan pembelajaran ekonomi yang berorientasi pada pembangunan 
nasional menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945. 
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KURIKULUM 

Rasional 
Kurikulum program pendidikan akademik Magister Pendidikan 

Ekonomi disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan 
yang diharapkan.  

Postur kurikulum yang dipandang cocok adalah kurikulum yang 
memberi peluang kepada mahasiswa calon Magister Pendidikan Ekonomi 
untuk memperoleh seperangkat pengetahuan dan keahlian yang dipersya-
ratkan sebagai pemikir, perekayasa dan praktisi bidang pembelajaran 
ekonomi, serta seperangkat pengalaman yang relevan dan memadai dalam 
menerapkan pemikiran dan perekayasaan itu ke dalam berbagai setting 
pendidikan (formal, nonformal, dan/atau informal). 

Postur yang dimaksud dioperasionalkan ke dalam struktur, distri-
busi sajian, dan deskripsi matakuliah sebagai berikut. 
 
Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Magister (S2) 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU) 6 sks      
MKU500 Metode Penelitian Kuantitatif 2/2 2 - - - 
MKU501 Metode Penelitian Kualitatif 2/2 2 - - - 
MKU502 Statistika Inferensial  2/2 2 - - - 

Jumlah Sks 6 6 - - - 
B. Matakuliah Dasar Keahlian (MDK) (5 sks)      
MDK511 Landasan Pendidikan & Pembelajaran 3/3 3 - - - 
MDK512 Wawasan Pendidikan Ekonomi 2/3 2 - - - 

Jumlah Sks 5 5 - - - 
C. Matakuliah Keahlian Pembelajaran (PEK) 

(10 sks) 
     

PEK510 Kurikulum Pendidikan Ekonomi  2/3 2 - - - 
PEK511Rancangan Pembelajaran Ekonomi  2/3 - 2 - - 
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

PEK512 Praktik Pembelajaran Ekonomi 2/3 - 2 - - 
PEK513 Analisis & Evaluasi Praktik Pembelajaran 

Ekonomi 
2/3 - 2 - - 

PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)(*) 2/4 - 2 - - 
Jumlah Sks 10 2 8 - - 

D. Matakuliah Keahlian Bidang Studi (PEK)  
(12 sks) 

     

PEK520 Ekonomi Fundamental 2/3 2 - - - 
PEK521 Ekonomi Mikro Menengah 2/3 2 - - - 
PEK522 Ekonomi Makro Menengah 2/3 - 2 - - 
PEK523 Ekonomi Moneter 2/3 - 2 - - 
PEK524 Ekonomi Indonesia 2/3 - 2 - - 
PEK525Ekonomi Internasional 2/3 - 2 - - 

Jumlah Sks 12 4 8 - - 
E. Matakuliah Tesis (TES) (6 sks)      
TES590 Seminar Usulan Tesis 0/3 - 0 - - 
TES591 Bimbingan Penelitian, Penulisan & Ujian 

Tesis 
6/- - - 6 - 

Jumlah Sks 6 - - 6 - 
Total Sks 39 17 16 6 - 

F. Matakuliah Prapasca (PRA) Non Sks Jam  
PRA400 Kapita Selekta Filsafat Ilmu 12 Sebelum Sm I 

dimulai 
PRA401 Kapita Selekta Filsafat Ekonomi  12 Sebelum Sm I 

dimulai 
PRA402 Kapita Selekta Bahasa Inggris Ekonomi/ 

Bisnis 
12 Sebelum Sm I 

dimulai 
PRA403 Kapita Selekta Penulisan Karya Ilmiah 12 Sebelum Sm I 

dimulai 
Jumlah Jam 48  

Catatan: 
(*) Dilaksanakan di sekolah/kampus  
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DESKRIPSI MATAKULIAH PROGRAM MAGISTER (S2) 
 
MKU500 Metode Penelitian Kuantitatif (2 sks/2 js) 

Kajian kritis dan aplikatif berbagai ragam pendekatan, metode, dan 
teknik penelitian kuantitatif yang berkembang dewasa ini, dan aplikasi-
nya dalam konteks perekayasaan, perbaikan, dan pengembangan pendi-
dikan/pembelajaran ekonomi di sekolah.  

 
MKU501 Metode Penelitian Kualitatif (2 sks/2 js) 

Kajian kritis dan aplikatif berbagai ragam pendekatan, metode, dan 
teknik penelitian kualitatif yang berkembang dewasa ini, dan aplikasinya 
dalam konteks perekayasaan, perbaikan, dan pengembangan 
pendidikan/pembelajaran ekonomi di sekolah. 

 
MKU502 Statistika Inferensial (2 sks/2 js)  

Kajian ktiris dan aplikatif teori, metode, dan teknik statistika 
inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan/atau model perbaikan, 
perekayasaan, dan pengembangan pembelajaran ekonomi di sekolah. 

 
MDK511 Landasan Pendidikan & Pembelajaran (3 sks/3 js) 

Kajian landasan filosofis dan teoretis pendidikan dan model-model 
pembelajaran yang berkembang hingga saat ini, terutama yang diterapkan 
dalam setting pendidikan formal (sekolah). 

 
MDK512 Wawasan Pendidikan Ekonomi (2 sks/3 js)  

Kajian kritis dan konstruktif perspektif ideologi dan filosofi yang 
melandasi konsep dan praktik pendidikan/pembelajaran ekonomi di 
Indonesia jika dikaitkan dengan hasil kajian pada matakuliah MDK511 
(Landasan Pendidikan & Pembelajaran).  

 
PEK510 Kurikulum Pendidikan Ekonomi (2 sks/3 js) 

Kajian kritis dan konstruktif kurikulum pendidikan ekonomi yang 
dirumuskan dalam Standar Isi Matapelajaran Ekonomi untuk SMA/MA 
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(BSNP, 2006), dan perangkat pembelajarannya (Silabus, RPP, LKS, 
Modul/Paket, dll.), untuk perekayasaan dan perancangan pembelajaran 
ekonomi yang memiliki karakteristik: (a) bermakna (meaningful 
learning), (b) tepat-guna (appropriate), dan (c) berhasil-guna (efektif), 
yang mengarah pada pencapaian empat tujuan pokok matapelajaran 
ekonomi SMA/MA (BSNP, 2006), dan refleksi dari amanat UUD 1945. 

 
PEK511 Rancangan Pembelajaran Ekonomi (2 sks/3 js) 

Kajian kritis dan konstruktif penyusunan rancangan pembelajaran 
ekonomi untuk SMA/MA yang dikembangkan (tindak lanjut) dari hasil 
kajian pada matakuliah PEK510 (Kurikulum Pendidikan Ekonomi). 
Rancangan pembelajaran ekonomi dikemas ke dalam satu model/paket 
untuk satu pokok bahasan yang dicakup dalam SK dan KD yang menjadi 
pilihan mahasiswa secara individual. Kemasan ini selanjutnya 
dipraktikkan dalam matakuliah PEK512 (Praktik Pembelajaran Ekonomi). 
 
PEK512 Praktik Pembelajaran Ekonomi (2 sks/3 js) 

Praktik, analisis, dan perbaikan Model/Paket pembelajaran yag 
sudah dirancang pada matakuliah PEK511 (Rancangan Pembelajaran 
Ekonomi). Prosedur pelaksanaan dan kegiatan praktik menggunakan 
pendekatan supervisi klinis (clinical supervision) yang dilakukan oleh 
dosen pembina kepada mahasiswa secara individual sesuai dengan 
kesepakatan jadwal pembagian giliran praktik di kelas. Pengalaman dan 
hasil yang dicapai ditindaklanjuti dengan analisis dan evaluasi praktik 
pembelajaran ekonomi (PEK513). 

 
PEK513 Analisis & Evaluasi Praktik Pembelajaran Ekonomi (2 sks/ 3 
js) 

Analisis dan evaluasi kritis-konstruktif tentang praktik pembela-
jaran yang dicapai pada matakuliah PEK512 (Praktik Pembelajaran 
Ekonomi). Hasil analisis dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki 
rancangan dan praktik Model/Paket pembelajaran tiap mahasiswa, dan 
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selanjutnya direncanakan untuk dipraktikkan secara penuh dan nyata di 
kelas/kampus pada matakuliah PEK580 (Praktik Pengalaman Lapangan). 

 
PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (2 sks/4 js) 

Melaksanakan rancangan pembelajaran yang sudah dianalisis, 
dievaluasi secara kritis dan konstruktif, dan diperbaiki untuk diterapkan 
secara penuh sebagai pembelajaran nyata (real teaching) di kelas 
(sekolah/kampus) sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa, dosen 
pembimbing praktik, dan tempat praktik. 

 
PEK520 Fundamental Ekonomi (2 sks/3 js) 

Kajian kritis dan aplikatif konsep dan prinsip fundamental dalam 
bidang ekonomi (ilmu dan teorinya), dalam perspektif ekonomi 
arusutama/ortodoks (mainstream/orthodox economics, mis. neoklasik) 
maupun ekonomi nonmainstream/heterodox, mis. ekonomi 
kelembagaan), dan implikasi praktisnya bagi kepentingan pembelajaran 
ekonomi di sekolah. 

 
PEK521 Ekonomi Mikro Menengah (2 sks/3 js) 

Pendalaman substansi materi ekonomi mikro menengah 
(intermediate microeconomics) untuk menganalisis kondisi dan perilaku 
ekonomi mikro yang dinamis (dynamic microeconomics) dan implikasi 
praktisnya bagi kepentingan pengayaan pembelajaran ekonomi.  

 
PEK522 Ekonomi Makro Menengah (2 sks/3 js) 

Pendalaman substansi materi ekonomi makro menengah 
(intermediate macroeconomics) untuk menganalisis kondisi dan perilaku 
ekonomi makro yang dinamis (dynamic macroeconomics) dan implikasi 
praktisnya bagi kepentingan pengayaan pembelajaran ekonomi.  

 
PEK523 Ekonomi Moneter (2 sks/3 js) 

Pendalaman substansi materi ekonomi moneter (monetary 
economic) tentang kebijakan ekonomi moneter nasional & internasional 
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Indonesia, dan implikasi praktisnya bagi kepentingan pengayaan pembe-
lajaran ekonomi. 

 
PEK524 Ekonomi Indonesia (2 sks/3 js) 

Kajian kritis situasi dan kondisi perekonomian Indonesia dari 
perspektif kebijakan (moneter, fiskal, dan pembangunan ekonomi), dan 
implikasi logis serta dampaknya bagi pembelajaran ekonomi di Indonesia. 

 
PEK525 Ekonomi Internasional (2 sks/3 js) 

Kajian kritis situasi dan kondisi perekonomian internasional dari 
perspektif kebijakan (moneter, fiskal, dan pembangunan ekonomi), posisi 
dan peran perekonomian Indonesia dalam perekonomian Internasional, 
dan implikasi logis serta dampaknya bagi pembelajaran ekonomi di 
Indonesia. 

 
TES591 Seminar Usulan Tesis (0 sks/3 js) 

Kajian kritis dan konstruktif Draf Awal Usulan (Proposal) 
Penelitian untuk Tesis tiap mahasiswa (individual) yang bertolak dari 
pengalaman dan hasil kajian pada matakuliah MDK512, dan PEK510 s.d. 
PEK580. 

 
TES590 Bimbingan Penelitian, Penulisan & Ujian Tesis (6 sks/1 sm) 

Bimbingan akademik dan operasionalisasi tindak lanjut hasil 
seminar pada matakuliah TES591 (Seminar Usulan Penelitian Tesis) di 
bawah arahan Pembimbing Tesis. 

 
PRA400 Kapita Selekta Filsafat Ilmu (12 jam) 

Kajian kritis dan aplikatif filsafat ilmu sebagai cara pikir dan 
prosedur memperoleh pengetahuan ilmiah terkait dengan rencana usulan 
penelitian untuk Tesis mahasiswa (TES591) dan dilanjutkan lebih khusus 
pada matakuliah PRA401. 
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PRA401 Kapita Selekta Filsafat Ekonomi (12 jam) 
Kajian kritis dan aplikatif filasafat ekonomi (phylosophy of 

economics) terkait dengan pendalaman substansi materi ekonomi yang 
dikaji pada matakuliah PEK520 s.d. PEK525, dan dengan kajian pada 
matakuliah PRA400. 

 
PRA402 Kapita Selekta Bahasa Inggris Ekonomi/Bisnis (12 jam) 

Pendalaman khusus aplikasi bahasa Inggris yang relevan dengan 
kebutuhan pemahaman dan penggunaan sumber-sumber informasi 
berbahasa Inggris untuk kepentingan penulisan karya ilmiah (PRA403) 
dan rencana usulan penelitian untuk Tesis mahasiswa (TES570). 

 
PRA403 Kapita Selekta Penulisan Karya Ilmiah (12 jam) 

Kajian kritis dan aplikatif pendekatan, prosedur, dan teknik 
pemaparan hasil pemikiran (konseptual/teori) dan hasil penelitian ilmiah 
ke dalam format tata-tulis yang lazim digunakan dalam berbagai media 
publikasi yang relevan dengan rencana usulan penelitian untuk Tesis 
mahasiswa (TES591). 
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PROGRAM DOKTOR (S3) 
 

VISI 
Menjadi program studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan 
pembangunan ekonomi. 

 
MISI 

Memberi kesempatan dan menyediakan fasilitas akademik kepada 
calon Doktor Pendidikan Ekonomi untuk mewujudkan komitmennya 
terhadap visi program studi melalui penyelenggaraan kegiatan tri darma 
perguruan tinggi yang terpadu dan berkelanjutan. 

 
TUJUAN 

Meluluskan Doktor Pendidikan Ekonomi yang memiliki karakter 
sebagai pemikir, perekayasa, dan pengembang profesional dan akademis 
dalam pendidikan ekonomi yang berwawasan global, bertindak lokal.  

 
KOMPETENSI LULUSAN  
a. Kritis (peka dan responsif) terhadap problematika pendidikan 

ekonomi nasional. 
b. Kreatif dan produktif dalam memikirkan, merekayasa, dan mengem-

bangkan pendidikan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan 
nasional menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945. 

 
KURIKULUM  

Rasional  
Kurikulum program pendidikan akademik Doktor Pendidikan 

Ekonomi disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan 
yang diharapkan.  

Postur kurikulum yang dipandang cocok adalah kurikulum yang 
memberi peluang kepada mahasiswa calon Doktor Pendidikan Ekonomi 
untuk memperoleh seperangkat pengetahuan dan keahlian yang 
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dipersyaratkan sebagai pemikir, perekayasa, dan pengembang pendidikan 
ekonomi, serta seperangkat pengalaman yang relevan dan memadai untuk 
menerap-gunakan dan menerap-kembangkan (utilizing and employing) 
hasil pemikiran dan perekayasaan itu ke dalam berbagai setting 
pendidikan (formal, nonformal, dan/atau informal). 

Postur yang dimaksud dioperasionalkan ke dalam struktur, distri-
busi sajian, dan deskripsi matakuliah sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Doktor (S3) 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester  
1 2 3 4 5 6 

A. Matakuliah Dasar Keilmuan & 
Pendidikan (DIP) (6 sks) 

       

DIP601 Filsafat Pendidikan Ekonomi 2/2 2 - - - - - 
DIP603 Desain Penelitian & Analisis Data 4/4 - 4 - - - - 

Jumlah Sks 6 2 4 - - - - 
B. Matakuliah Keahlian (PEK) (16 sks)        
PEK611 Problematika Pendidikan Ekonomi 2/3 2 - - - - - 
PEK612 Analisis & Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Ekonomi 
2/3 2 - - - - - 

PEK613 Analisis & Evaluasi Rancangan 
Pembelajaran Ekonomi 

2/3 - - 2 - - - 

PEK614 Pengembangan Pendidikan Ekonomi 
Inovatif 

2/3 - - 2 - - - 

PEK615 Ekonomi Mikro Lanjut 2/3 2 - - - - - 
PEK616 Ekonomi Makro Lanjut 2/3 2 - - - - - 
PEK617 Analisis Ekonomi Indonesia 2/3 - 2 - - - - 
PEK618 Analisis Ekonomi Kerakyatan  2/3 - 2 - - - - 

Jumlah Sks 16 8 4 4 - - - 
C. Disertasi (DIS) (28 sks)        
DIS650 Seminar Kajian Hasil Penelitian 

Pendidikan Ekonomi 
0/4 - 0 - - - - 

DIS651 Seminar Usulan Penelitian Disertasi 0/4 - - 0 - - - 
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester  
1 2 3 4 5 6 

DIS652 Bimbingan Penelitian, Penulisan & 
Ujian Disertasi 

28 - - - 28 

Jumlah Sks 28 - - - 28 
Total Sks 50 10 8 4 28 

D. Matakuliah Matrikulasi (Non sks)        
PEK620 Teori Ekonomi  0/3 0 - - - - - 
PEK621 Metode Kuantitatif  0/3 0 - - - - - 

 
 

DESKRIPSI MATAKULIAH PROGRAM DOKTOR (S3) 
 

DIP601 Filsafat Pendidikan Ekonomi (2 sks/2 js) 
Kajian kritis dan konstruktif tentang latar filsafat dan paradigma 

yang melandasi konsep dan praktik pendidikan ekonomi yang 
diselenggarakan di lingkungan pendidikan formal (sekolah dan perguruan 
tinggi) dan di lingkungan pendidikan nonformal/informal. Kajian kritis 
dimulai dari analisis komparatif berbagai definisi tentang "pendidikan 
ekonomi" (economics education) menurut sumber-sumber rujukan/ 
referensi yang legitimate, untuk memperoleh kejelasan arah/orientasi dan 
tujuan akhir pendidikan ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis 
kritis kaitan logis antara filsafat pendidikan dan filsafat ilmu ekonomi 
yang mendasari definisi tersebut untuk memperoleh jawaban apa "hakikat 
pendidikan ekonomi" bila ditinjau dari perspektif filsafat dan teori-teori 
pendidikan (mis. behaviroisme vs. konstruktivisme) dan filsafat dan teori-
teori ekonomi (mainstream/orthodox, mis. neoklasik, dan nonmainstream/ 
heterodox, mis. ekonomi kelembagaan). 

Dari analisis kritis di atas, akhirnya dikaji secara kritis dan 
konstruktif tentang bagaimana pendidikan ekonomi yang diselenggarakan 
di Indonesia menurut kurikulum formal matapelajaran ekonomi di 
sekolah menengah (umum dan kejuruan) apabila dikaitkan dengan UUD 
1945 dan wacana Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan. 
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Hasil akhir kajian kritis dan konstruktif berupa kerangka pemikiran 
dan rencana tindakan (frame of thought & action plan) yang dikemas oleh 
mahasiswa secara individual sebagai landasan filosofis dan teoretis yang 
dibutuhkan dalam pemikiran dan penyusunan rencana usulan penelitian 
disertasi tentang pendidikan ekonomi.  

 
DIP603 Desain Penelitian & Analisis Data (4 sks/4 js) 

Kajian kritis dan konstruktif berbagai ragam pendekatan/paradigma 
desain riset (research designs) dan analisis data (data analysis) yang 
bertolak dari kerangka pemikiran dan rencana tindakan (frame of thought 
& action plan) pada matakuliah DIP601, dan mengacu pada hasil kajian 
yang dilakukan pada matakuliah PEK611, PEK612, PEK613, dan 
PEK614. 

Kerangka pemikiran dan rencana tindakan dikaji kembali sacara 
kritis dan konstruktif agar bisa dikembangkan lebih lanjut secara 
operasional menjadi sebuah kerangka konseptual dan desain (rancangan) 
awal penelitian yang memuat: judul, latar masalah, fokus masalah, tujuan, 
hasil yang diharapkan, dan metode penelitian yang akan diterapkan untuk 
manjawab fokus masalahnya.  

Hasil akhir kajian kritis dan konstruktif berupa kerangka konsep-
tual dan desain (rancangan) awal penelitian dan analisis data yang 
dikemas oleh mahasiswa secara individual ke dalam format yang sesuai 
dengan ragam format perumusan desain penelitian: (a) kuantitatif, (b) 
kualitatif, atau (c) bauran (mixed) kuantitatif-kualitatif. Mengingat dewasa 
ini penelitian pengembangan (development research) cenderung semakin 
banyak diterapkan untuk berbagai kepentingan pengembangan 
pembelajaran (mulai dari bahan ajar, metode, media/alat, hingga setting-
nya), perlu dispesifikasikan pula dalam kemasan tersebut tentang sifat dan 
orientasi hasil penelitiannya, apakah tergolong: (a) eksplanasi, (b) uji 
teori/hipotesis, atau (c) pengembangan. Untuk golongan yang terakhir 
(penelitian pengembangan) ada dua aspek yang harus eksplisit-
operasional dirumuskan dalam kerangka awal desain dan analisis datanya: 



Katalog Program Studi S2/S3 EKO  13 

desain pengembangannya (prosedur/proses/mekanisme pengembangan), 
dan desain penelitian dan analisis datanya. 

 
PEK611 Problematika Pendidikan Ekonomi (2 sks/3 js) 

Kajian kritis dan konstruktif problematika pendidikan ekonomi 
(problematics of economic education) yang diselenggarakan melalui 
pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi) di Indonesia. Kajian 
bertolak dari hasil kajian pada matakuliah DIP601 (Filsafat Pendidikan 
Ekonomi) yang kemudian difokuskan pada problematika yang ada dan 
dipandang penting untuk dikaji alternatif solusinya. Keberadaan, sifat, 
dan dampak dari problematika dikaji mulai dari kurikulum (mis. Standar 
Isi, Silabus, dan RPP matapelajaran Ekonomi SMA/SMK, matakuliah 
rumpun ekonomi di PT), kemudian dilanjutkan dengan keberadaan dan 
fungsi media serta fasilitas pendukung pembelajaran, pengelolaan/ 
manajemen kelas, situasi dan iklim persekolahan/kampus, dan diakhiri 
dengan aspek-aspek lain yang dipandang terkait secara tidak langsung 
dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ekonomi di sekolah/ 
perguruan tinggi. 

Hasil akhir kajian kritis dan konstruktif dikemas oleh mahasiswa 
secara individual berisi seperangkat identifikasi problematika dan 
rekomendasi yang dianggap penting (urgen) untuk segera dicarikan 
alternatif solusinya melalui serangkaian kajian akademik atau penelitian 
ilmiah. Identifikasi dan rekomendasi ini akan menjadi latar belakang 
utama yang mendasari (rasional) rencana usulan penelitian untuk 
Disertasi. 

(Catatan: problematika pendidikan ekonomi tidak dipersepsi sempit 
hanya ada atau berlaku pada pendidikan "ilmu ekonomi (yang mainstream 
dan nonmainstream)", namun lebih luas, termasuk terapannya dalam 
dunia bisnis, industri, dan di komunitas yang sedang membangun 
ekonominya). 
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PEK612 Analisis & Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi (2 
sks/3 js) 

Analisis kritis dan konstruktif secara spesifik tentang potensi 
pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi (di SMA/SMK dan PT) 
berdasarkan identifikasi dan rekomendasi yang dihasilkan pada mata-
kuliah PEK611 (Problematika Pendidikan Ekonomi). 

Hasil akhir analisis dikemas mahasiswa secara individual yang 
berisi seperangkat identifikasi aspek kurikulum pendidikan ekonomi yang 
potensial layak dikembangkan secara efektif dan konstruktif (dibanding-
kan dengan situasi dan kondisi eksisting saat ini), dan rancangan 
implementasinya di SMA/SMK/PT. 

 
PEK613 Analisis & Evaluasi Rancangan Pembelajaran Ekonomi (2 
sks/3 js) 

Analisis kritis dan konstruktif secara spesifik tentang rancangan 
pembelajaran ekonomi (di SMA/ SMK dan PT) sebagai tindak lanjut dari 
hasil kajian pada matakuliah PEK612 (Analisis & Pengembangan 
Kurikulum Pendidikan Ekonomi). 

Hasil akhir analisis dikemas mahasiswa secara individual berupa 
rancangan pembelajaran untuk 1 (satu) pokok bahasan ekonomi (SMA/ 
SMK/PT) yang menampakkan secara operasional proses dan hasil belajar 
dan evaluasi proses serta hasilnya. 

 
PEK614 Pengembangan Pendidikan Ekonomi Inovatif (2 sks/3 js) 

Kajian kritis dan konstruktif implementasi dari hasil kajian pada 
matakuliah PEK611, PEK612, dan PEK613, yang diformulasikan ke 
dalam pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang inovatif dalam 
rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran ekonomi 
sesuai dengan visi yang terkandung di dalam rumusan hasil pada 
matakuliah DIP601, PEK (611, 612, dan 613). 

Hasil akhir kajian berupa rancangan pendidikan/pembelajaran 
ekonomi yang inovatif untuk SMA/SMK atau PT dengan penekanan pada 
unsur inovatif pada tiga aspek/ unsur/komponen: (a) racikan substansi 
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materi/bahan ajar/didiknya, (b) pilihan metode dan teknik pembelajaran/ 
pendidikannya, dan (c) pilihan media, alat, serta setting pembelajarannya/ 
pendidikannya. 

Jika rancangan yang dimaksud diharapkan/direncanakan diusulkan 
menjadi penelitian Disertasi mahasiswa, maka desain penelitian yang 
tepat adalah penelitian pengembangan (development research). Disaran-
kan dalam hal ini menerapkan pendekatan yang telah dikembangkan 
dalam literatur Design-Based Research (DBR), atau Riset Berbasis 
Desain (RBD). 

 
PEK615 Ekonomi Mikro Lanjut (2 sks/3 js) 

Pendalaman substansi materi ekonomi mikro lanjut (advance 
microeconomics) untuk menganalisis kondisi dan perilaku ekonomi mikro 
yang dinamis (dynamic microeconomics).  

 
PEK616 Ekonomi Makro Lanjut (2 sks/3 js)  

Pendalaman substansi materi ekonomi makro lanjut (advance 
macroeconomics) untuk menganalisis kondisi dan perilaku ekonomi 
makro yang dinamis (dynamic macroeconomics).  

 
PEK617 Analisis Ekonomi Indonesia (2 sks/3 js)  

Analisis kritis situasi dan kondisi perekonomian Indonesia dari 
perspektif kebijakan (moneter, fiskal, dan pembangunan ekonomi), dan 
implikasi logis serta dampaknya bagi perkembangan pendidikan dan 
pembelajaran ekonomi di Indonesia. 

Hasil akhir analisis berupa sintesa peta kondisi eksisting perekono-
mian Indonesia, dan implikasi teoretis maupun dampak praktisnya bagi 
perkembangan pendidikan/ pembelajaran ekonomi di Indonesia. 

 
PEK618 Analisis Ekonomi Kerakyatan (2 sks/3 js)  

Analisis kritis dan konstruktif wacana ekonomi kerakyatan sebagai 
manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945. Analisis kritis bersifat 
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dialektika antara harapan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dengan 
kenyataan praktik pendidikan/pembelajaran ekonomi saat ini.  

Hasil akhir analisis berupa seperangkat identifikasi dan rekomen-
dasi yang dipandang penting (urgen) bagi pengembangan pendidikan 
ekonomi yang berkarakter nasional.  

 
DIS650 Seminar Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Ekonomi (0 sks/4 
js)  

Kajian kritis dan konstruktif hasil-hasil penelitian pendidikan/ 
pembelajaran ekonomi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan perguruan 
tinggi yang telah dipublikasikan dalam berbagai format, misalnya: artikel 
dalam jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, kertas kerja (working/ 
discussion papers), makalah dalam seminar/konferensi/ simposium 
(sebagai keynotes ataupun proceedings). 

Tema atau topik yang dikaji disesuaikan dengan tema atau topik 
yang sudah didiskusikan dalam matakuliah DIP (601 dan 603) dan PEK 
(611, 612, 613, dan 614).  

 
DIS651 Seminar Usulan Penelitian Disertasi (0 sks/ 4 js)  

Kajian kritis dan konstruktif Draf Awal Usulan (Proposal) 
Penelitian untuk Disertasi tiap mahasiswa (individual) yang bertolak dari 
hasil seminar pada DIS748 (Seminar Hasil Kajian Penelitian Pendidikan 
Ekonomi). 

 
DIS652 Bimbingan Penelitian, Penulisan & Ujian Disertasi (28 sks/3 
semester) 

Bimbingan akademik dan operasionalisasi tindak lanjut hasil semi-
nar pada matakuliah DIS650 (Kajian Hasil Penelitian Pendidikan 
Ekonomi) dan DIS651 (Seminar Usulan Penelitian Disertasi) di bawah 
arahan pembimbing (promotor). 
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PEK620 Teori Ekonomi (0 sks/3 js)  
Kajian kritis tentang teori-teori ekonomi yang berkembang hingga 

saat ini, dan implikasinya dalam konteks pendidikan ekonomi yang dikaji 
pada matakuliah DIP601 (Filsafat Pendidikan Ekonomi), dan PEK611 
(Problematika Pendidikan Ekonomi).  

 
PEK621 Metode Kuantitatif (0 sks/3 js)  

Pendalaman lanjut secara kritis tentang prinsip dan aplikasi 
metode-metode kuantitatif yang relevan dengan matakuliah DIP603 
(Desain Penelitian dan Analisis Data). 

 


