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A.  Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah: 

Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu menganalisis masalah mikro 

dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar yang ideal. 

2. Kemampuan Khusus/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK): 

a. Setelah diberikan materi teori permintaan, penawaran dan Keseimbangan harga, mahasiswa 

diharapkan dapat menganalisis terbentuknya keseimbangan harga di pasar secara tulisan 

dengan tepat. 

b. Setelah diberikan materi tentang Elastiditas permintaan dan penawaran, mahasiswa 

diharapkan dapat menghitung nilai elastisitas harga serta menguraikan manfaat mengetahui 

besarnya elastisitas suatu barang dengan tepat 

c. Setelah diberikan materi tentang teori tingkah laku konsumen, mahsiswa diharapkan dapat 

menganalisis tingkat kepuasan seorang konsumen ketika melakukan kegiatan konsumsi dengan 

benar. 

d. Setelah diberikan materi tentang teori produksi dan biaya produksi, mahasiswa diharapkan 

dapat menganalisis tingkat maksimum kegiatan produksi serta mampu menggolongkan jenis-

jenis biaya produksi dengan tepat 

e. Setelah diberikan materi tentang struktur pasar dan penentuan keseimbangan perusahaan, 

mahasiswa diharapkan dapat menganalisis keuntungan maksimum dalam struktur pasar 

tertentu dengan tepat. 

f. Setelah diberikan materi pasar factor, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi 

penentuan harga factor-faktor produksi dengan benar. 
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B. Organisasi Materi/Bahan Kajian 

Sub CPMK Indikator Pokok 

Bahasan 

SubPokok 

Bahasan 

Pokok Materi 

Setelah 

diberikan 

materi teori 

permintaan, 

penawaran 

dan 

Keseimbangan 

harga, 

mahasiswa 

diharapkan 

dapat 

menganalisis 

terbentuknya 

keseimbangan 

harga di pasar 

secara tulisan 

1.  Menjelaskan 

tentang teori 

permintaan 

2. Menjelaskan tentang 

teori penawaran 

3. Menganalisis 

terbentuknya harga 

dipasar  

Teori 

permintaan, 

penawaran 

dan 

keseimbanga

n harga 

1. Teori 

Permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teori 

penawaran 

 

 

 

 

 

1. Definisi permintaan 

2. Factor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

3. Kurva permintaan 

 

 

1. Definisi penawaran 

2. Factor-faktor yang 

mempengaruhi 

penawaran 

3. Kurva penawaran 

 

1. Penentuan 

keseimbangan harga 

2. Kurva keseimbangan 



dengan tepat  
 

3. Keseimbangan 

Harga 

harga 
 

Setelah 

diberikan 

materi tentang 

Elastiditas 

permintaan 

dan 

penawaran, 

mahasiswa 

diharapkan 

dapat 

menghitung 

nilai elastisitas 

harga serta 

menguraikan 

manfaat 

mengetahui 

besarnya 

elastisitas 

suatu barang 

dengan tepat 

1. Menjelaskan dan 

menghitung 

elastisitas 

permintaan 

2. Menjelaskan dan 

menghitung  

elastisitas 

penawaran 

3. Menjelaskan dan 

menghitung 

elastisitas silang 

4. Menjelaskan dan 

menghitung 

elastisitas 

pendapatan 

5. Menguraikan 

manfaat mengetahui 

nilai elastisitas pada 

suatu barang 

Konsep 

elastisitas 

harga 

1. Elastisitas 

Permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elastisitas 

Penawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Elastisitas 

Silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elastisitas 

PEndapatan 

1. Definisi Elastisitas 

permintaan 

2. Perhitungan 

elastisitas 

permintaan 

3. Factor-faktor yang 

menentukan 

elastisitas 

permintaan 

4. Manfaat 

mengetahui nilai 

elastisitas harga 

 

1. Definisi Elastisitas 

penawaran 

2. Perhitungan 

elastisitas 

penawaran 

3. Factor-faktor yang 

menentukan 

elastisitas 

penawaran 

 

1. Definsi elastisitas 

silang 

2. Perhitungan 

Elastisitas Silang 
3. Penentuan jenis 

barang 

berdasarkan 

elastisitas silang 

 

1. Definisi elastisitas 

pendapatan 

2. Perhitungan 

elastisitas 

pendapatan 

3. Penentuan jenis 

barang 

berdasarkan 

elastisitas 

pendapatan 

 

 

Setelah 

diberikan 

materi tentang 

teori tingkah 

laku 

konsumen, 

mahsiswa 

diharapkan 

dapat 

menganalisis 

tingkat 

kepuasan 

1. Menganalisis 

kepuasan konsumen 

berdasarkan teori 

nilai guna(teori 

cardinal) 

2. Menganalisis 

kepuasan konsumen 

berdasarkan teori 

indeferensi (teori 

ordinal) 

Teori 

tingkah laku 

konsumen 

1. Teori nilai guna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Kepuasan 

konsumen ketika 

melakukan 

konsumsi satu jenis 

barang 

2. Kepuasan 

konsumen ketika 

melakukan 

konsumsi lebih dari 

satu jenis barang 

 

1. Kurva kepuasan 



seorang 
konsumen 

ketika 

melakukan 

kegiatan 

konsumsi 

dengan benar 

 
 

2. Teori kepuasan 

sama 

sama 
2. Garis anggaran 

3. Syarat mencapai 

kepuasan maksimum 

Setelah 

diberikan 

materi tentang 

teori produksi 

dan biaya 

produksi, 

mahasiswa 

diharapkan 

dapat 

menganalisis 

tingkat 

maksimum 

kegiatan 

produksi serta 

mampu 

menggolongka

n jenis-jenis 

biaya produksi 

dengan tepat 

1.  Menjelaskan konsep 

teori produksi 

2. Menggolongkan 

jenis-jenis biaya 

produksi jangka 

pendek dan jangka 

panjang 

Teori 

produksi dan  

Biaya 

produksi 

1. Teori Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biaya produksi 

1. Teori produksi 

dengan satu 

perubah 

2. Teori produksi 

dengan dua perubah 

 

1. Biaya produksi 

jangka pendek 

2. Bentuk kurva biaya 

jangka pendek 

3. Biaya produksi 

jangka panjang 

4. Skala ekonomi dan 

tidak ekonomi 

Setelah 

diberikn 

materi tentang 

struktur pasar 

dan penentuan 

keseimbangan 

perusahaan, 

mahasiswa 

diharapkan 

dapat 

menganalisis 

keuntungan 

maksimum 

dalam struktur 

pasar tertentu 

dengan tepat 

1. Menjelaskan 

konsep pasar 

persaingan 

sempurna 

2. Menjelaskan 

konsep pasar 

persaingan tidak 

sempurna 

Struktur 

pasar dan 

penentuan 

keuntungan 

maksimal 

1. Pasar 

Persaingan 

sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pasar 

persaingan 

tidak sempurna 

1. Pengertian pasar 

sersaingan 

sempurna 

2. Ciri-ciri pasar 

persingan sempurna 

3. Keuntungan 

maksimum jangka 

pendek 

4. Keuntungan 

maksimum jangka 

panjang 

 

 

1. Pengertian pasar 

persainag tidak 

sempurna 

2. Jenis-jenis pasar 

persaingan tidak 

sempurna 

3. Pemaksimuman 

keuntungan jangka 

pendek 

4. Grafik 

pemaksimuman 

keuntungan jangka 

pendek 

 

Setelah 

diberikan 

materi pasar 

factor, 

mahasiswa 

diharapkan 

1. Menjelaskan konsep 

pasar factor  

2. Mengidentifikasi 

harga factor-faktor 

produksi pada pasar 

factor 

Konsep pasar 

factor dan  

Penentuan 

harga factor-

faktor 

produksi 

1. Pasar factor 

 

 

 

 

 

1. Definisi pasar factor 

2. Sifat permintaan 

terhadap factor 

produksi 

3. Elastisitas 

permintaan factor 



dapat 
mengidentifika

si penentuan 

harga factor-

faktor 

produksi 

dengan benar 

 
 

 

 

2. Penentuan 

harga factor 

produksi 

produksi 
 

1. Penentuan upah di 

pasar tenaga kerja 

2. Penentuan sewa, 

bunga dan 

keuntungan. 

 

C. Setting Pembelajaran Daring 

Indikator 

Capaian 
Pembelajaran 

(Sub CPMK) 

Pokok 

Bahasan 

Subpokok Bahasan Setting Pembelajaran Daring 

Asinkronous Sinkronous 

Setelah diberikan 

materi teori 

permintaan, 

penawaran dan 

Keseimbangan 

harga, mahasiswa 

diharapkan dapat 

menganalisis 

terbentuknya 

keseimbangan 

harga di pasar 

secara tulisan 

dengan tepat 

Teori 

permintaan, 

penawaran dan 

keseimbangan 

harga 

 

1. Teori permintaan √ - 

2. Teori penawaran √ - 

3. Terbentuknya 

keseimbangan harga 

√ √ 

Setelah diberikan 

materi tentang 

Elastiditas 

permintaan dan 

penawaran, 

mahasiswa 

diharapkan dapat 

menghitung nilai 

elastisitas harga 

serta menguraikan 

manfaat 

mengetahui 

besarnya elastisitas 

suatu barang 

dengan tepat 

Elastisitas 

harga 

1. Elastisitas 

permintaan  

√ √ 

2.Elastisitas penawaran √ √ 

3.Elastisitas Silang √ √ 

4. Elastisitas 

pendapatan 

√ √ 

Setelah diberikan 

materi tentang 

teori tingkah laku 

konsumen, 

mahsiswa 

diharapkan dapat 

menganalisis tingkat 

1. Teori tingkah 

laku 

konsumen 

1. Teori Nilai Guna √ √ 



kepuasan seorang 
konsumen ketika 

melakukan kegiatan 

konsumsi dengan 

benar 

2.Teori Kepuasan 
Sama 

√ - 

Setelah diberikan 

materi tentang 

teori produksi dan 

biaya produksi, 

mahasiswa 

diharapkan dapat 

menganalisis tingkat 

maksimum kegiatan 

produksi serta 

mampu 

menggolongkan 

jenis-jenis biaya 

produksi dengan 

tepat 

Teori Produksi 

Dan Biaya 

Produksi 

1. Teori Produksi √ - 

2.Biaya Produksi √ √ 

Setelah diberikn 

materi tentang 

struktur pasar dan 

penentuan 

keseimbangan 

perusahaan, 

mahasiswa 

diharapkan dapat 

menganalisis 

keuntungan 

maksimum dalam 

struktur pasar 

tertentu dengan 

tepat 

1. Struktur pasar 

dan penentuan 

keuntungan 

maksimal 

1. Pasar Persaingan 

Sempurna 

 

 

√ √ 

2. Pasar Persaingan 

Tidak Sempurna 

√ - 

Setelah diberikan 

materi pasar factor, 

mahasiswa 

diharapkan dapat 

mengidentifikasi 

penentuan harga 

factor-faktor 

produksi dengan 

benar 

Konsep pasar 

factor dan 

Penentuan 

harga factor-

faktor 

produksi 

1. Pasar factor 

 

 

 

 

 

 

 

√ √ 

2. Penentuan harga 

factor produksi 

√ - 

 

 

 

 

 

 



D. RANCANGAN PEMBELAJARAN ASINKRONOUS 

Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

Sub CPMK : Setelah diberikan materi teori permintaan, penawaran dan 

Keseimbangan harga, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis 

terbentuknya keseimbangan harga di pasar secara tulisan dengan tepat 

Pokok Bahasan : Teori Permintaan, Teori Penawaran dan keseimbangan harga 

Subpokok 

Bahasan 
Pokok Materi 

Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System 

(LMS) 

Assesmen 

Asinkronous 

Mandiri 
Asinkronous Kolaboratif 

Tes 
Diskusi 

Online 
Tugas Online 

Teori 

Permintaan 

 

 

 

Definisi 

permintaan 

Schoology PG  

Diskusi 

menganalisis 

peristiwa 

tentang 

permintaan 

terhadap suatu 

barang pada 

kondisi 

tertentu 

 

Menganalisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

permintaan 

terhadap suatu 

barang 

Factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

permintaan 

 

Kurva 

permintaan 

 

Teori 

penawaran 

Definisi 

Penawaran 

Schoology PG  

Diskusi 

menganalisis 

peristiwa 

tentang 

penawaran 

terhadap suatu 

barang pada 

kondisi 

tertentu 

 

Menganalisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penawaran 

terhadap suatu 

barang 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penawaran 

Kurva 

penawaran 

 

Keseimbangan 

Harga 

Penentuan 

keseimbangan 

harga 

Schoology PG  

Diskusi 

menganalisis 

peristiwa 

tentang 

pembentukan 

harga 
keseimbangan 

pasar terhadap 

suatu barang 

pada kondisi 

tertentu 

 

Menganalisis 

proses 

terbentuknya 

harga 

keseimbangan 

pasar terhadap 
suatu barang 

Kurva 

keseimbangan 

harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

CPMK : Setelah diberikan materi tentang Elastiditas permintaan dan penawaran, 

mahasiswa diharapkan dapat menghitung nilai elastisitas harga serta 

menguraikan manfaat mengetahui besarnya elastisitas suatu barang 

dengan tepat 

Pokok Bahasan : Elastisitas Harga 

Subpokok 

Bahasan 

Pokok Materi Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System (LMS) 

Assesmen 

Asinkronous 

Mandiri 

Asinkronous Kolaboratif 

Tes Diskusi 

Online 

Tugas Online 

Elastisitas 

permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi 

Elastisitas 

permintaan 

 

Schoology  

Pilihan Ganda 

 

Diskusi 

menganalisis 

jenis 

elastisitas 

permintaan 

seuatu barang 

 

Menganalisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

elastisitas 

permintaan 

terhadap suatu 

barang 

Perhitungan 

elastisitas 

permintaan 

 

Factor-faktor 

yang 

menentukan 

elastisitas 

permintaan 

 

Manfaat 

mengetahui 

nilai 

elastisitas 

harga 

 

 

Elastisitas 

penawaran 

Definisi 

Elastisitas 

penawaran 

 

Schoology  

Pilihan Ganda 

 

Diskusi 

menganalisis 

jenis-jenis 

elastisitas 

penawaran 

suatu barang  

 

Menganalisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

elastisitas 

penawaran 

terhadap suatu 

barang 

Perhitungan 

elastisitas 

penawaran 

 

Factor-faktor 

yang 

menentukan 

elastisitas 

penawaran 

 

 

Elastisitas 

Silang 

Definsi 

elastisitas 

silang 

 

schoology Pilihan Ganda  

Diskusi 

menganalisis 

jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas 

silang 

 

Menganalisis  

jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas silang Perhitungan 

Elastisitas 

Silang 

 



Penentuan 
jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas 

silang 

 

Elastisitas 

pendapatan 

Definsi 

elastisitas 

pendapatan 

 

Schoology Benar/salah  

Diskusi 

menganalisis 

jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas 

pendapatan 

 

Menganalisis  

jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas 

pendapatan 
Perhitungan 

elastisitas 

pendapatan 

Penentuan 

jenis barang 

berdasarkan 

elastisitas 

pendapatan 

 

 

Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

Sub CPMK : Setelah diberikan materi tentang teori tingkah laku konsumen, 

mahsiswa diharapkan dapat menganalisis tingkat kepuasan seorang 

konsumen ketika melakukan kegiatan konsumsi dengan benar 

Pokok Bahasan : Teori prilaku konsumen 

 

Subpokok 

Bahasan 

Pokok Materi Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System 

(LMS) 

Assesmen 

Asinkronous  

Mandiri 

Asinkronous Kolaboratif 

Tes Diskusi 

Online 

Tugas Online 

Teori nilai 

guna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

konsumen 

ketika 

melakukan 

konsumsi satu 

jenis barang 

 

 

Schoology PG Diskusi 

menganalisis 

kepuasan 

maksimum 

seorang 

konsumen 

Menganalisis 

kepuasan 

konsumen 

ketika 

mengkonsumsi 

satu atau lebih 

suatu jenis 

barang 

Kepuasan 

konsumen 

ketika 

melakukan 

konsumsi lebih 

dari satu jenis 

barang 

 

Teori 

kepuasan 

sama  

Kurva 

kepuasan sama 

 

Schoology PG Diskusi 

tentang 

syarat 

kepuasan 

maksimum 

konsumen   

Menganalisis 

kepuasan 

maksimum 

konsumen 

berdasarkan 

pendapatan 

Garis 

anggaran 

 



Syarat 
mencapai 

kepuasan 

maksimum 

yang dimiliki 

 

Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

Sub CPMK : Setelah diberikan materi tentang teori produksi dan biaya produksi, 

mahasiswa diharapkan dapat menganalisis tingkat maksimum kegiatan 

produksi serta mampu menggolongkan jenis-jenis biaya produksi 

dengan tepat 

Pokok Bahasan : Teori Produksi dan Biaya Produksi 

Subpokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System 

(LMS) 

Assesmen 

Asinkronous  

Mandiri 

Asinkronous Kolaboratif 

Tes Diskusi 

Online 

Tugas Online 

Teori 

Produksi 

 

 

Teori produksi 

dengan satu 

perubah 

 

Schoology PG Diskusi 

tentang 

penentuan 

jumlah 

produksi 

maksimum 

Menganalisis 

penentuan 

jumlah produksi 

maksimum 

dengan satu 

atau dua 

perubah 

Teori produksi 

dengan dua 

perubah 

Biaya 

Produksi 

Biaya 

produksi 

jangka 

pendek 

 

Schoology PG Diskusi 

penggolongan 

biaya produksi 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang 

Menganalisis 

biaya produksi 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang 

Bentuk kurva 

biaya jangka 

pendek 

 

Biaya 

produksi 

jangka 

panjang 

 

Skala 

ekonomi dan 

tidak 

ekonomi 

 

Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

Sub CPMK : Setelah diberikn materi tentang struktur pasar dan penentuan 

keseimbangan perusahaan, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis 

keuntungan maksimum dalam struktur pasar tertentu dengan tepat 

Pokok Bahasan : Struktur pasar dan penentuan keuntungan maksimum bagi perusahaan  

Subpokok 

Bahasan 

Pokok Materi Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System 

(LMS)  

Assesmen 

Asinkronous  

Mandiri 

Asinkronous Kolaboratif 

Tes Diskusi 

Online 

Tugas 

Online 

Struktur 

pasar 

Pasar persaingan 

sempurna 

Schoology PG Diskusi 

tentang jenis-

Menganalisis 

struktur pasar 



 
 

 

jenis pasar 
berdasarkan 

struktur 

pasar yang 

ideal 

yang ada di 
daerah 

samarinda 

Pasar persaingan 

tidak sempurna 

 

Penentuan 

keuntungan 

maksimum 

perusahaan 

dalam 

struktur 

pasar 

tertentu 

Pemaksimuman 

keuntungan 

jangka pendek 

 

Bahan ajar 

(doc/pdf), 

rekaman 

video 

presentasi 

PG Diskusi 

tentang 

keuntungan 

perusahan 

yang berada 

dalam suatu 

struktur 

pasar 

Menganalisis 

keuntungan 

perusahan 

jangka pendek 

yang berada 

dalam suatu 

struktur pasar 

Grafik 

pemaksimuman 

keuntungan 

jangka pendek 

 

 

Mata Kuliah   : Ekonomi Mikro 

Sub CPMK : Setelah diberikan materi pasar factor, mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi penentuan harga factor-faktor produksi dengan benar 

Pokok Bahasan : Pasar factor dan penentuan harga factor produksi 

Subpokok 

Bahasan 

Pokok Materi Strategi Pembelajaran Asinkronous 

Media 

Learning 

Management 

System 

(LMS) 

Assesmen 

Asinkronous 

Mandiri 

Asinkronous Kolaboratif 

Tes Diskusi 

Online 

Tugas Online 

Pasar factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi pasar 

factor 

 

 

Schoology PG Diskusi 

elastisitas 

permintaan 

factor 

produksi 

Menganalisis 

sifat permintaan 

terhadap factor 

produksi 

Sifat 

permintaan 

terhadap 

factor 

produksi 

 

Elastisitas 

permintaan 

factor 

produksi 

 

Penentuan 

harga factor 

produksi 

Penentuan 

upah di pasar 

tenaga kerja 

 

Schoology PG Diskusi 

tentang 

penentuan 

harga factor 

Menganalisis 

penentuan 

harga factor 

produksi di 



Penentuan 
sewa, bunga 

dan 

keuntungan. 

produksi lingkungan 
samarinda 

 

E. Alur Pembelajaran Asinkronous 

 

Pokok Bahasan 1 :  Teori permintaan, penawaran dan keseimbangan harga 

Sub Pokok Bahasan : Teori Permintaan 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teori permintaan dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Teori permintaan 
Video pembelajaran Teori permintaan pada 

link yang sudah dibagikan 



Sub Pokok Bahasan : Teori Penawaran 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 

 
 

 

Sub Pokok Bahasan : Keseimbangan Harga Pasar 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teori penawaran dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Teori penawaran 
Video pembelajaran Teori penawaran pada 

link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di diskusi forum menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Keseimbangan Harga 
pasar dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide keseimbangan harga pasar 
Video pembelajaran keseimbangan harga 

pasar pada link yang sudah dibagikan 



Pokok Bahasan 2 :  Elastisitas 

Sub Pokok Bahasan : Elastisitas Permintaan 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Sub Pokok Bahasan : Elastisitas Penawaran 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi elastisitas permintaan 
dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran media digital pada Schoology: 

slide elastisitas permintaan 
Video pembelajaran elastisitas permintaan 

pada link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi elastisitas penawaran 
dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran media digital pada Schoology: 

slide Elastisitas penawaran 
Video pembelajaran elastisitas penawaran 

pada link yang sudah dibagikan 



 

Sub Pokok Bahasan : Elastisitas Silang  

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Sub Pokok Bahasan : Elastisitas Pendapatan 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi elastisitas Silang dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran media digital pada Schoology: 

slide elastisitas silang 
Video pembelajaran elastisitas silang dan 

pendapatan pada link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi elastisitas Pendapatan 
dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran media digital pada Schoology: 

slide elastisitas pendapatan 
Video pembelajaran elastisitas pendapatan 

pada link yang sudah dibagikan 



 

Pokok Bahasan 3 :  Teori Prilaku Konsumen 

Sub Pokok Bahasan : Teori Nilai Guna 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Sub Pokok Bahasan : Teori Kepuasan Sama 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teori teori nilai guna dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Teori nilai guna 
Video pembelajaran Teori nilai guna pada 

link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di  forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teori Kepuasan sama dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Teori kepuasan sama 
Video pembelajaran Teori kepuasan sama 

pada link yang sudah dibagikan 



 

Pokok Bahasan 4 :  Teori Prilaku Produsen 

Sub Pokok Bahasan : Teori Produksi 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Sub Pokok Bahasan : Biaya Produksi 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teori produksi dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Teori Produksi 
Video pembelajaran Teori produksi pada link 

yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab di forum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi biaya produksi dan 
mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide biaya produksi 
Video pembelajaran biaya produksi pada link 

yang sudah dibagikan 



 

Pokok Bahasan 5 :  Struktur Pasar 

Sub Pokok Bahasan : Pasar Persaingan Sempurna 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Pokok Bahasan 5 :  Struktur Pasar 

Sub Pokok Bahasan : Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab diforum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Pasar persaingan 
sempurna dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide pasar persaingan sempurna 
Video pembelajaran pasar persaingan 

sempurna pada link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentu slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab diforum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Pasar persaingan Tidak 
sempurna dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide pasar persaingan tidak sempurna 
Video pembelajaran pasar persaingan tidak 
sempurna pada link yang sudah dibagikan 



 

Pokok Bahasan 6 :  Pasar Faktor 

Sub Pokok Bahasan : Konsep Pasar Faktor Tenaga Kerja 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 
 

 

Pokok Bahasan 6 :  Pasar Faktor 

Sub Pokok Bahasan : Penentuan Harga Faktor Produksi Tanah, Modal dan Skill 

 

Alur Pembelajaran Deduktif 

 

 

 
 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentuk slide atau video pembelajaran dalam 
bentuk: 

tanya jawab diforum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Konsep pasar faktor 
tenaga kerja dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide konsep pasar faktor tenaga kerja 
Video pembelajaran konsep pasar faktor 

tenaga kerja pada link yang sudah dibagikan 

Penilaian Hasil Belajar berupa: 

Tugas on line secara individu 

Mahasiswa diminta untuk merespon materi dalam bentuk slide atau video pembelajaran dalam bentuk: 

tanya jawab diforum diskusi menyimpulkan materi 

Deskripsi : Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Penentuan Harga Faktor Produksi 
Tanah, Modal dan Skilla dan mahasiswa dipersilahkan untuk membuka bahan pembelajaran pada: 

slide Penentuan Harga Faktor Produksi Tanah, Modal 
dan Skill 

Video pembelajaran Penentuan Harga Faktor Produksi 
Tanah, Modal dan Skill pada link yang sudah dibagikan 



F. SINKRONOUS MAYA 

1. Rancangan Pembelajaran Sinkronous Maya 

Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Teori Permintaan, Teori Penawaran dan keseimbangan harga 

Sub Pokok 
Bahasan 

Pokok 
Materi 

Metode Medi
a 

Assesmen/Penila
ian 

Keseimbang

an Harga 

Penentuan 

Keseimbang

an harga  

- Presentasi 

- Diskusi 

Googl

e 

Meet 

Tugas individu 

mahasiswa dapat 

menghitung harga 

keseimbangan 

dengan tiga cara 

yaitu berdasarkan 

tabel, melihat grafik 

dan dengan 

persamaan 

matematik 

 

Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Elastisitas 

Sub Pokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Metode Media Assesmen/Penilaian 

Elastisitas 

Permintaan 

Perhitungan 

Elastisitas 

Permintaan 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

mahasiswa dapat 

menghitung koefisien 

elastisitas permintaan 

dan menggolongkan sifat 

elastisitas suatu barang 

Elastisitas 

Penawaran 

Perhitungan 

Elastisitas 

Penawaran 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

mahasiswa dapat 

menghitung koefisien 

elastisitas penawaran 

dan menggolongkan sifat 

elastisitas suatu barang 

Elastisitas 

Silang 

Perhitungan 

Elastisitas 
Silang 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

mahasiswa dapat 
menghitung koefisien 

elastisitas silang dan 

menggolongkan sifat 

elastisitas dan jenis 

suatu barang 

Elastisitas 

Pendapatan 

Perhitungan 

Elastisitas 

Pendapatan 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

mahasiswa dapat 

menghitung koefisien 

elastisitas pendapatan 

dan menggolongkan sifat 

elastisitas dan jenis 

suatu barang 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Teori Prilaku Konsumen 

Sub Pokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Metode Media Assesmen/Penilaian 

Teori  NIlai 

Guna 

Penentuan 

Kepuasan 

Konsumen 

ketika 

melakukan 

konsumsi 

lebih dari 

satu jenis 

barang 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas individu 

mahasiswa dapat 

menganalisis tingkat 

kepuasan konsumen 

ketika melakukan 

konsumsi lebih dari satu 

jenis barang 

 

Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Teori Prilaku Produsen 

Sub Pokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Metode Media Assesmen/Penilaian 

Biaya 

Produksi 

Biaya 

Produksi 

Jangka 

Pendek 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

Mahasiswa dapat 

menghitung biaya 

produksi dalam jangka 

pendek 

 

Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Struktur Pasar 

Sub Pokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Metode Media Assesmen/Penilaian 

Pasar 

Persaingan 

Sempurna 

Pemaksimu

man 

keuntungan 

jangka 

pendek 

pasar 

persaingan 

sempuna 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas Individu 

mahasiswa dapat 

menghitung keuntungan 

maksimum perusahaan 

dalam pasar persaingan 

sempurna 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah : Ekonomi mikro 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Mikro, mahasiswa mampu 

menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar 

yang ideal 

Pokok Bahasan : Pasar Faktor 

Sub Pokok 

Bahasan 

Pokok 

Materi 

Metode Media Assesmen/Penilaian 

Pasar factor 

tenaga kerja 

Penentuan 

upah dipasar 

tenaga kerja 

- Presentasi 

- Diskusi 

Google 

Meet 

Tugas individu 

mahasiswa dapat 

menghitung batas 

maksimal tenaga kerja 

yang dibutuhkan dalam 

kegiatan produksi 

 

2. Alur Pembelajaran Sinkronous Maya 

Pokok Bahasan 1 : Teori Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga 

Subpokok Bahasan : Harga Keseimbangan 

Pokok Materi : Penentuan Harga Keseimbangan    

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi penentuan harga keseimbangan 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 2 : Elastisitas 

Subpokok Bahasan : Elastisitas Permintaan 

Pokok Materi : Perhitungan Elastisitas Permintaan    

Media Video Conference : Google Meet 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi perhitungan koefisien elastisitas 

permintaan 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 2 : Elastisitas  

Subpokok Bahasan : Elastisitas Penawaran 

Pokok Materi : Perhitungan Koefisien Elastisitas Penawaran   

Media Video Conference : Google Meet 



Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi perhitungan koefisien elastisitas 

penawaran 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 2 : Elastisitas 

Subpokok Bahasan : Elastisitas Silang 

Pokok Materi : Perhitungan Elastisitas Silang    

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi perhitungan koefisien elastisitas 

silang 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 
pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 2 : Elastisitas 

Subpokok Bahasan : Elastisitas Pendapatan 

Pokok Materi : Perhitungan Elastisitas Pendapatan    

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi perhitungan koefisien elastisitas 

pendapatan 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

 

 



Pokok Bahasan 3 : Teori Prilaku Konsumen 

Subpokok Bahasan : Teori Nilai Guna 

Pokok Materi : Penentuan Kepuasan Konsumen ketika melakukan 

konsumsi lebih dari satu jenis barang   

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi penentuan kepuasan konsumen 

ketika melakukan konsumsi lebih dari 

satu jenis barang 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 4 : Teori Prilaku Produsen 

Subpokok Bahasan : Biaya Produksi 

Pokok Materi : Biaya Produksi Jangka Pendek 

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi biaya produksi jangka pendek 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 5 : Struktur Pasar 

Subpokok Bahasan : Pasar Persaingan Sempurna 

Pokok Materi : Pemaksimuman keuntungan jangka pendek pasar 

persaingan sempuna   

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

20 Menit 



materi Pemaksimuman keuntungan 
jangka pendek pasar persaingan 

sempuna 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 

Pokok Bahasan 6 : Pasar Faktor Produksi 

Subpokok Bahasan : Pasar Faktor Tenaga Kerja 

Pokok Materi : Penentuan upah dipasar tenaga kerja   

Media Video Conference : Google Meet 

 

Tahapan Penyaji Proses Pembelajaran Jarak Jauh Waktu 

Pembukaan Dosen Memasukkan semua mahasiswa dalam 

kelas google meet kemudian mulai 

membuka pertemuan dengan salam dan 

doa serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 Menit 

Kgiatan inti Dosen Memaparkan materi dengan  share 

screen untuk slide presentasi. 

Kemudian dibuka forum diskusi Tanya 

jawab berkaitan dengan pembahasan 

materi Penentuan upah dipasar tenaga 

kerja 

20 Menit 

Penutup Dosen Menyimpulkan pembelajaran dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa 

10 Menit 

 


