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L I Latar Belakang 

Salah satu indikator kebeihasilan proses belajar mengajar diperguruan 

tinggi adalah tiiigginya prestasi hasil belajar mahasiswa pada akhir evaluasi setiap 

semester yang dikenal sebagai indeks prestasi. Keberhasilan ini ditentukan oleh 

berbagai faktor, mulai dari tingkat kemampuan mahasiswa, lingkungan belajar, 

fasilitas pengajaran, materi pengajaran sarapai kepada metode pembelajaraji. 

Mata Kuliah Ekonomi Mikro merupakan Mata Kuliah, VVrijib b igi program 

Si Agribisnis pada semester Ell (Tiga), yang raembahas tentang ekonomi secara 

mikro yang raeliputi pe'igertian, ruang hngkup, Analisa Permintaan daa 

Penawaran. Elastisitas Indiference Cui"va. Teori Produksi dan Biaya Produksi. 

Selama mata kuliah ini diprogram studi Agribisnis. teknik pengajarannya 

kurang sistematis, sehiugga sering sekali kiiraug raencapai ketuutasan dalam 

pembelajaran sesuai yang dituntut kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi akhir 

proses belajar mengajar pada mata kuliah mi, terayata niJai yaug diperoleh 

mahasiswa belum memuaskan dengan distribusi nilai A dan B relatif rendah yakni 

± 25 persen. nilai C dan D ± 55 persen dan yang memperoleh nilai E sekitar ± 20 

persen. 

Beberapa penyebab proses belajar mengajar belum tercapai sesuai dengan 

target yang diinginkan. antara lain : 

1. Proses behijar mengajar yang tidak terencana dan teiprogram, hal ini 

disebabkan sasaran belajar yang tidak jelas, bentuk pengajaran yang kurang 

cocok dan adanya pengulangan yang tidak perlu. 

2. Cara mengajar yang masih monoton dengan metode ceramah, sehingga 

konsentrasi maiiasiswa tidak dapat dipeitahankan optimal sampai waktu yang 

ditentukan (3 SICS-150 menit). 
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3. Kuraiignya ialihan-latihan yang tei"progi"am dan teipimpin menyebabkan 

lendalinya penyerapan mahasiswa terhadap materi kuliah, dapat menimbulkan 

liambat;<ii dalam pelatihan daya nalar seita teknis pemecahan masalaii yang 

merupakan salah satu misi pentingnya dalam dunia pendidikan. , 

4. Kurangnya latihan peuyelesaian soal baik mandiri maupun kelompok, hal ini 

akan menyebabkan peseita didik tidak merapersiapkan diri dari mmah. 

5. Media yang digunakan hauya white beard, tanpa bantuan media lain, sehingga 

perkuliahan menjadi tidak efektif dan kurang kondusif, menyebabkan motivasi 

dan konsentrasi mahasiswa menjadi rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka perlu dirancang rencana 

pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Mikro agar ketuntasan belajar tersebut dapat 

ditingkaikaii sesuai dengan yang diharapkan. Disampiug itu penyajiaii materi 

kuliah dala:^i pelaksanaan proses pembelajaran lebrh ditingkatkan melalui alat 

bantu berupa pemakaian media antara lain, OHP, Transparan, Pembuatan Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP), raenyusun Garis-garis Besar Proses Pembelajaran 

(GBPP), dan merapersiapkan hand out untuk bahan bacaan bagi mahasiswa 

sehingga daya serap mahasiswa akan lebih cepat. Dengan pemakaian OHP proses 

belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien, sehingga sisa waktu yang ada 

dapat digunakan lebih bauyak untuk diskusi dan latihan. 

Proses perbaikan belajar mengajar untuk Mata KuUah Ekonomi Mikro 

yang uidanai oleh DUE Project ini penting dilakukan, dengan cara ini persiapan 

dosen akan lebih mantap dalam penyampaian materi didepan kelas. Disamping itu 

akan meningkatkan motivasi, konsentrasi dan prestasi hasil belajar mahasiswa 

yang raengikuti mata kuliah ekonomi mikro ini. 

1.2. Tujuan Dan iManfaat 

Tujuan perbaikan proses pembelajaran ini adalah untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang selama ini kurang efektif. tidak efisien dengan 



demikian materi yang telah disusun berdasarkan kurikulum dapat tercapai sesuai 

target yang direncanakan. Disamping itu tujuan perbaikan proses pembelajaran ini 

adalah untuk mengembangkan minat dan kreativitas belajar mahasiswa. 

Manfaat dari perbaikan proses pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro 

ini diharapkan : 

1. Dapat inempermudah penguasaan materi baik bagi mahasiswa maupun bagi 

dosen yang bersangkutan. 

2. Mahasiswa akan terbiasa menyelesaikan soal-soal raelalui latihan-latihan 

didalam kelas. 

3. DiharapkaVi persentase yang memperoleh nilai A dan B meningkat menjadi 

diatas 70 persen. , , 

4. Dapat meningkatkan daya serap dan nalar mahasiswa dalam pemecahan 

masalaJ! ekonom.i mikro. 

5. Bagi dosen mempermudah penyajian mata kuliah dan pedoman untuk 

penyerapuniaan selanjutuya. 


