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A. Deskripsi
Modul Ekonomi merupakan modul materi yang dipersiapkan dalam
pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat-PLPG) pada bidang
studi Ekonomi. Secara keseluruhan substansi dalam modul ini terdiri atas
substansi pembelajaran dan substansi ekonomi. Subtansi pembelajaran
mencakup materi tentang PAIKEM, media pembelajaran, asesmen,
pengembangan silabus dan RPP, dan penelitian tindakan kelas. Adapun
substansi ekonomi mencakup ekonomi mikro, ekonomi makro dan akuntansi
sebagaimana terdapat dalam standar kompetensi dalam kurikulum SMA.
Bab 1 dalam modul ini berisi tentang deskripsi modul secara umum,
petunjuk penggunaan, kompetensi yang harus dikuasai peserta diklat dan
tujuan akhir setelah mempelajari modul ini. Bab 2 modul ini berisi tentang
kebijakan pengembangan profesi guru.
Adapun substansi materi yang terdapat dalam Bab 3 merupakan
subtansi materi pembelajaran, meliputi materi pembelajaran PAIKEM, media
pembelajaran, asesmen, serta pengembangan silabus dan RPP. Bab 3 dalam
modul ini disusun dalam rangka membantu peserta diklat untuk menyamakan
persepsi dan memahami materi-materi pembelajaran. Selain itu, setelah peserta
diklat memahami konsep materi pembelajaran diharapkan dapat
mengaplikasikan konsep tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Substansi materi yang terdapat dalam bab 4 merupakan materi tentang
penelitian tindakan kelas. Materi ini disampaikan dalam rangka untuk
meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas.
Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian yang ditujukan untuk
memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas guna meningkatkan kualitas
pembelajaran baik dari aspek proses dan output. Setelah mempelajari materi
penelitian tindakan kelas ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami,
merancang dan mengaplikasikan penelitian tindakan kelas dalam rangka
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Adapun substansi yang terdapat dalam bab 5 adalah substansi materi
ekonomi. Substansi materi ekonomi ini disusun dalam rangka untuk
meningkatkan kompetensi penguasaan materi ekonomi peserta diklat. Materi
ekonomi yang terdapat dalam bab 5 mencakup konsep ekonomi mikro, konsep
ekonomi makro dan konsep akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan
jasa.
Selain substansi materi pembelajaran dan ekonomi, modul ini juga
dilengkapi dengan lembar pelatihan di setiap kegiatan pembelajaran dan
lembar asesmen. Lembar pelatihan dan lembar asesmen tersebut dapat
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digunakan peserta didik untuk mengukur tingkat pencapaian penguasaan
materi.
Adapun sasaran peserta diklat dalam modul ini adalah para guru
pseserta diklat PLPG bidang studi ekonomi. Oleh karenanya setiap bab yang
tersusun dalam bab ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru bidang
studi ekonomi baik dari aspek pembelajaran maupun aspek bidang studi.
Adapun kompetensi yang akan dicapai pada setiap materi yang terdapat dalam
modul ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1. Peta Kompetensi yang Akan Dicapai
No.
Materi
Kompetensi yang Dicapai
1. Kebijakan pengembangan
profesi guru
a. Mengenali ciri-ciri PAIKEM dengan baik;
2. Pembelajaran Aktif,
b. Mengenali teori belajar yang melandasi
Inovatif, Kreatif, Efektif
model-model PAIKEM;
dan Menyenangkan
c. Membedakan model pembelajaran yang
satu dengan model pembelajaran yang lain
dalam lingkup PAIKEM;
d. Mengenali contoh-contoh kegiatan
pembelajaran yang berbasis PAIKEM.

3.

Media Pembelajaran

4.

Asesmen

5.

Pengembangan Silabus dan
RPP
Penelitian tindakan kelas
(PTK)

6.

7.

Materi ekonomi
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a. Memahami konsep dan prinsip media
pembelajaran, serta fungsi media
pembelajaran
b. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan
mengklasifikasikan jenis media
pembelajaran
c. Mampu memilih, mengembangkan dan
menggunakan media pembelajaran
a. Memahami konsep pengukuran, asesmen
dan evaluasi
b. Mampu memilih, mengembangkan dan
menggunakan teknik asesmen
c. Mampu memanfaatkan hasil asesmen
untuk meningkatkan proses pembelajaran
d. Mampu menyusun laporan hasil asesmen
Merancang pembelajaran sesuai karakteristik
anak didik dan materi
a. Memahami konsep penelitian tindakan
kelas
b. Merancang dan melaksanakan penelitian
tindakan kelas
a. Memahami konsep ekonomi mikro
b. Memahami konsep ekonomi makro
c. Memahami konsep akuntansi perusahaan
dagang dan perusahaan jasa
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B. Petunjuk Penggunaan Modul
Modul ekonomi tesusun dalam rangka menyamakan persepsi bagi para
penyelenggara diklat PLPG, instruktur, dan guru sebagai peserta diklat serta
memahami lebih dalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal yang
berkaitan dengan pembelajaran ekonomi.
Untuk mempelajari modul ini terdapat dua jenis kegiatan belajar, yaitu
kegiatan belajar tatap muka dengan instruktur pelatihan dan kegiatan belajar
tanpa kehadiran instruktur. Kegiatan belajar tanpa kehadiran instruktur dapat
Anda lakukan baik secara mandiri maupun berkelompok.
Dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal, disarankan membaca
referensi lain yang relevan. Referensi tersebut dapat berupa artikel, melakukan
diskusi dengan teman sejawat atau instruktur, mengerjakan setiap tugas dan
latihan yang disediakan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selain itu, jangan
segan untuk bertanya dan saling bertukar pengalaman baik kepada instruktur
mapun sesama peserta diklat.
Berikut ini adalah petunjuk penggunaan modul:
1. Lakukanlah orientasi terdahulu dengan membaca seksama tujuan,
prasyarat, dan cara penggunaan yang terdapat dalam tinjauan bab untuk
membekali arah yang akan dituju dalam mempelajari modul ini.
2. Bacalah secara cermat keseluruhan materi yang terdapat dalam modul.
3. Contoh yang terdapat dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam modul ini
hanya sebatas ilustrasi sebagian, Anda dapat mengembangkan dan
menerapkan dengan contoh-contoh lainnya di kelas masing-masing.
4. Silahkan menguji diri melalui mengerjakan pelatihan yang terdapat pada
setiap kegiatan pembelajaran.
5. Berdiskusilah dengan teman lain tentang isi modul ini untuk
memperdalam kemampuan Anda di bidang pendidikan dan ekonomi.

C. Tujuan Akhir
Modul PLPG bidang studi ekonomi mencakup substansi materi
pembelajaran dan ekonomi. Oleh karenanya, setelah mempelajari modul ini
khususnya pada substansi materi pembelajaran, peserta diklat diharapkan
dapat memahami lebih dalam tentang konsep pembelajaran mencakup
pembelajaran PAIKEM, media pembelajaran, asesmen, pengembangan silabus
dan RPP, dan penelitian tindakan kelas. Selain itu, dalam modul ini juga
terdapat substansi materi ekonomi. Oleh karenanya setelah peserta diklat
mempelajari substansi materi ekonomi, peserta diklat diharapkan dapat
memahami kompetensi ekonomi.
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Dengan demikian setelah peserta didik mempelajari modul ini secara
keseluruhan, peserta didik diharapkan dapat memahami, merancang dan
mengaplikasikan pembelajaran ekonomi secara baik.
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