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Pembelajaran 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Program Studi (CPL) 

 
1. Sikap (S) 

a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
b. Menjunjung tunggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan 

Pancasila 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab kepada 

negara dan bangsa 
e. Menghargai keanekaramanan budaya, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain 
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta keperdulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakan dan bernegara 
h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
i. Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.  
k. Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji 
l. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar 
m. Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 
n. Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati nurani dan dibimibing oleh firman Allah 
o. Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan 

 
 
 
 
 



2. Pengetahuan (P) 
a. Menguasai konsep teoritis  secara mendalam tentang; 

1. Kewirausahaan 

2. Karakter wirausahawan 

3. Kewirausahaan bidang pertanian 

4. Peluang dan tantangan wirausaha bidang pertanian 

5. Model bisnis kanvas 

6. Merumuskan ide wirausaha bidang pertanian ke dalam model bisnis kanvas 

b. Memahami pentingnya kewirausahaan di bidang pertanian untuk menemukan ide dikembangkan menjadi wirausaha nyata yang 

mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat secara umum dan petani secara khusus.  

c. Mengetahui langkah-langkah mengubah ide wirausaha menjadi model bisnis yang profitable secara ekonomi dan sosial 
3. Keterampilan Umum (KU) 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan nilai humaniora 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggungjawabnya 

d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan nilai humaniora  sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi 

f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data 

g. Mampu memelihat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaganya  

h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi 

k. Mampu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan akademik dan perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 

berdasarkan etika ilmiah 

l. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang unggul 

m. Mampu menerapkan semangat creative minority, minoritas yang berdaya cipta 
 
 



4. Keterampilan Khusus (KK) 

a. Pemahaman tentang sains sebagai proses inkuiri 
b. Mampu mengenali peluang dan tantangan wirausaha di bidang pertanian 
c. Mampu menentukan teori ilmiah yang digunakan untuj mendukung ide wirausaha 

d. Mampu mengubah peluang dan tantangan menjadi ide wirausaha 

e. Mampu menuangkan ide wirausaha ke dalam model bisnis kanvas 

f. Mampu membuat proposal PKM-K sesuai panduan DIKTI 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi ) (S.m; P.b; KU.d; KK.b) 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewirausahaan adalah suatu ilmu dan seni  

 Mahasiswa mampu membedakan wirausaha dan bisnis 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peluang dan tantangan di bidang pertanian  

 Mahasiswa mampu menjadikan peluang dan tantangan sebagai ide wirausaha 

 Mahasiswa mampu merumuskan ide wirausaha ke dalam bisnis model kanvas 

 Mahasiswa mampu menuliskan usulan proposal PKM-K sesuai dengan panduan DIKTI 

2. Kemampuan Berkarya (S.m; P.c; KU.d, KK.c) 

 Mahasiswa memiliki ide wirausaha di bidang pertanian 

 Mahasiswa mampu merumuskan ide wirausaha ke dalam bisnis model kanvas 

 Mahasiswa mampu menuliskan usulan proposal PKM-K sesuai dengan panduan DIKTI 

3. Sikap dan Perilaku (S.o; P.c; KU.l; KK.a) 

Mahasiswa mampu: 

 Mengkomunikasikan peluang dan tantangan di bidang pertanian  

 Mengkomunikasikan ide wirausaha secara individu maupun berkelompok 

 Menyelesaikan tugas individu dan berkelompok dengan benar dan tepat waktu 

 Memiliki kejujuran dalam mengikuti proses belajar mengajar  
4. Landasan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (S.h; KU.c) 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan menjaga etika akademik. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Agrotechnopreneurship I  adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Agribisnis dan Agroteknologi 

Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini diberikan di semester ganjil terhadap mahasiswa 

tingkat dua. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori kewirausahaan 

dikaitkan dengan tantangan dan peluang wirausaha di bidang pertanian. Dengan mengikuti perkuliahan ini juga, mahasiswa mampu 

menuangkan ide wirausaha ke dalam model bisnis dan menuliskan usulan perencanaan bisnis ke dalam proposal PKM-K sesuai 

panduan DIKTI. 

 



 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pengertian Kewirausahaan 

2. Bagaimana Menjadi Wirausahawan sukses 

3. Etnografi 

4. Value Maps 

5. Membangun ekosistem Inovasi dan Kreasi 

6. Identifikasi Aset dan Network 

7. Mimpi dan Visi 

8. Leadership and Team Work 

9. Model Bisnis kanvas 1 (Teori) 

10. Model Bisnis kanvas 2 (Praktek) 

11. Business Plan (PKMK) 

12. Business Plan (PKMK) 

13. Business Plan (PKMK) 
 

Sumber Belajar Utama:  

1. Drucker, Piter F., 1984. Innovation and Entrepreneurship. Australia. HarperCollins Publishers. 

2. https://entrepreneurship.mit.edu/online-learning/  

3. Entrepreneurship in the Agricultural Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities (Journal: 

Entrepreneurship Theory and Practice 2018, Vol. 42(1) 129–166) 

Pendukung: 

4. Seminar kewirausahaan 
5. Panduan proposal PKM-K 

Sistem 
Manajemen 
Perkuliahan 

Offline Online 

 
Ruang Kelas 

 

 
1. FLearn 
2. Google meet 
3. Whatsapp Group (WAG) 

Team Pengajar  
Hendrik J Nadapdap, S.P., M. EP  
Liska Simamora, S.P.,M.Sc 

Mata Kuliah 
Syarat 

 
 

Jadwal dan 
Ruang  

Kelas Agroteknologi: Kamis, Jam 09.00 s.d 11.00 (Ruang GX 304A) 
 

 
 

https://entrepreneurship.mit.edu/online-learning/


Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 1. Mahasiswa 
Memahami 
defenisi 
kewirausahaan 

2. Mahasiswa 
mengenali 
karakter umum 
wirausaha 

3. Mahasiswa 
dapat 
membedakan 
kewirausahaan 
dan bisnis 

 

Pengertian 

Kewirausahaan 

 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah 
dan 
diskusi 

 
 

  
 

 

 
 

120’ 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
dalam 
menjelaskan 
pentingnya 
wirausaha 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
dalam 
menjelaskan 
sebagai suatu 
ilmu dan seni. 

  Mengetahui 
kewirausahaan 
ilmu serta 
bagaimana 
penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari hari 

- 
 

2 
 

 Mahasiswa 
mengenali 
karakter menjadi 
wirausahawan 
sukses 

 Mahasiswa 
mengetahui 
tokoh-tokoh 
entrepreneur  

 Mahasiswa 
dimotivasi 
menjadi 
wirausahawan 

Bagaimana 

Menjadi 

Wirausahawan 

sukses 

 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah,  
Diskusi 
 

 
 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
peranan 
karakter dan 
lingkungan 
dalam 
membentuk 
karakter 
menjadi 
wirausahawan 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
tokoh-tokoh 
entrepreneur 

 
 

 TM 
(paper 
Review 
Entre 
Preneur) 

15 % Mahasiswa 
mampu 
mengenali faktor 
internal dan 
eksternal yang 
mempengaruhi 
karakter 
wirausaha 

2 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3  Mahasiswa 
mampu 
mendefinisikan 
etnografi 

 Mahasiswa 
mengetahui pola-
pola perilaku 
masyarakat 
dalam 
keterkaitannya 
dengan pertanian 
baik sebagai 
petani, perantara 
maupun 
konsumen 

Etnografi  Sinkron 
Maya; 
Ceramah,  
Diskusi 

  

 
 

120’ 
 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
pengertian 
etnigrafi 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
pola perilaku 
masyarakat 
dikaitkan 
dengan 
peluang dan 
tantangan 
wirausaha 
 

TM 
(ide 

Bisnis) 
 

15% Mahasiswa lebih 
tanggap 
terhadap kondisi 
masyarakat 
khususnya yang 
berkaitan 
dengan 
pertanian 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
peluang 
wirausaha di 
bidang pertanian 

 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
tantangan 
wirausaha di 
bidang pertanian 
 

Value Maps  Sinkron 
Maya; 
Ceramah,  
Diskusi 

  

 
 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
cara mengenali 
peluang 
wirausaha di 
bidang 
pertanian  

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
cara mengenali 
tantangan 
wirausaha 
 

Kuis 10% Mahasiswa 
dapat 
mengenali 
peluang dan 
tantangan 
berwirausaha 
di bidang 
pertanian 

1,2 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5 
 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
ekosistem 
inovasi dan 
kreasi 

 Mahasiswa 
menyadari 
pentingnya 
ekosistem 
inovasi dan 
kreasi  

 Mahasiswa 
mampu 
menentukan 
ekosistem yang 
diperlukan 
untuk 
mendukung ide 
wirausahanya 

 Mahasiswa 
memamahami 
cara 
menciptakan 
ekosistem 
inovasi dan 
kreasi 

  
 
 
 

Membangun 
ekosistem 
inovasi dan 
kreasi 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah,  
Diskusi 
 

 

 
 

120’ 
 
 

  Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
pengertian 
ekosistem 
inovasi dan 
kreasi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
mengenali 
ekosistem yang 
diperlukan 
untuk 
kesuksesan 
wirausaha 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
cara 
menciptakan 
ekosistem kreasi 
dan inovasi 
  

 
 

 Mahasiswa 
mampu 
mengenali 
ekosistem yang 
diperlukan untuk 
kelancaran ide 
wirausaha 

1,2,3 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 

 
6 
 

 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian asset 
dan networ 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
asset dan 
network   yang 
dimiliki untuk 
keberlangsunga
n wirausaha 

 Mahasiswa 
mampu 
memaksimalkan 
asset dan 
network yang 
diperlukan 
untuk wirausaha 

 Mahasiswa 
mampu 
menyediakan 
asset dan 
network yang 
diperlukan 

 
Identifikasi 
Aset dan 
Network 

 
 Sinkron 

Maya; 
Ceramah,  
 
 
 
 
 
 
 
Diskusi 

 

 
120’ 

 
 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menejelaskan 
pengertian asset 
dan network 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengidentifikas
i asset dan 
network yang 
sesuai dengan 
ide wirausaha 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
pemberdayaan 
asset dan 
network untuk 
kegiatan 
wirausaha 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mencari dan 
menciptakan 
asset dan 
network yang 
sesuai dengan 
kegiatan 
wirausaha 

 

 
 

 

 
 

 
Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi, 
mencari atau 
mencipatakan 
asset dan network 
yang dibutuhkan 
sesuai dengan 
keperluan 
kegiatan 
wirausaha 

2 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
 

         

7   Mahasiswa 
mampu 
membedakan 
pengertian 

mimpi dan visi 
 Mahasiswa 

mampu 
menentukan 

tujuan 
daripada ide 

wirausaha 
 Mahasiswa 

mampu 
menetapkan 
target 
pencapaian ide 
wirausaha 
 

Mimpi dan Visi  Sinkron 
maya; 
Ceramah, , 
Diskusi 
 

 
 

120’ 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
mimpi dan visi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
cara 
menentukan 
tujuan suatu ide 
wirausaha  

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
target 
pencapaian ide 
wirausaha 

  Mahasiswa 
mampu 
menentukan 
tujuan ide 
wirausaha  

2 

8  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
kepemimpinan 

dan kerjasama  
 Mahasiswa 

mampu 
mengetahui 
pentingnya 
karakter 

Leadership & 
Teamwork 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, , 
Diskusi 

  

 
 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menejelaskan 
pengertian 
kepemimpina

n dan 
kerjasama 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
karakter 

 
 

 Mengetahui 
pentingnya jiw 
kepemimpinan 
serta keharusan 
kerjasama untuk 
menjalankan 
suatu wirausaha. 

2 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
kepemimpinan  

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pentingnya 
kerjasama dalam 
wirausaha 

 Mahasiswa 
dimotivasi 
untuk mampu 
mengambil 
keputusan dan 
mampu 
berkolaborasi 

kepemimpinan 
dan pentingnya 
kerjasama 
 

9  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
model bisnis 
kanvas 

 Mahasiswa 
memahami alur 
dalam 
pembuatan 
model bisnis 
kanvas 

 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
hal-hal yang 
diperlukan 
dalam setiap 
alur model 

Model Bisnis 

Kanvas 1 
(Teori) 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, , 
Diskusi 
 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
model bisnis 
kanvas 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
alur model 

bisnis kanvas 
 Ketepatan dan 

kesesuaian 
menjelaskan 
setiap alur 
dalam model 
bisnis kanvas 
 

Kuis  10% Mahasiswa 
mengerti tentang 
model bisnis 
kanvas 

 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

bisnis kanvasi 
 

 
 
 

10 

 Mahasiswa 
menuangkan ide 
wirausaha ke 
dalam model 
bisnis kanvas  

 

Model Bisnis 

Kanvas 2 
(Praktek) 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, 
Diskusi 
dan 
praktek 

 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
ide usaha 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
komponen yang 
diperlukan 
dalam setiap 
alur dalam 
model bisnis 
kanvas 

 

TK 
(model 
Bisnis 

Kanvas) 

5% Mahasiswa 
memiliki 
gambaran ide 
wirausaha 
tertuang dalam 
model bisnis 
kanvas 

 

11,12,13  Mahasiswa 
mampu 
menuliskan ide 
bisnis mulai dari 
motivasi hingga 
metode 
pelaksanaan   

 Mahasiswa 
mampu 
menetapkan 
biaya dan 
perkiraan 
keuntungan dari 
ide bisnis yang 
dimiliki 

 Mahasiswa 

Business Plan 
(PKM-K) 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, , 
Diskusi 
 

120’ 
 
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
motivasi hingga 
metode 
pelaksanaan ide 
wirausaha atau 
ide bisnis 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
dalam 
menetapkan 
anggaran biaya 
dan perkiraan 
keuntungan ide 
wirausaha  

 
TK 

(proposa 
PKM-K) 

45% Mahasiswa 
mendapat 
pemahaman 
tentang 
menuliskan 
motivasi ide 
wirausaha 
hingga 
elaksanaannya 
serta mampu 
menuliskan 
proposal 
PKM-K sesuai 
dengan 
panduan 
DIKTI 

Panduan 
PKM DIKTI 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

mampu 
menuliskan ide 
bisnis ke dalam 
proposal PKM-K 
yang sesuai 
panduan DIKTI 
  
 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
dalam 
menuliskan 
proposal PKM-
K sesuai 
dengan 
panduan DIKTI 
 

 

Keterangan: 

Bentuk   Metode  Penilaian 
Sinkron langsung     : Belajar pada waktu dan lokasi 

yang sama 
 Ceramah Praktikum  K Kuis 

  Tanya-jawab Asistensi  D Diskusi 
Sinkron Maya.          : Belajar pada waktu yang sama 

tetapi tempat berbeda 
 Diskusi Lapangan  TM Tugas Mandiri 

  Demonstrasi   TK Tugas Kelompok 
Asinkron mandiri.   : Belajar kapan saja, di mana saja, 

tentang apa saja, tanpa orang lain 
 Simulasi   TES Tes 

  Debat   PR Presentasi 
Asinkron kolaborasi: Belajar kapan saja, di mana saja, 

tentang apa saja, dengan siapa saja 
    

 

TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa harus bersepatu serta memakai pakaian rapi dan sopan,   

2. Selama proses pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan menggunakan HP (dimatikan/di-off-kan) dan tidak boleh keluar masuk tanpa ijin.  

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan dan tidak bisa mengupload tugas lewat dari batas waktu yang sudah di atur oleh sistem. 

4. Kehadiran masuk kuliah minimal 80%. Apabila kehadiran dibawah 80% maka mahasiswa dianggap gagal dalam kuliah Agrotechnopreneurship. 

5. Apabila tidak hadir kuliah, mahasiswa harus memiliki ijin resmi (surat ijin dari Fakultas atau surat keterangan dokter apabila sakit) 

 

 

 



PENILAIAN  

Teknik Penilaian Bobot Konten 

K Kuis 20%       Materi setiap topik perkuliahaan 

TM  Tugas Mandiri 30%     Membuat paper terkait entrepreneur  sukses, membuat ide bisnis 

TK Tugas Kelompok (proposal) 50% 
Kelompok mahasiswa membuat ide bisnis ke dalam proposal PKM-K sesuai dengan panduan 

PKM dari DIKTI 

 Total 100%  

 

Salatiga, 8 Juni 2020 

Mengetahui, 
Kaprodi Agribisnis                                                                          Tim Pengajar 
 
 
 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P                   Hendrik Johannes Nadapdap, SP.,M.EP                      Liska Simamora, S.P., M.Sc 



 

 

 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 
PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS 

  

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah Rumpun Mata Kuliah Bobot (Sks) Semester 
Tgl. 

Penyusunan 
No. Dokumen 

AO701 Agrotechnopreneurship 
2 

 2 Antara- 2019/2020 28 Mei 2020  

Otorisasi 
Dosen Pengembang RPS Koordinator Rumpun Matakuliah (RMK) Ketua Program Studi 

Hendrik Johannes Nadapdap, SP.,M.EP Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP Dr. Ir. Yuliawati, M.P 

Capaian 
Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL) 

 

1. Sikap (S) 
a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
b. Menjunjung tunggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan 

Pancasila 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab kepada 

negara dan bangsa 
e. Menghargai keanekaramanan budaya, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain 
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta keperdulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakan dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
i. Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 
k. Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji 
l. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar 
m. Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 
n. Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati nurani dan dibimibing oleh firman Allah 
o. Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan 

 

2. Pengetahuan (P) 
a. Menguasai konsep praktis secara mendalam tentang; 

1. Start-up Kewirausahaan Pertanian 
2. Manajemen Wirausaha Pertanian 



3. Pengembangan wirausaha bidang pertanian 

4. Strategi meraih pelanggan dan profit 

b. Memahami pentingnya kewirausahaan di bidang pertanian untuk menemukan ide dikembangkan menjadi wirausaha nyata yang 

mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat secara umum dan petani secara khusus. 

c. Mengetahui langkah-langkah mengubah ide wirausaha menjadi model bisnis yang profitable secara ekonomi dan sosial 

3. Keterampilan Umum (KU) 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan nilai humaniora 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggungjawabnya 

d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi 

f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data 

g. Mampu memelihat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaganya 

h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi 

k. Mampu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan akademik dan perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 

berdasarkan etika ilmiah 

l. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang unggul 
m. Mampu menerapkan semangat creative minority, minoritas yang berdaya cipta 

 

4. Keterampilan Khusus (KK) 
a. Pemahaman tentang sains sebagai proses inkuiri 
b. Mampu mengenali peluang dan tantangan wirausaha di bidang pertanian 

c. Mampu menerapkan teori ilmiah yang digunakan untuk mendukung pengembangan wirausaha 
d. Mampu mengubah peluang dan tantangan menjadi produk unggulan wirausaha 
e. Mampu memanajemen start-up bisnis pertanian 



 f. Mampu menciptakan pasar baru dari ceruk bisnis yang masih tersedia 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (S.m; P.b; KU.d; KK.e) 

 Mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan keterampilan berwirausaha 

 Mahasiswa mampu menciptakan perbedaan produk yang dihasilkan dengan produk yang ada di pasaran 

 Mahasiswa mampu memanajemen usaha yang sedang dilakukannya 

2. Kemampuan Berkarya (S.m; P.c; KU.d, KK.c) 

 Mahasiswa memiliki produk inovatif yang akan diusahakannya 

 Mahasiswa mampu melihat peluang dalam pengembangan usahanya 

3. Sikap dan Perilaku (S.o; P.c; KU.l; KK.f) 

 Mahasiswa memiliki kemampuan menjalin relasi terhadap orang- orang sebagai konsumen dan sebagai investor 

 Tanggap terhadap penyelesaian permasalahan dimasyarakat yang diwujudkan dalam produk inovatif yang menyelesaikan 

masalah masyarakat sebagai konsumen 

 Memiliki kemampuan dalam memimpin dan memanajemen usahanya. 

4. Landasan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (S.h; KU.c) 
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan menjaga etika akademik. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Agrotechnopreneurship II adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini diberikan di semester Antara terhadap mahasiswa tingkat dua. Tujuan dari 

mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengalaman mahasiswa dalam menjalankan usaha dari ide yang sudah di bangunnya pada 

matakuliah Agrotechnopreneurship 1 sebelumnya, Dengan mengikuti perkuliahan ini juga, mahasiswa mampu memanajemen start-up 

usahanya, dan melihat peluang serta perbaikan kendala dalam usahanya 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pengantar Kuliah dan Tatacara Menjalankan usaha serta laporan usaha 
2. Menjalankan usaha (Produksi, Pengemasan, promosi, pemasaran dan laporan keuangan) 

Sumber Belajar Utama: 

1. Drucker, Piter F., 1984. Innovation and Entrepreneurship. Australia. HarperCollins Publishers. 

2. https://entrepreneurship.mit.edu/online-learning/ 

3. Entrepreneurship in the Agricultural Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities (Journal: 

Entrepreneurship Theory and Practice 2018, Vol. 42(1) 129–166) 

Pendukung: 

-- 

Sistem Offline Online 

https://entrepreneurship.mit.edu/online-learning/


Manajemen 
Perkuliahan 

 

Ruang Kelas 
 

1. FLearn 
2. Google meet 
3. Whatsapp Group (WAG) 

Team Pengajar  

Hendrik J Nadapdap, S.P., M. EP 
Liska Simamora, S.P.,M.Sc 

Mata Kuliah 
Syarat 

 

Agrotechnopreneurship I 

Jadwal dan 
Ruang 

Kelas Agroteknologi: Senin, Jam 16.00 s.d 18.00 (Ruang GX101) 

 

 

 
Minggu 

ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

 
Materi 

Pembelajaran 

 

Setting Pembelajaran 
 

Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Mahasiswa 
Memahami 
Tatacara 
menjalankan 
usaha dan 
membuat 
laporan 
mingguan dan 
laporan akhir 
terkait usaha 
yang dijalankan 

Pengantar 

Kuliah  dan 

Tatacara 

Menjalankan 

usaha serta 

laporan usaha 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah 
dan 
diskusi 

 
 

120’ 

 Ketepatan 
dan 
kesesuaian 
dalam 
membuat 
laporan 
usaha setiap 
minggu serta 
laporan akhir 

  Mahasiswa 
mengetahui 
serta dapat 
menerapkan 
dari ide 
usahanya 

- 

2-15  Mahasiswa 
mampu 
menjalankan 
usahanya 
mulai dari 
pembuatan 
produk hingga 
memasarkan 

Menjalankan 

usaha 

(Produksi, 

Pengemasan, 

promosi, 

pemasaran dan 

laporan 

keuangan) 

 Sinkron 
Maya; 

 
 

120’ 

 Ketepatan 
dan kese- 
suaian 
menjalankan 
usahanya 
mulai dari 
pembuatan 
produk 

TK 
(Kinerja 
Kelompok terdiri 
dari 2-3 
orang/kelompok) 

100 % Mahasiswa 
mendapat 
pengalaman 
menjalankan 
usaha serta 
memperoleh 
profit dari 
usaha yang 

1,2,3 



 
Minggu 

ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

 
Materi 

Pembelajaran 

 

Setting Pembelajaran 
 

Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 produk untuk 
mencapai 
profit 

 Mahasiswa 
mampu 
membuat 
laporan 
kegiatan serta 
pembukuan 
usaha mereka 

   hingga 
memasarkan 
produk untuk 
mencapai 
profit 

 Ketepatan 
membuat 
laporan 
kegiatan serta 
pembukuan 
usaha mereka 

  mereka lakukan  

 
 

Keterangan: 

Bentuk  Metode  Penilaian 
Sinkron langsung : Belajar pada waktu dan lokasi 

yang sama 
Ceramah Praktikum K Kuis 

 Tanya-jawab Asistensi D Diskusi 
Sinkron Maya. : Belajar pada waktu yang sama 

tetapi tempat berbeda 
Diskusi Lapangan TM Tugas Mandiri 

 Demonstrasi  TK Tugas Kelompok 
Asinkron mandiri. : Belajar kapan saja, di mana saja, 

tentang apa saja, tanpa orang lain 
Simulasi  TES Tes 

 Debat  PR Presentasi 

Asinkron kolaborasi: Belajar kapan saja, di mana saja, 
tentang apa saja, dengan siapa saja 

    

 
TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa harus bersepatu serta memakai pakaian rapi dan sopan, 

2. Selama proses pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan menggunakan HP (dimatikan/di-off-kan) dan tidak boleh keluar masuk tanpa ijin. 

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan dan tidak bisa mengupload tugas lewat dari batas waktu yang sudah di atur oleh sistem. 

4. Kehadiran masuk kuliah minimal 80%. Apabila kehadiran dibawah 80% maka mahasiswa dianggap gagal dalam kuliah Agrotechnopreneurship. 



5. Apabila tidak hadir kuliah, mahasiswa harus memiliki ijin resmi (surat ijin dari Fakultas atau surat keterangan dokter apabila sakit) 

 
 
 

PENILAIAN 

Teknik Penilaian Bobot Konten 

TK 
Tugas Kelompok (laporan 

usaha) 
100% 

Kelompok mahasiswa menjalankan usaha dan membuat laporan dari setiap usaha yang 

dilakukannya selama 15 minggu 

 Total 100%  

 
Salatiga, 28 Mei 2020 

Mengetahui, 

Kaprodi Agribisnis Tim Pengajar 

 
 

Dr. Ir. Yuliawati, M.P Hendrik Johannes Nadapdap, SP.,M.EP Liska Simamora, S.P., M.Sc 



 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 
 UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 
Fakultas  : Pertanian dan Bisnis 
Program Studi  : Agribisnis 
Jenjang   : S1 
Kode Matakuliah : AS389 
Nama Matakuliah : Teknologi Komunikasi dan Multimedia 
Metode Pembelajaran : 

1. Ceramah/Kuliah Pakar 
   2. Problem Based Learning/FGD 
   3. Project Based Learning 
   4. Self Learning 
   5. Praktik Laboran 
Pengalaman Belajar/Tugas 
   a. Tayangan Presentasi 
   b. Review textbook/Jurnal 
   c. Laporan 
   d. Online Test 
 
Minggu Kemampuan Akhir yang Diharapkan Bahan Kajian (Materi 

Pembelajaran) 
Metode/
Bentuk 

Pembela
jaran 

Waktu  
(pertemua

n) 

Kriteria Penilaian 
(Indikator) 

Bobot  
Nilai 
(100
%) 

Sumbe
r 

Belajar 

1 Mahasiswa Mampu memahami Konsep Dasar 
Komunikasi Multimedia 

1. Definisi komunikasi 
Multimedia 

2. Perbedaan konsep media dan 
medium 

3. Sejarah multimedia 

4. Manfaat kehadiran 
multimedia bagi indidu, 
kelompok atau organisasi 

 

1 1 & 2 1. Mahasiswa dapat 
memahami 
sejarah 
perkembangan 
Komunikasi di 
dunia 

2. Mahasiswa dapat 
memahami 
sejarah 
perkembangan 
Komunikasi di 
Indonesia         

 1 – 9 



 

 
2 Mahasiswa Mampu memahami Perkembangan 

Komunikasi Multimedia 
1. Perkembangan teknologi 

Multimedia 
2. Multimedia bergerak 
3. Multimedia mengubah wajah 
4. Lahirnya internet dan 

berubahnya cara komunikasi 

1 3 & 4 1. Mahasiswa dapat 
mendefiniskan 
multimedia 

2. Mahasiswa dapat 
mendefiniskan 
unsur dasar 
multimedia 

3. Mahasiswa dapat 
mendefiniskan 
tujuan dan fungsi 
multimedia 

4. Mahasiswa dapat 
mendefiniskan 
peran teknologi 
komunikai dan 
multimedia 

5. Mahasiswa dapat 
mendefinisikan 
ruang lingkup 
teknologi  
komunikasi dan 
multimedia 

10 2, 1, 4 

3 
 

Mahasiswa Mampu Memahami Konvergensi Media 
 

1. Definisi Konvergensi Media 
2. Dampak konvergensi media, 
3. Digitalisasi media tradisional 
4. Citizen journalism 
5. Ekologi media di era 

konvergensi 
 

1 
 

5 
 

1. Mahasiswa dapat 
membedakan 
teknik 
komunikasi di 
berbagai media 
sekarang ini dan 
mampu 
menggunakan 
teknologi media 
digital yang ada. 

 2, 6, 10 
 

4 Mahasiswa Mampu memahami  Media Siber 
(Cybermedia) 
 

1. Jenis - jenis media siber 
2. Bentuk komunikasi di media 

siber 
3. Ruang Informasi di Media 

Siber  
4. Realitas sosial - siber 

 
 

 

1,5 6 & 7 1. Mahasiswa 
memahami 
alasan 
pendefinisian 
publik 

2. Mahasiswa dapat 
mendefiniskan 
tentang opini 
publik 

3. Mahasiswa dapat 

10 2, 3, 5 



 

mengelola sikap 
dengan baik. 

4. Mahasiswa 
memahami 
publik internal 
dan eksternal 

5 UJIAN TENGAH SEMESTER 

6 Mahasiswa Mampu memahami Media Sosial (Social 
Media) dan Implikasi Kehadiran Media Sosial. 
 
 

1. Definisi Media Sosial 
2. Sejarah Media sosial 
3. Karakteristik Media sosial 

4. Ragam dan Jenis Media sosial  

1 
 

9  
 

1. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
organisasi 

2. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
manajemen 

3. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
prasyarat humas 

4. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
kegiatan dan 
sasaran MedSos 

5. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
strategi MedSos 

 
 

3, 5, 7 
 

7 Mahasiswa Mampu Mamahami Hukum dan Etika 
(Netiquette) di Media Siber atau Media Sosial 
 

1. Etika berinternet (Netiquette) 
2. Copy-Paste & Hak Cipta di 

Media Sosial 
3. Cyber – Bullying 
4. Aspek hukum di media sosial: 

- Akses tidak sah 

- Konten ilegal 

- Data ilegal 

- Sabotasi siber 
5. Penyalahgunaan jejaring 

sosial 
6. Pornografi di internet 

1 10 1. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
komunikasi dalam 
Dunia Cyber 

2. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
proses 
komunikasi 

3. Mahasiswa dapat 
mengetahui 
hukum dalam 
pemerintahan 

 10 2, 3, 5 

8 Mahasiswa Mampu Memahami Budaya di Media Siber 
dan Budaya Populer di Media Sosial 
 

1. Definisi budaya siber 
2. Representasi identitas di 

media siber 
3. Komunitas virtual 
4. Ekspresi visual dalam Meme 
5. Demokrasi Digital 

1 11 1. Mahasiswa dapat 
mengetahui cara 
memilih media 
publikasi. 

2. Mahasiswa dapat 
mengetahui jenis-

 3 & 5 



 

6. Potret diri (Selfie) 
7. Fan Culture 

jenis publisitas 

9 Mahasiswa Mampu Memahami Manajemen Medsos dan 
Literasi Media di Era Digital 
 

1. Manfaat manajemen medsos 
2. Penggunaan Medsos dengan 

efektif 
3. Pengelolaan akun medsos. 
4. Membangun Ide dan Praktik 

pengelolaan materi di medsos 
5. Definisi literasi media  
6. Kemampuan literasi media  
7. Perkembangan literasi media 
8. Elemen penting literasi digital 

 12 3.   2, 7, 8, 9 

10  Mahasiswa dapat melakukan Praktik Online  
 

1. Menciptakan produk 
Komunikasi Multimedia 
dalam bidangnya 

2. Melakukan manajemen citra 
3. Merancang konsep dan isi 

 14 4.  20 1 - 10 

11 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 



 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 1 
 

Nama Mata Kuliah :  Teknologi Komunikasi Multimedia SKS : 3 
Program Studi :  Agribisnis  Pertemuan ke :  3 
Fakultas : Pertanian dan Bisnis 
 
A. TUJUAN TUGAS : 

Dapat Membuat Peta Pemikiran (mind mapping) dari Materi Komunikasi Multimedia 
 
B.  URAIAN TUGAS :   

a. Obyek Garapan 
Peta Pemikiran (mind mapping) dari Materi Komunikasi Multimedia 

b. Metode atau Cara pengerjaan 
 Carilah referensi berupa Buku atau ebook atau website terpercaya terkait materi Komunikasi Multimedia 
 Rangkum materi 
 Buat Peta konsep atau Peta Pemikiran (mind mapping) yang menarik dalam bentuk desain gambar 
 Tugas dikerjakan individu mahasiswa 

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 
Hasil pengerjaan dikumpulkan dalam bentuk Ms. Word yang berisi gambar dan dibawahnya dicantumkan penjelasan materi dari Peta Pemikiran (mind 
mapping) tersebut 
 

C.  KRITERIA PENILAIAN (10 %) 
a. Kreatifitas dari gambar Peta Pemikiran (mind mapping) 
b. Kelengkapan Materi  
c. Daya tarik komunikasi/presentasi 
d. Nilai tambah bagi yang dapat menggunakan software mindmapping 



 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 2 
 

Nama Mata Kuliah :  Teknologi Komunikasi Multimedia SKS : 3 
Program Studi :  Agribisnis Pertemuan ke :  7 
Fakultas : Pertanian dan Bisnis 
 
A. TUJUAN TUGAS : 

Mengetahui macam – macam metode dan teori Riset pada Media Siber atau Media Sosial 
 
B.  URAIAN TUGAS :   

a) Obyek  
Pemahaman Riset terdahulu pada Media Siber atau Media Sosial 

b) Metode atau Cara pengerjaan 
 Carilah referensi berupa riset terdahulu dan tulisan terkait permasalah di Media Siber atau Media Sosial 
 Rangkumlah referensi tersebut, dengan mencakup Permasalahan yang diteliti, Teori yang digunakan, Metode yang digunakan, Hasil dari penelitian 

tersebut 
 Rangkuman dibuat dalam bentuk paragraf dan Power point 
 Presentasikan hasil rangkuman tersebut di depan kelas 
 Tugas dikerjakan dalam kelompok dengan anggota ± 3 mahasiswa 

c) Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 
Hasil pengerjaan dikumpulkan dalam bentuk makalah digital (softcopy)  dengan format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dan Powerpoint 
Hasil juga dipresentasikan di depan kelas 

 
C.  KRITERIA PENILAIAN (10 %) 

Kelengkapan isi rangkuman 
Kebenaran dan Pemahaman isi rangkuman 
Daya tarik komunikasi/presentasi 



 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 3 
 

Nama Mata Kuliah :  Teknologi Komunikasi Multimedia SKS :  3 
Program Studi :  Agribisnis Pertemuan ke :  10 
Fakultas : Pertanian dan Bisnis 
 
A. TUJUAN TUGAS : 

Mengetahui Etika dan Hukum yang berlaku dalam ber Media Sosial dan ber-internet 
 
B.  URAIAN TUGAS :   

a) Obyek  
Pemahaman ruang yang dapat menjadi kasus hukum dalam Media sosial dan internet. 
 

b) Metode atau Cara pengerjaan 
 Carilah referensi berupa riset terdahulu dan tulisan terkait permasalah Hukum Media Siber atau Media Sosial. 
 Rangkumlah referensi tersebut, dengan mencakup masalahan yang diteliti, hukum yang dilanggar, kemungkinan masalah hukum lainnya dan solusi 

menurut anda untuk dapat menghindari permasalahan hukum tersebut. 
 Rangkuman dibuat dalam bentuk paragraf dan Power point 
 Presentasikan hasil rangkuman tersebut di depan kelas 
 Tugas dikerjakan dalam kelompok dengan anggota ± 3 mahasiswa 

c) Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 
Hasil pengerjaan dikumpulkan dalam bentuk makalah digital (softcopy)  dengan format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dan Powerpoint 
Hasil juga dipresentasikan di depan kelas 

 
C.  KRITERIA PENILAIAN (10 %) 

Kelengkapan isi rangkuman 
Kebenaran dan Pemahaman isi rangkuman 
Daya tarik komunikasi/presentasi 

 



 

FORMAT RANCANGAN TUGAS 4 
 

Nama Mata Kuliah :  Teknologi Komunikasi Multimedia SKS :  3 
Program Studi :  Agribisnis Pertemuan ke :  14 
Fakultas : Pertanian dan Bisnis 
 

A. TUJUAN TUGAS : 
Dapat melakukan Manajemen dan menciptakan produk Medsos untuk Marketing, Branding  

B.  URAIAN TUGAS :   
a. Obyek  

Manajemen Medsos untuk Marketing, Branding 
b. Metode atau Cara pengerjaan 

 Carilah referensi berupa artikel dan tulisan terkait marketing, branding pada sebuah perusahaan tertentu 
 Buatlah sebuah perusahaan beserta produk media sosial untuk Marketing, Branding contoh: akun sosial media perusahaan, logo perusahaan, iklan 

radio, iklan berbentuk video, poster digital, dll. 
 Buatlah tulisan yang berisi langkah – langkah manajemen produk media sosial tersebut dalam perusahaan yang dibuat 
 Presentasikan hasil tulisan dan produk tersebut di depan kelas 
 Tugas dikerjakan dalam kelompok dengan anggota ± 5 mahasiswa 

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 
 Hasil pengerjaan dikumpulkan dalam bentuk makalah digital (softcopy) dengan format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dan produk 

Marketing, Branding dalam bentuk digital (softcopy) 
 Hasil juga dipresentasikan di depan kelas 

 
C.  KRITERIA PENILAIAN (20 %) 

Kelengkapan isi tulisan manajemen Marketing, Branding 
Orisinalitas ide dan Produk Marketing, Branding 

 



 

Referensi / Sumber Belajar 
1. Suyanto. 2005. Multimedia. Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Daya Saing. Penerbit Andi. 
2. Tamburaka, Apriadi. 2013. Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta  
3. Nasrullah, Rulli. 2014. Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). Kencana Prenadamedia Group: Jakarta 
4. Alyusi, Shiefti Dyah. 2016. Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial. Kencana: Jakarta 
5. Nasrullah, Rulli. 2016. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi. Simbiosa Rekatama Media: Bandung 
6. Jurnal Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI). 2012. Digitalisasi dan Konvergensi Media. Kominfo: Bandung 
7. E-Book Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Kemendagri: Jakarta 
8. Jurnal. Maulana, Murad. Definisi, Manfaat dan Elemen Penting Literasi Digital. 2015 
9. Jurnal Humaniora Vol.6 No.4 Oktober. 2015. Silaban, Martha Warta, Gracia Rachmi Adiarsi & Yolanda Stellarosa.  Literasi Media Internet Di Kalangan 

Mahasiswa 
10. Prosiding Jurnal Internasional. 2016. Good Governance in the policy implementation process and public communication. FISIP Universitas Muhammdiyah: 

Jember 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
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Nama Mata Kuliah Rumpun Mata Kuliah Bobot (Sks) Semester 
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Capaian 
Pembelajaran 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Program Studi (CPL) 

 
 

1. Sikap (S) 
a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
b. Menjunjung tunggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan 

Pancasila 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab kepada 

negara dan bangsa 
e. Menghargai keanekaramanan budaya, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain 
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta keperdulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakan dan bernegara 
h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
i. Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.  
k. Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji 
l. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar 
m. Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 
n. Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati nurani dan dibimibing oleh firman Allah 
o. Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan 

 
2. Pengetahuan (P) 

a. Menguasai konsep teoritis  secara mendalam tentang; 

1. Ilmu manjemen 



2. Fungsi-fungsi Manajemen 

3. Kepemimpinan dan Manajerial 

4. Manajemen Organisasi 

5. Pengisian Staff  

6. Manajemen Agribisnis dan Usaha Kecil 

b. Memahami fungsi-fungsi Manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

c. Mengetahui aspek manajemen untuk diterapkan sebagai alternatif  pemecahan masalah dalam bidang pertanian dan khususnya 

organisasi petani. 
3. Keterampilan Umum (KU) 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan nilai humaniora 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggungjawabnya 

d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan nilai humaniora  sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi 

f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelsaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data 

g. Mampu memelihar dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaganya  

h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelsaian 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi 

k. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 

berdasarkan etika ilmiah 

l. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang unggul 

m. Mampu menerapkan semangat creative minority, minoritas yang berdaya cipta 
4. Keterampilan Khusus (KK) 

a. Pemahaman tentang sains sebagai proses inkuiri 
b. Kemampuan membaca, memahami, dan mengkritik literatur ilmiah 

c. Mampu menjelaskan  teori dan prinsip manajemen secara singkat dan jelas dikaitkan dengan bidang pertanian 



d. Mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen secara teoritis dan aplikatif dalam agribisnis dan usaha kecil. 

e. Mampu melakukan fungsi manajemen untuk diterapkan sebagai alternatif pemecahan masalah di bidang pertanian secara luas. 
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi ) (S.m; P.b; KU.d; KK.b) 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen adalah suatu ilmu dan seni  

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan dalam manajemen 

 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara manajemen dan agribisnis 

2. Kemampuan Berkarya (S.m; P.c; KU.d, KK.c) 

 Mahasiwa mampu merumuskan permasalahan dalam manajemen terutama dalam usahatani 

 Mahasiswa mampu merumuskan pemasalahan dalam manajemen usaha kecil 

3. Sikap dan Perilaku (S.o; P.c; KU.l; KK.a) 

Mahasiswa mampu: 

 Mengkomunikasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, pengawasan hingga eavluasi dalam suatu kegiatan 

organisasi atau kelompok 

 Menyelesaikan tugas individu dan berkelompok dengan benar dan tepat waktu 

 Memiliki kejujuran dalam mengikuti proses belajar mengajar  

4. Landasan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (S.h; KU.c) 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan menjaga etika akademik. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Dasar Manajemen adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Agribisnis  dan Agroteknologi Fakultas 

Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini diberikan di semester Antara kepada terhadap mahasiswa 

tingkat satu. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan prinsip dasar 

manajemen terkhusus pada bidang pertanian sehingga mahasiswa mampu dan mendapat bekal dalam mengelolah kegiatan produksi 

pertanian hingga pemasaran pertanian serta mampu melihat keterkitan antara manajemen dengan pertanian khususnya dalam 

penyelesaian permasalahan di bidang pertanian secara luas.  

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pengertian dan Konsep Dasar Manajemen  

2. Perkembangan ilmu dan Pemikirian Manajemen 

3. Kerangka Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen 

4. Sistem dan Proses Manajemen  

5. Fungsi Perencanaan  

6. Fungsi Pengorganisasian  

7. Fungsi Penggerakan dan Koordinasi 

8. Fungsi Pengawasan: Pengertian Pengawasan  

9. Kepemimpinan dan Peranan Kepemimpinan Dalam Organisasi 

10. Manajemen Usaha Kecil  

11. Manajemen Agribisnis 



Sumber Belajar Utama:  

1. Manulang, M; Dasar-dasar manajemen; Gadjah Mada University Press; 2005 

2. John R. Schermerhorn, JR, Management, 11th ed. Wiley 

3. Thomas S Bateman, Scott A Snell, Management; Leading and Collaborating in a Competitive World, 7th ed, McGraw-Hill, 

2007 

4. Vedamurthy, Agribusiness Management and Trade, Agrimon.com 

5. Williams, C. (2015). MGMT-Principle of Management. Mason: South-Western Cengage Learning. 

Pendukung: 

6. Jurnal: The performance of micro and small entreprises of dried fish processing in bengkulu city, Vol 16 tahun 2019 

7. Jurnal:   Coordination of management activities - a condition sine qua non of a performance management 

8. International Food and Agribusiness Management Review: Performance of small and medium-sized food and agribusiness 

enterprises: evidence from Indian firms (Volume 19, issue 4 2016 hal 53-63) 

Sistem 
Manajemen 
Perkuliahan 

Offline Online 

 
Ruang Kelas 

 

 
1. FLearn 
2. Google meet 
3. Whatsapp Group (WAG) 

Team Teaching  
 

Mata Kuliah 
Syarat 

 
 

Jadwal dan 
Ruang  

Kelas A: Kamis, Jam 11.00 s.d 13.00 (Ruang ABX 103) 
Kelas B: Senin, Jam 11.00 s.d 13.00 (Ruang E138) 
 

 
 

Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 1. Mahasiswa 
Memahami 
defenisi 
manajemen 

2. Mahasiswa 

Pengertian dan 

Konsep Dasar 

Manajemen  

 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 

 
 

50’ 
50’ 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
dalam 
menjelaskan 
pentingnya 

PR dan 
K 

2% Mengetahui 
manajemen 
adalah seni dan 
ilmu serta 
bagaimana 

1:1-14 
2:1-26 

 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

dapat 
menguraikan 
tujuan belajar 
manajemen 

3. Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
manajemen 
sebagai suatu 
ilmu dan seni. 

Diskusi 
 

 
  

 
 

20’ Manajemen 
 Ketepatan dan 

kesesuaian 
dalam 
menjelaskan 
sebagai suatu 
ilmu dan seni. 

penerapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari hari 

2 
 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
perkembangan 
ilmu manajemen 
mulai dari 
manajemen 
klasik hingga 
manajemen 
modern 

 Mahasiswa 
mengetahui 
tokoh-tokoh 
pemikir 
manajemen 

 Mahasiswa 
mengetahui 
fungsi-fungsi 
manajemen 

Perkembanga 
Ilmu dan 
Pemikiran 
Manajemen 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 
120’ 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
perkembangan 
ilmu 
manajemen 
mulai dari 
manajemen 
klasik hingga 
manajemen 
modern 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
tokoh-tokoh 
pemikir 
manajemen 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
fungsi-fungsi 
manajemen 

PR dan 
K 

3 % Mahasiswa 
lebih mengenal 
tokoh-tokoh 
pencetus ilmu 
manajemen 
mulai 
manajemen 
klasik hingga 
manajemen 
modern 

1:17-37 
3: 12-15 
5: 22-43 

 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
prinsip-prinsip 
manajemen 

 Mahasiswa 
mengetahui 
tujuan dan 
sasaran 
manajemen 

 Mahasiswa 
mengetahui 
tugas dan 
pekerjaan 
manajemen 

Kerangka Tugas 
dan Tanggung 
Jawab 
Manajemen 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 
 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 
120’ 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
prinsip-prinsip 
manajemen 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
tujuan dan 
sasaran 
manajemen 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
tugas dan 
pekerjaan 
manajemen 

PR 
K 

TK 

3% Mahasiswa 
lebih mengenal 
tugas-tugas 
manajemen 
dan manjer 

1: 42-72 
3: 18&80 

4,5 
 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
sistem dan 
menajemen 
organisasi 

 Mahasiswa 
mengetahui 
sistem 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
memahami 
sistem informasi 

Sistem dan Proses 
Manajemen 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 
 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 
120’ 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
sistem dan 
menajemen 
organisasi  

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menentukan 
sistem 
pengambilan 
keputusan 

 Ketepatan dan 
mengidentifikas
i sistem 

PR 
K 

TK 

6 % Mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
secara luas 
tentang 
organisasi 
dan 
manajemen 
sistem 
informasi 
khususnya 
dalam 
pertanian 

2: 233-282 
5: 176-216 
& 350-367 

 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

manajemen 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem nilai 
Budaya 
Organisasi 

 Sistem Pengisian 
Staff 

informasi 
manajemen 

 Ketepatan dan 
kese-suaian 
menjelaskan 
sistem nilai 
Budaya 
Organisasi 

 Ketepatan 
dalam 
menentukan 
staff 

6 
 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
perencanaan 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
dasar pemikirian 
perencanaan  

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui ciri-
ciri khusus 
perencanaan 

 Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
kegunaaan 
perencanaan 

Fungsi 
Perencanaan 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 
Diskusi 

 Asinkron 
Mandiri 
 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 

  Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
pengertian 
perencanaan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
dasar pemikirian 
perencanaan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengidentifikasi 
ciri-ciri khusus 
perencanaan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
analisis 
kegunaaan 
perencanaan 

PR 
K 

TM 

3% Mahasiswa 
dapat 
menyusun 
suatu rencana 
dalam 
organisasi 

2: 183-204 
3: 118-126 
4: 30-35 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
proses 
perencanaan 

 Mahasiswa 
mengetahui tipe 
rencana dan 
penyusunan 
rencana 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menarasikan 
proses 
perencanaan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
tipe-tipe rencana 
dan penyusunan 
rencana 

7 
 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
organisasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
bentuk-bentuk 
organisasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
perancangan 
organisasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
model- model 
organisasi 

Fungsi 
Pengorganisasian 

 Sinkron 
Maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa 
Diskusi 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menejelaskan 
pengertian 
organisasi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengidentifikas
i bentuk-bentuk 
organisasi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menganalisis 
rancangan 
organisasi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menganalisis 
model- model 
organisasi 

 

PR 
K 
 

3% Mahasiswa 
dapat 
membentuk 
organisasi 
dan 
pembagian 
kerjanya 
sesuai 
dengan 
model 
organisasi 

1: 118-171 
4: 36-43 

5: 176-216 
 
 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8 Mahasiswa 
mampu menjawab 
soal soal secara 
menyeluruh 

Test Tengah 
Semester 

Sinkron 
Maya 

60’ Ketepatan dalam 
menjawab soal 
dalam pertanyaan 

TES 30% Mahasiswa 
mengetahui dan 
merasakan 
kekuatan dan 
kelemahan 
selama proses 
perkuliahaan 
dari awal 
hingga tengah 
semester 

1,2,3,4,5 

9,10   Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 

penggerakan, 
perintah, dan 
motivasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
dinamika 
kelompok 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
koordinasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
prosedur 
koordinasi dan 

Fungsi 
Penggerakan 
dan Koordinasi 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa, 
Diskusi 

 Asinkron 
Mandiri 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 
120’ 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menejelaskan 
penggerakan, 
perintah, 
motivasi, dan 
koordinasi 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menganalisis 
dinamika 
kelompok 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
prosedur 
koordinasi dan 
jalur koordinasi 

PR 
K 

TM 

6% Mahasiswa 
merasakan 
perintah 
dan 
motivasi 
dalam 
mencapai 
tujuan  

1: 183-240 
2: 309-384 
7: 335-340 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

jalur koordinasi 

11  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
pengawasan 
dan dasar 

sistem 
pengawasan 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
objek 
pengawasan 

 Mahasiswa 
mampu 
mengindentifika
si hubungan 

antara 
perencanaan 
dan 

pengawasan 
 Mahasiswa 

mampu 
mengindentifika
si proses 

pengawasan 
dan standar 
operasi 
prosedur 
pengawasan 

Fungsi 
Pengawasan 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa, 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 
120’ 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menejelaskan 
pengertian 
pengawasan 
dan dasar 
sistem 
pengawasan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
objek 
pengawasan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengindentifika
si hubungan 

antara 
perencanaan 
dan 
pengawasan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menganalisis 
proses 
pengawasan 
dan standar 
operasi 
prosedur 
pengawasan 

PR 
K 
 

2% Mengetahui 
sistem 
pengawasan 
dan objek-objek 
yang perlu 
dilakukan 
pengawasan. 

1: 241-248 
2: 439-470 
4: 56-61 

5: 332-341 
 

12  Mahasiswa Kepemimpinan 
dan Peranan 

 Sinkron   Ketepatan dan PR 3% Mahasiswa bisa 2: 309-334 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

mampu 
memahami arti 

Pemimpin dan 
Kepemimpinan

, dan Manajer 
 Mahasiswa 

mampu 
mengetahui 
manajer dalam 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
mengindentifika
si jenis-jenis 

kekuasaan dan 
sumber 
kekuasaan 

 Mahasiswa 
mampu 
mengindentifika
si jenis-jenis 

kepemimpinan 

Kepemimpinan 
Dalam 
Organisasi 

maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa, 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 

 

 
50’ 
50’ 

 
20’ 
120’ 

kesesuaian 
menejelaskan 
dan 
membedakan 
pengertian 
Pemimpin dan 
Kepemimpinan
, dan Manajer 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
manajer dalam 
pengambilan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengindentifika
si jenis-jenis 

kekuasaan 
dan sumber 
kekuasaan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
mengidentifikas
i jenis-jenis 

kepemimpinan 

K 
TK 

membedakan 
pemimpin dan 
manajer serta 
perannya dalam 
pengambilan 
keputusan. 

5: 288-309 

13  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
ruang lingkup 
usaha kecil 
khususnya 
bidang 

Manajemen 
Usaha Kecil 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa, 
Diskusi 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
ruang lingkup 
usaha kecil 
khususnya 
bidang 

PR 
K 

3% Mahasiswa 
memiliki 
gambaran 
manajemen 
atau 
pengelolaan 
usaha kecil 

2: 461 
5: 372-386 

6 
 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

pertanian 
 Mahasiswa 

mampu 
mengetahui 
pengelolaan 
usaha kecil 
pertanian 

 

pertanian 
 Ketepatan dan 

kesesuaian 
menganalasis 
pengelolaan 
usaha kecil 
pertanian 

 

khususnya 
dalam bidang 
pertanian atau 
agribisnis 

14,15  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tujuan 
manajemen 
agribisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
pengoperasian 
fungsi-fungsi 
manajemen 
dalam 

agribisnis dan 
subsistem 
agribisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
mengindentifika
si strategi 

bisnis 
 Mahasiswa 

mampu 
memahami 

Manajemen 
Agribisnis 

 Sinkron 
maya; 
Ceramah, 
Presentasi 
Mahasiswa, 
Diskusi 

 Asinkron 
Kolaborasi 

 

 
 

50’ 
50’ 

 
20’ 
120’ 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menentukan 
tujuan 
manajemen 
agribisnis 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelakan 
pengoperasian 
fungsi-fungsi 
manajemen 
dalam 

agribisnis 
 Ketepatan dan 

kesesuaian 
menganalisis 
strategi bisnis 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 

 

PR 
K 

TK 

6% Mahasiswa 
mendapat 
pemahaman 
tentang 
manajemen 
agribisnis 
dan 
subsitem 
dalam 
agribisnis 

4: 94-136 
5: 350-371 

8 
 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman 

Belajar 
Mahasiswa 

Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indiokator 
capaian 

Bentuk 
Bobot 

(%) 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

pengambilan 
keputusan 
bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
mengetahui 
sistem 
informasi 
dalam 
agribisnis 

16 Mahasiswa 
mampu menjawab 
soal soal secara 
menyeluruh 

Test Akhir 
Semester 

Sinkron 
Maya 

60’ Ketepatan dalam 
menjawab soal 
dalam pertanyaan 

TES 30% Mahasiswa 
mengetahui dan 
merasakan 
kekuatan dan 
kelemahan 
selama proses 
perkuliahaan 
dari awal 
hingga tengah 
semester 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Keterangan: 

Bentuk   Metode  Penilaian 
Sinkron langsung     : Belajar pada waktu dan lokasi 

yang sama 
 Ceramah Praktikum  K Kuis 

  Tanya-jawab Asistensi  D Diskusi 
Sinkron Maya.          : Belajar pada waktu yang sama 

tetapi tempat berbeda 
 Diskusi Lapangan  TM Tugas Mandiri 

  Demonstrasi   TK Tugas Kelompok 
Asinkron mandiri.   : Belajar kapan saja, di mana saja, 

tentang apa saja, tanpa orang lain 
 Simulasi   TES Tes 

  Debat   PR Presentasi 
Asinkron kolaborasi: Belajar kapan saja, di mana saja, 

tentang apa saja, dengan siapa saja 
    



 

TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa harus bersepatu serta memakai pakaian rapi dan sopan,   

2. Selama proses pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan menggunakan HP (dimatikan/di-off-kan) dan tidak boleh keluar masuk tanpa ijin.  

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan dan tidak bisa mengupload tugas lewat dari batas waktu yang sudah di atur oleh sistem. 

4. Kehadiran masuk kuliah minimal 80%. Apabila kehadiran dibawah 80% maka mahasiswa dianggap gagal dalam kuliah Dasar Manajemen. 

5. Apabila tidak hadir kuliah, mahasiswa harus memiliki ijin resmi (surat ijin dari Fakultas atau surat keterangan dokter apabila sakit) 

 

PENILAIAN  

Teknik Penilaian Bobot Konten 

K Kuis 20% Materi setiap topik perkuliahaan 

TM  Tugas Mandiri 5% 
Membuat paper terkait penyusunan rencana organisasi dalam mencapai tujuan (studi kasus) serta 

Koordinasi dalam organisasi 

TK Tugas Kelompok 5% 

Kelompok mahasiswa membuat makalah tentang Kerangka tugas dan tanggung jawab 

manajemen, sistem dan proses manajemen, kepimpinan dalam organisasi pertanian serta 

mereview jurnal manajemen agribisnis terutama performance of agribusiness enterprise 

TES 
Tes Tengah Semester dan 

Tes Akhir Semester 
60% 

TTS: materi dari awal pertemuan hingga pertemuan ke 7. 

TAS: 30% soal dari materi awal pertemuan hingga pertemuan ke 7 dan 70% soal dari pertemuan 

ke-8 hingga pertemuan ke-15 

PR Presentasi 10% 

Penguasaan Materi 

Penyampaian Materi 

Keaktifan tanya-jawab  

 Total 100% 
Sistem penilaian akhir mahasiswa menggunakan sistem nisbi karena jumlah peserta kuliah dasar 

manajemen berjumlah 115 orang mahasiswa/i. 

 

Salatiga, 12 Mei 2020 

Mengetahui, 
Kaprodi Agribisnis       Pengajar 
 
 
 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P                   Hendrik Johannes Nadapdap, SP.,M.EP 



 UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 

 

Nama Mata Kuliah : Ekonomi Produksi Pertanian 

Kode Mata Kuliah : AS372 

Semester : I (Ganjil) 

Bobot SKS : 3 SKS 

Dosen Pengampu  : Tim 

Mata Kuliah Prasyarat : Matematika dan Ekonomi Pertanian 

Tanggal Penyusunan : November 2019 

 

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap :  a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta 

pendapat dan temuan orisinal orang lain 

f. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulain terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan 

k. Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji 

l. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar 

m. Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 

n. Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati 

nurani dan dibimibing oleh firman Allah 

o. Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya 

terhadap fenomena kemanusiaan. 



 

Pengetahuan : a. Menguasai konsep teoritis  secara mendalam tentang 

1. Ilmu ekonomi 

2. Prinsip ekonomi 

3. Fungsi produksi 

4. Elastistas produksi 

5. Fungsi biaya 

6. Hubungan antara produksi dan biaya 

b. Memahami efisiensi produksi secara teknis dan ekonomis 

c. Memahami  analisis untuk mengukur aspek ekonomi produksi untuk diterapkan 

sebagai alternatif  pemecahan masalah dalam bidang pertanian  

 

 

 

 

 

Keterampilan 

Umum 

: a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

nilai humaniora 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

c. Mampu bekerja manidir dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta 

memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya 

d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan nilai humaniora  sesuai dengan keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain, atau kritik. 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks 

penyelsaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

g. Mampu memelihar dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya  

h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelsaian pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya 

i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

k. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan perkembangan 

teknologi kepada semua pemangku kepentingan berdasarkan etika ilmiah 

l. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan 

yang unggul 

m. Mampu menerapkan semangat creative minority, minoritas yang berdaya cipta 



Keterampilan 

Khusus 

: a. Mampu menjelaskan  teori dan prinsip ekonomi secara singkat dan jelas 

dikaitkan dengan bidang pertanian 

b. Mampu menjelaskan efisiensi produksi pertanian secara teknis dan ekonomis 

c. Mampu melakukan analisis pengukuran aspek ekonomi produksi pertanian 

untuk diterapkan sebagai alternatif pemecahan masalah di bidang pertanian 

secara luas.  

 

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

 

Mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa 

Agribisnis Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini diberikan di 

semester ganjil kepada terhadap mahasiswa tingkat tiga. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan prinsip ekonomi produksi terkhusus bidang pertanian 

sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis efisiensi produksi pertanian secara teknis dan ekonomis  serta 

mampu menciptakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di bidang produksi pertanian secara luas.  

 

Mahasiswa peserta mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian direncanakan menguasai Capaian 

Pembelajaran/Learning Outcome (LO), antara lain: 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi ) 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ilmu serta prinsip-prinsip ekonomi  dan dikaitkan 

dengan produksi pertanian 

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi produksi dan fungsi biaya 

  Mahasiswa mampu menjelaskan tentang elastisitas produksi 

 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara fungsi produksi dan fungsi biaya 

2. Kemampuan Berkarya 

 Mahasiwa mampu merumuskan permasalahan produksi pertanian ke dalam fungsi produksi dan 

fungsi biaya 

  Mahasiswa mampu merumuskan pemasalahan produksi pertanian ke dalam kurva produksi dan 

kurva biaya 

3. Sikap dan Perilaku 

Mahasiswa mampu: 

 Mengkomunikasikan permasalahan produksi pertanian dengan menjelaskan sesuai dengan 

fungsi persamaan produksi dan biaya serta melalui penjelasan dengan kurva 

 Menyelesaikan tugas individu dan berkelompok dengan benar dan tepat waktu 

 Memiliki kejujuran dalam mengikuti proses belajar mengajar 

4. Landasan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan menjaga 

etika akademik.  

  

 

C. Jadwal Kuliah 

Dosen Kelas Hari Sesi Waktu Ruang 

      

 



D. Metode Pembelajaran 

Proses belajar dalam mata kuliah ini menggunakan metode kuliah yaitu untuk menjelaskan teori dan prinsip 

ekonomi serta penurunan formula  atau fungsi produksi dan biaya serta menjelaskan tentang kurva produksi 

dan biaya.  Metode yang paling mendominasi adalah presentasi masalah dan solusi secara berkelompok 

dengan terlebih dahulu melakukan diskusi mengenai kasus tertentu yang berhubungan dengan produksi 

pertanian dikaitkan dengan teori dan prinsip ekonomi yang sudah  dipelajari. Berkaitan dengan hal ini, maka 

mahasiswa diwajibkan update terhadap isu-isu tentang masalah dan kemajuan produksi pertanian baik di 

dalam maupun di luar negri.  

 

E. Penugasan 

1. Mahasiswa akan mendapatkan kuis setiap berakhirnya satu topik besar 

2. Mahasiswa akan mencari informasi tentang permasalahan atau kemajuan tentang produksi pertanian 

kemudian mendiskusikan hal tersebut secara berkelompok dikaitkan dengan teori dan prinsip ekonomi 

produksi pertanian 

3. Memberikan  kuis /responsi tertulis mengenai topik yang sudah didiskusikan dan dipresentasikan 

terhadap mahasiwa sebagai audiens di akhir presentasi kelompok 

F.  Penilaian 

1. Kehadiran mahasiswa  

Hanya diperkenankan sebanyak 3 kali tidak hadir dari keseluruhan tatap muka perkuliahan mata kuliah 

ekonomi produksi pertanian. Mahasiswa wajib mengikuti TTS dan TAS. 

2. Penilaian Prestasi 

a. Nilai Tengah Semester                 (50%) 

- Partisipasi kelas                (5%) 

- Tugas kelompok               (10%) 

- Kuis                                  (10%) 

- TTS                                   (25%) 

b. Nilai Akhir Semester                      (50%) 

- Partisipasi kelas                 (5%) 

- Tugas kelompok                (10%) 

- Kuis                                   (10%) 

- TAS                                   (25%) 

3. Nilai Akhir 

Skala 100 Nilai (Angka) Nilai (Huruf) 

≥85 

80-84 

75-79 

70-74 

65-69 

60-64 

<60 

4,00 

3, 70 

3,30 

3,00 

2,70 

2,00 

1,00 

A 

AB 

B 

BC 

C 

D 

E 
 

G. Daftar Referensi 

1. Agricultural Production Economist by David L Debertin 

2. Modul ekonomi produksi pertanian 

3. Trubus online 

4. Future farming website 



H. Bahan Kajian 

Sesi Ke Topik Bahasan Referensi Pencapaian Kemampuan per Tahap Pembelajaran 

1 Penjelasan Silabus 

Teori dan Prinsip 

Ekonomi  produksi 

pertanian 

1(hlm 1-12) 

 

 2 

1. Mahasiswa dan dosen sepakat dengan peraturan kuliah  

2. Mampu menjelaskan teori dan prinsip ekonomi dan 

kaitanya dengan produksi pertanian 

2 Hubungan Input dan 

Output 

 

Ref 1 (hlm 13-

37) 

Ref  2 

1. Memahami  hubungan input produksi terhadap output 

2. Mampu mengidentifikasi jenis input dan output 

produksi bidang pertanian 

3 Fungsi produksi dengan 

satu input variabel 

(Presentase topik 1) 

Ref 1 (hlm 39-

59) , ref  2 
1. Memahami proses pembentukan fungsi produksi 

dengan satu input variable 

2. Mampu menarasikan permasalahan produksi pertanian 

ke dalam fungsi dan kurva 

4 Biaya Produksi 

(Presentase topik 2) 

Ref 1 (hlm 61-

79), ref 2 
1. Mampu mengidentifikasi biaya yang tergolong biaya 

produksi 

2. Mampu menarasikan permasalahn biaya produksi 

dengan menggunakan kurva dan fungsi 

5 Efisiensi dan optimasi 

alokasi input 

(Presentase topik 3) 

 Ref ,2,3,4 1. Mampu mengidentifikasi permasalahn yang 

menyebabkan alokasi input tidak efisien 

2. Mampu menentukan solusi untuk efisiensi dan 

optimasi alokasi input 

3. Mampu menarasikan optimasi alokasi input dengan 

menggunakan kurva dan fungsi 

6 Ujian Tengah Semester 1,2 1. Mampu menjawab soal pertanyaan 

7-8 Produksi dengan dua 

input 

(Presentase topik 4) 

Ref 1 (hlm 81-

100), ref 2 
1.Mampu mengidentifikasi jenis input produksi 

2.Mampu menarasikan peranan dua input produksi 

terhadap output dengan menggunnakan kurva dan fungsi 

9-10 Efisiensi dan Optimasi 

dua input 

(Presentase topik 5) 

Ref 1 (hlm 

102-117) , ref 

2 

1. Mampu mengidentifikasi permasalahn yang 

menyebabkan alokasi dua input tidak efisien dan 

optimal 

2. Mampu menentukan solusi untuk efisiensi dan 

optimasi alokasi dua input 

3. Mampu menarasikan efisiensi dan  optimasi alokasi 

input dengan menggunakan kurva dan fungsi 

11 Fungsi produksi cob-

douglass 

(Presentase topik 6) 

Ref 1 (hlm 

171-186), ref 

2 

1. Mampu menjelaskan peranan fungsi cobb-douglas 

terhadap produksi pertanian 

2. Mampu mengidentifikasi input produksi yang 

digunakan 

3. Mampu menganalisis data input produksi pertanian 

dengan menggunakan  pendekatan teori cobb-douglas 
 

 



BAHAN KAJIAN (Lanjutan) 

Sesi Ke Topik Bahasan Referensi Pencapaian Kemampuan per Tahap Pembelajaran 

12 Fungsi produksi Pertanian 

(Presentase topik 7) 

Ref 1 (hlm 

187-199), ref 

2 

1. Mampu menjelaskan produksi pertanian dengan 

menggunkan kurva dan fungsi 

2. Mampu mengidentifikasi input dan harga input 

produksi  

13 Pendugaan Fungsi Produksi Ref 2 1. Mampu menentukan sisi input dan output dari 

fungsi produksi 

14 Ujian Akhir Semester 1,2 1.Mahasiswa mampu menjawab soal pertanyaan 

 

Alokasi Waktu Setiap Sesi 

11 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

Diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

12 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

13 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

14 TAS 90 Menit 

 

 

Sesi Kegiatan Waktu 

1 
Silabus 10 Menit 

Pengantar kuliah 30 Menit 

2 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

diskusi 20 Menit 

Latihan 50 Menit 

3 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

4 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

5 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

6 TTS 90 Menit 

7 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

8 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 

9 

Presentase bahan kuliah 45 Menit 

Presentase Mahasiswa 20 Menit 

diskusi 10 Menit 

Latihan 20 Menit 
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Capaian 
Pembelajaran 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Program Studi (CPL) 

1. Sikap (S) 
a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila. 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab kepada 

negara dan bangsa. 
e. Menghargai keanekaramanan budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinil orang lain. 
f. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakan dan bernegara. 
h. Mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. 
i. Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 
k. Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji. 
l. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar. 
m. Memiliki pandangan yang luas, terbuka dan berfikir positif. 
n. Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman 

Allah. 
o. Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan. 

 
 



2. Pengetahuan (P) 
a. Memahami konsep teoritis secara mendalam tentang: 

1) Konsep risiko, ketidakpastian, pengukuran risiko, jenis risiko, sumber risiko. 
2) Teori utilitas, hubungan risiko dan pendapatan, perilaku individu dalam menghadapi risiko. 
3) Teori pengambilan keputusan dan game theory. 
4) Risk aversion, kondisi optimal model pasti dan risiko. 
5) Pengelolaan risiko. 

b. Memahami topik dan variabel kajian risiko dalam agribisnis. 
c. Memahami cara melakukan penelitian risiko dalam agribisnis. 

 
3. Keterampilan Umum (KU) 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

c. Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

d. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik. 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi. 

f. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

g. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya. 

h. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

i. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri. 

j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

k. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah. 

l. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang unggul. 

m. Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang berdaya cipta. 

 
 



4. Keterampilan Khusus (KK) 
a. Mampu secara mandiri maupun kelompok untuk merencanakan, merancang dan melakukan riset dalam rangka 

mengidentifikasi jenis-jenis risiko, sumber risiko dan perilaku individu dalam menghadapi risiko. 
b. Mampu secara mandiri maupun kelompok dalam menggunakan alat analisis untuk mengidentifikasi risiko dan menemukan 

strategi pengelolaan risikonya. 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep risiko dan ketidakpastian serta teori pengambilan keputusan (S.i; P.a1; P.a2; 
P.a3) 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis risiko dan sumber risiko dalam agribisnis (S.l; S.m; P.a1) 
3. Mahasiswa mampu menggunakan alat analisis dan menginterpretasikan risiko dalam agribisnis (S.i; S.l; S.m; P.a3; P.a4; P.b; P.c; 

KU.a; KU.b; KU.c; KU.h; KU.j; KU.k) 
4. Mahasiswa mampu menganalisis strategi menghadapi risiko (S.i; S.l; S.m; P.a5; KK.b; KU.c; KU.j) 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai konsep risiko dan ketidakpastian, jenis-jenis risiko dalam 
bisnis, teori pengambilan keputusan dan game theory, penilaian risiko spesialisasi dan portofolio, model-model risiko dalam bisnis, 
risiko dalam perbankan dan strategi pengelolaan risiko. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Konsep risiko, ketidakpastiaan dan pengukuran risiko 
2. Teori utilitas dan perilaku individu dalam menghadapi risiko 
3. Jenis dan sumber risiko 
4. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian 
5. Game theory 
6. Risiko portofolio 
7. Derajat risk aversion 
8. Model risiko 
9. Jenis risiko bank dan strategi pengelolaan risiko bank 
10. Pengukuran probabilitas, dampak risiko dan pemetaan risiko 
11. Strategi pengelolaan risiko 

Sumber Belajar Utama:  

1. Roumasset, JA. JM. Boussard and I. Singh. 1979. Risk, Uncertainty and Agricultural Development. Southest Asian Regional 
Centerf for Graduate Study and Research in Agriculture Philippines. 

2. Anderson, Dillon and Hardaker. 1977. Agricultural Decision Analysis. The IOWA State University Press. USA. 
3. Harwood, J.R. Heifner, K. Coble, J. Perry and A. Somwaru. 1999. Managing Risk in Farming: Concepts, Research and Analysis. 

Economic Research Service, USDA. 
4. Robison, L.J. and P.J. Barry. 1987. The Competitive Firm’s Response To Risk. Macmillan Publishing Company. New York. 
5. Elton and Gruber. 1995. Modern Portofolio Theory and Investment Analysis. John Wiley and Sons Inc. 
6. Calkins, P.H. and D.D. DiPietre. 1983. Farm Business Management. Succesful Decision in a Changing Enviroment. Macmillan 

Publishing Co. Inc. New York. 
7. Debertin, D.L. 1986. Agriculturel Production Economics. New York: Macmillan Publishing Company. 
8. Kountur. 2006. Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan. Jakarta: PPM. 



9. Ali, Masyhud. 2006. Manajemen Risiko. Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada. 

10. Darmawi, Herman. 2008. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.  

Pendukung: 

11. Berbagai jurnal dan skripsi tentang risiko bisnis yang diperoleh secara sah. 
12. Artikel-artikel dari web, yang diperoleh secara sah. 

Media 
Pembelajaran 

Software: Hardware: 

SPSS 
E-Views 

Laptop/PC 

Sistem 
Manajemen 
Perkuliahan 

Offline Online 

- 1. Flearn 
2. Google classroom 
3. Google meet 

Team Teaching Dr. Ir. Yuliawati, M.P.  dan Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.   

Mata Kuliah 
Syarat 

- 

Jadwal dan 
Ruang  

Rabu, 7-9 di GX304A 
Selasa, 16-18 di E138 

 
 

Minggu 
ke 

Kemampuan. Akhir 
yang diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep 
risiko dan 
ketidakpastian serta 
menggunakan alat 
analisis untuk 
menghitung risiko 
tunggal atau 
spesialisasi 

 Konsep risiko 

 Konsep 
ketidakpastian 

 Ukuran 
peluang, 
ekspektasi, 
variance, 
standar 
deviasi, 
koefisien 
variasi 

 Pengukuran 
risiko tunggal 

 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, tanya 
jawab, 
penayangan 
audio visual, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
buku 
 

 Asinkron 
kolaborasi: 
asistensi 

50’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 50’ 

 Kemampuan 
menjelaskan 
konsep risiko dan 
ketidakpastian 
serta 
menggunakan 
alat analisis untuk 
menghitung 
risiko tunggal 
atau spesialisasi. 

K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Melalui ceramah, 
diskusi dan tanya 
jawab serta 
penayangan audio 
visual, mahasiswa 
mendapatkan 
gambaran 
menyeluruh 
tentang risiko dan 
ketidakpastian 
 
Melalui latihan 
soal, mahasiswa 
belajar cara 

1 
3 
4 
5 
 



Minggu 
ke 

Kemampuan. Akhir 
yang diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
  
 

menghitung risiko 
tunggal atau 
spesialisasi 

2,3 
 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perilaku individu 
dalam 
menghadapi risiko 

 Teori utilitas 

 Hubungan 
risiko dan 
pendapatan 

 Perilaku 
individu 
dalam 
menghadapi 
risiko (risk 
averse, risk 
taker, risk 
neutral) 

 Sinkron 
maya: 
ceramah, 
diskusi, 
kegiatan 
brainstorming, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
buku 

 
 

200’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kemampuan 
menjelaskan 
perilaku individu 
dalam 
menghadapi 
risiko 

TK 4 Mahasiswa dapat 
mengelompokkan 
petani berdasarkan 
perilakunya dalam 
menghadapi risiko 
 

1 
3 
4 
5 

4  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan jenis 
dan sumber-
sumber risiko 
Agribisnis 

 Jenis risiko 

 Sumber risiko 

 Risiko dalam 
Agribisnis: 
kasus 
Agribisnis 
berbasis 
tanaman, 
peternakan 
dan perikanan 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi 
kegiatan 
brainstroming, 
penayangan 
audio visual, 
penugasan 
membaca 
buku 

 
 Asinkron 

kolaborasi: 
asistensi 

  40’ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  60’ 

 Kemampuan 
menjelaskan 
jenis-jenis dan 
sumber-sumber 
risiko Agribisnis  

D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   TM 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Mahasiswa 
mengenal jenis-
jenis dan sumber-
sumber risiko 

3 
4 

5,6 
 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan teori 
pengambilan 
keputusan dan 

 Teori 
pengambilan 
keputusan 
dalam 
menghadapi 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi 
kegiatan 
brainstorming, 

 120’ 
 
 
 
 

 Kemampuan 
menjelaskan teori 
pengambilan 
keputusan dan 
menghitung 

    D 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menghitung 
kebutuhan suatu 
usaha agar 
keuntungan yang 

2 



Minggu 
ke 

Kemampuan. Akhir 
yang diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

menghitung 
pendapatan 
berisiko dengan 
beberapa metode 

ketidakpastian 
(payoff matrix, 
decision trees, 
maximax, 
maximin, 
bayes/laplace, 
hurwicz, 
programming) 

latihan soal, 
penugasan 
membaca 
buku 

 
 Asinkron 

kolaborasi: 
asistensi 

 
 
   
 
 
  80’ 

pendapatan 
berisiko dengan 
beberapa metode 

 
 

 
 
 

TM 
 

 
 
 
 
 
 4 

 

diperoleh 
maksimum dengan 
data permintaan 
dan probabilitas 

7  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan game 
theory 

 Game theory  Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, 
kegiatan 
brainstorming, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
materi Tes 
Tengah 
Semester 
(TTS) 

 100’  Kemampuan 
menjelaskan 
game theory 

    K  5 Mahasiswa dapat 
menganalisa suatu 
masalah dan 
menentukan 
strategi yang tepat 
untuk digunakan 
suatu perusahaan 

2 

8 TES TENGAH SEMESTER (TTS)                                                             15 

9  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan risiko 
portofolio dan 
menginterpretasik
an hasil  

 Konsep risiko 
portofolio 

 Penilaian 
risiko 
portofolio 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi 
perorangan, 
kegiatan 
brainstorming, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
materi 

 100’  Kemampuan 
menjelaskan 
risiko portofolio 
dan 
menginterpretasi
kan hasil 

   TM  4 Mahasiswa dapat 
menghitung risiko 
setiap saham 
maupun risiko 
portofolionya 
untuk 
meminimalisir 
risiko kerugian 

5 
6 

10  Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 

 Derajat risk 
aversion 

 Metode 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi 

   100’  Kemampuan 
menentukan 
derajat risk 

    D  1 Mahasiswa dapat 
mengenali respon 
individu yaitu risk 

4 



Minggu 
ke 

Kemampuan. Akhir 
yang diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

derajat risk 
aversion pada 
individu 

penilaian 
derajat risk 
aversion 

 Respon 
individu 
terhadap 
perubahan 
pendapatan 

perorangan, 
kegiatan 
brainstorming, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
materi 

aversion pada 
individu 

aversion jika terjadi 
perubahan pada 
pendapatannya 

11  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
beberapa model 
risiko 

 Kondisi 
optimal model 
pasti dan 
risiko 

 Model Just-
Pope 

 Model ARCH-
GARCH 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, 
kegiatan 
brainstorming, 
latihan soal, 
penugasan 
membaca 
materi 

 
 Asinkron 

mandiri 
 

 Asinkron 
kolaborasi: 
mini project 

    50’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 
 
 

30’ 

 Kemampuan 
menjelaskan 
beberapa model 
risiko 

    K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   TM 
 
 

TK 

  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4  
 
 

20 
  

Mahasiswa dapat 
mengetahui 
pengaruh 
penggunaan faktor 
produksi terhadap 
risiko produksi dan 
mengidentifikasi 
faktor apa saja 
yang 
mempengaruhi 
risiko produksi 

4 

12  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan jenis-
jenis risiko bank 
dan strategi 
pengelolaan risiko 
bank 

 Jenis-jenis 
risiko bank 

 Strategi risiko 
pengelolaan 
bank 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, 
kegiatan 
brainstorming 

   100’  Kemampuan 
menjelaskan 
jenis-jenis risiko 
bank dan strategi 
pengelolaan 
risiko bank 

    D  1 Mahasiswa dapat 
membedakan jenis-
jenis risiko yang 
ditemukan di 
sekitarnya 

9 

13,14  Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 

 Pengukuran 
probabilitas 
dengan 

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, 

200’  Kemampuan 
menganalisis 
probabilitas dan 

    D   1 Mahasiswa dapat 
mengetahui 
probabilitas dan 

8 
10 



Minggu 
ke 

Kemampuan. Akhir 
yang diharapkan 

(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

probabilitas dan 
dampak adanya 
risiko 

beberapa 
ukuran 

 Pengukuran 
dampak risiko 
dengan VaR 

 Pemetaan 
risiko dan 
penentuan 
strategi 
pengelolaan 
risiko 

kegiatan 
brainstorming, 
penayangan 
audio visual 

dampak adanya 
risiko 

dampak risiko  

15  Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
strategi 
pengelolaan risiko 

 Diversifikasi 

 Integrasi 
vertikal 

 Kontrak 
produksi 

 Kontrak 
pemasaran 

 Hedging 

 Asuransi  

 Sinkron maya: 
ceramah, 
diskusi, 
kegiatan 
brainstroming, 
penayangan 
audio visual 

    100’   Kemampuan 
menganalisis 
strategi 
pengelolaan 
risiko 

    D  1 Mahasiswa berlatih 
melindungi aset 
dan memberikan 
hasil dengan 
mengurangi 
ancaman kerugian 

3 
6 
7 

16 TES AKHIR SEMESTER (TAS)                                                                  15 

 

Keterangan: 

Bentuk   Metode  Penilaian 
Sinkron maya           : Belajar pada waktu yang sama 

tetapi tempat berbeda 
Belajar kapan saja, di mana saja, 
tentang apa saja, tanpa orang lain 

 Ceramah Asistensi  K Kuis 
 
Asinkron mandiri    : 

 Tanya jawab 
Diskusi 
Penayangan 
audio visual 

Mini project  D 
TM 
TK 
TES 

Diskusi 
Tugas Mandiri 
Tugas Kelompok 
Tes 

Asinkron kolaborasi: Belajar kapan saja, di mana saja, 
tentang apa saja, dengan siapa saja 

 Latihan soal     
  Brainstroming     
        
       



        
TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. 

2. Selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung (via google meet), mahasiswa wajib menyalakan kamera, tetapi microphone dimatikan.  

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan. Bagi yang terlambat nilai maksimal hanya 75% nya, dan tugas yang merupakan plagiat, atau 

pengkutipan tanpa aturan penulisan dinilai 0. 

4. Kehadiran masuk asistensi/kuliah minimal 80%, kurang dari itu mahasiswa akan mendapatkan nilai maksimal E. Presensi dilakukan dengan portal 

Siasat UKSW dan screenshoot (hasil keduanya akan dicek apakah sama atau tidak). 

5. Apabila tidak hadir asistensi/kuliah harus ada ijin resmi (surat ijin atau surat keterangan dokter apabila sakit). 

 

PENILAIAN  

Teknik Penilaian Bobot Kode Naskah 

K Kuis 15% Lampiran - 1 
D Diskusi di kelas 6% Lampiran - 2 

TM Tugas Mandiri 24% Lampiran - 3 
TK Tugas Kelompok 20% Lampiran - 4 
TES Tes 30% Lampiran - 5 

P Presensi 5%  
Total 100%  

 

 

Salatiga, 8 September 2020 

 
Mengetahui, 
Dekan                                                   Tim Pengajar 
 
 
 
 
Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P.                                   Dr. Ir. Yuliawati, M.P.         Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P. 
 
 
 
 
 

ASUS
Stamp



 
Lampiran 1. Kuis (Minggu ke- 1, 7 dan 11) 
 
Mekanisme kuis:  
Mahasiswa diberi pertanyaan, lalu diberi kesempatan untuk berpikir dan menjawab sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 
 
Minggu ke- 1 (via mentimeter – pretest dan postest): 

1. Pretest:  
 Tuliskan dengan satu kata, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata “risiko”?  
 Pilih YA/TIDAK, RISIKO = KETIDAKPASTIAN? 

2. Postest: Apa yang kamu pahami tentang “risiko” dan “ketidakpastian”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Diskusi (Minggu ke- 4, 5 dan 6, 10, 12, 13 dan 14, 15) 
 
Mekanisme diskusi: 
Dosen mengajukan beberapa pertanyaan yang diberikan sebelum maupun sesudah materi disampaikan, kemudian mahasiswa diberi 
kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan pendapatnya. 
 
Minggu ke-4: 
 Apa yang dimaksud dengan risiko dan risiko bisnis? 
 Berapa jenis risiko yang Anda ketahui dan pahami? 
 Bagaimana perilaku individu terhadap risiko?  
 
Minggu ke-5 dan ke-6: 
 Apa yang Anda ketahui tentang pengambilan keputusan? 
 Apa saja teknik pengambilan keputusan yang Anda ketahui? 
 Salah satu teknik pengambilan keputusan yang dibahas secara spesifik pada mata kuliah ini adalah “keputusan dalam ketidakpastian 

(uncertainty)”, bagaimana pemahaman Anda tentang kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian? 
 
Minggu ke-10: 
 Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata risk aversion? 
 Setelah tahu definisinya, menurut Anda, apa gunanya derajat risk aversion? 
 Setelah mendengarkan materi yang disampaikan, bagaimana hubungan risk aversion, utilitas dan pendapatan yang Anda pahami? 
 Jika mengamati sekitarmu, risiko mana yang cenderung dilakukan oleh individu dalam agribisnis? 
 
Minggu ke-12: 
 Menurut Anda, apa itu perbankan? 
 Apa yang dimaksud dengan risiko perbankan? 
 Ada berapa macam risiko perbankan yang Anda ketahui? 
 Setelah mendengarkan materi yang disampaikan, menurut Anda, apa tujuan mempelajari jenis-jenis risiko tersebut? 
 
Minggu ke-13 dan ke-14: 
 Apa yang Anda ketahui tentang pengukuran probabilitas? 
 Apa yang Anda ketahui tentang pengukuran dampak risiko? 
 Pernahkah Anda mendengar risiko portofolio? Jika ya, apa yang Anda ketahui? 
 Setelah belajar menghitung risiko portofolio, menurut Anda apa gunanya dalam agribisnis? 
 



Minggu ke-15: 
 Menurut Anda, apa definisi strategi? 
 Bagaimana dengan strategi pengelolaan risiko? Apa yang Anda ketahui? 
 Apa berapa macam strategi pengelolaan risiko yang Anda ketahui? 
 Strategi pengelolaan mana yang menurut Anda paling banyak diterapkan dalam agribisnis? 

 
Kriteria penilaian diskusi: 
 

Kriteria 

Capaian Nilai Mahasiswa 

Baik Cukup Kurang 

70 60 50 

Konten dan 
keaktifan 

Konten materi benar, mampu 
memaparkan sebagian dengan tepat 
dan dilengkapi dengan 
penjelasannya. 
Berbicara tenang tanpa tergantung 
catatan dan berinteraksi dengan 
peserta. 

Konten materi benar, tetapi kurang 
mampu memaparkan dengan tepat dan 
dilengkapi dengan penjelasannya. 
Berbicara tenang, nada datar, terkadang 
melihat catatan. 

Konten materi benar, tetapi kurang 
mampu memaparkan dengan tepat dan 
disertai dengan sedikit penjelasannya. 
Berbicara lancar namun sering melihat 
catatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 3. Tugas Mandiri (Minggu ke- 1, 2 dan 3, 4, 5 dan 6, 9, 11) 
 
Minggu ke-1: 
1. Carilah website atau platform permodalan di bidang pertanian (misal TaniJoy), yang memuat informasi tentang jenis risiko, ekspektasi profit 

dan waktu pengembalian berbagai macam komoditas pertanian. 
2. Lakukan identifikasi risiko (rendah, sedang atau tinggi), ekspektasi profit (%) dan waktu (hari) pengembaliannya, kemudian tuliskan dalam 

bentuk tabel seperti contoh di bawah ini: 

No. Jenis Komoditas Ekspektasi profit (%) Waktu (hari) Risiko 

     

     

     

     

 
3. Berdasarkan data tersebut, buatlah interpretasi dan analisis: 

a. Bagaimana hubungan antara risiko dan profit? 

b. Kelompokkan komoditas berdasarkan tingkat risikonya!  
 

Minggu ke-2 dan ke-3: 
1. Carilah data produktivitas salah satu komoditas pertanian di website Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya data produktivitas jagung. 
2. Lakukan analisis pengukuran risiko berdasarkan data time series (runtut waktu) maupun data cross section untuk mengetahui besaran 

risikonya dengan indikator risiko sebagai berikut: 
a. Ragam (variance) 
b. Simpangan baku (standard deviation) 
c. Koefisien variasi (coefficient of variation) 
d. Batas bawah (L)  

3. Interpretasikan dan simpulkanlah hasilnya! 
 
Minggu ke-4: 
1. Tersedia data berikut ini (dilembar terpisah): 

a. Jenis dan jumlah input (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, luas lahan) = X 
b. Jumlah output yang dihasilkan = Y 
c. Harga input = Px dan harga output = Py 
d. Fungsi produksi: Y = f(X) 
e. Rata-rata produksi/mean (µY) 



f. Koefisien variasi produksi (θY) 
g. Standar deviasi (δY) 

2. Lakukan analisis data menggunakan software SPSS, dengan langkah sebagai berikut: 
a. Pilahlah data untuk analisis fungsi produksi yaitu produksi padi (Y), input benih (X1), tenaga kerja (X2), pupuk urea (X3), pupuk NPK 

(X4), sehingga diperoleh persamaan produksi Y = f(X1, X2, X3, X4). 
b. Lakukan konversi variabel-variabel per hektar (ha), dimana produksi, benih, pupuk urea dan pupuk NPK ke dalam satuan kg/ha, tenaga 

kerja ke dalam satuan HOK/ha, sehingga diperoleh persamaan fungsi produksi Ln Y = α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + e. 
c. Lakukan analisis regresi linier fungsi produksi pada data yang telah ditransformasi. 
d. Hitunglah nilai K(s) yang merupakan ukuran perilaku petani terhadap risiko berdasarkan pendekatan ekonometrika Moscardi dan 

deJanvry. 
e. Lakukan penafsiran fungsi produksi melalui metode ordinary least square (OLS) untuk memperoleh koefisien regresi, koefisien determinasi 

(R2) dan sebagainya. 
f. Carilah nilai K(s) melalui pemilihan variabel yang paling nyata berpengaruh, nilai β pada Unstandardized Coefficients) kemudian digunakan 

untuk menentukan tingkat perilaku petani dalam menghindari risiko. 
 
Minggu ke-5 dan 6: 
 
Deskripsi Kasus: 
Pemilik/penjual sayur “Hortimart” hendak memutuskan berapa bungkus brokoli yang harus disediakan rata-rata setiap hari agar keuntungan 
diperoleh maksimum. Jika disediakan terlalu banyak (melebihi jumlah yang diminta), maka ia akan menderita kerugian yaitu rugi/kerugian 
biaya produksi karena tidak laku. Jika disediakan terlalu sedikit, maka ia juga akan menderita kerugian (rugi kesempatan yaitu berupa 
keuntungan yang menjadi hilang karena pembeli datang tetapi tidak bisa terlayani). Data yang ada biaya produksi brokoli per bungkus sebesar 
Rp30.000,-. Data lain yang diperoleh berdasarkan pengamatan data masa lalu (historical data), yaitu data permintaan dan peluang/probabilitas 
permintaan tersebut sebagai berikut: 
 
Data Permintaan dan Probabilitas sebagai berikut: 
 

No. Permintaan 
(unit/hari) 

Probabilitas 

1 100 0,1 

2 110 0,2 

3 120 0,4 

4 130 0,2 

5 140 0,1 



 

Berdasarkan data-data tersebut: 

3. Susunlah tabel pay off (kerugian atau keuntungan dari berbagai kondisi) 
4. Tentukan berapa jumlah bungkus brokoli yang harus disediakan agar rata-rata setiap hari agar keuntungan yang diperoleh maksimum 

dengan menggunakan: 
a. Kriteria Maximin 
b. Kriteria Maximax 
c. Kriteria Minimax Regret 
d. Kriteria Laplace 

 
Minggu ke-9: 
1. Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai saham A dan LQ45 (sebagai proksi portofolio pasar): 

Periode Saham A LQ45 

1 -0,005 0,015 
2 0,450 0,125 
3 0,080 0,270 
4 -0,125 -0,060 
5 -0,120 -0,050 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas, hitunglah: 
a. Rata-rata return saham A dan LQ45 
b. Kovarian saham A dan LQ45 

 
2. PT. K dan PT. L memiliki data actual return dalam satu periode pengamatan adalah sebagai berikut: 

Periode Saham A LQ45 

1 20% 15% 
2 15% 20% 
3 18% 17% 
4 21% 15% 
5 12% 11% 

 
Dana yang diinvestasikan pada saham K = 55% dan saham L = 45% 
 
 



Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah: 
a. Besarnya expected return saham K 
b. Besarnya expected return saham L 
c. Besarnya risiko saham K 
d. Besarnya risiko saham L 
e. Besarnya koefisien korelasi saham K dan L 
f. Besarnya risiko portofolio 
g. Apakah risiko portofolio yang dibentuk memberi manfaat pengurangan risiko jika dibandingkan berinvestasi tunggal? Mengapa? 

 
Minggu ke-11: 
1. Lakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi dengan menggunakan model Just and Pope. Secara matematis, model Just 

and Pope: 
q = f(X) + h(X) e, dengan keterangan q = produksi/output; f(X) = fungsi produksi; h(X) = fungsi risiko; X = input/faktor produksi yang 
digunakan; e = komponen error. 

2. Buka kembali data yang telah digunakan pada tugas di minggu ke-4, kemudian data yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk “ln”, itulah 
yang digunakan. 

3. Lakukan analisis regresi linier fungsi produksi dengan data tersebut. Caranya: buka SPSS, input data yang digunakan, klik analyze, regression, 
linear. 

4. Dapatkan variabel residual (Ui) dengan cara memilih tombol Save pada bagian windows Linear Regression dan aktifkan Unstandardized Residual, 
lalu klik continue dan OK.  

5. Absolutkan nilai residual (AbsUi) dengan cara klik Transform dan Compute, isikan pada Target Variable “absU”; pada Numeric Expression 
“ABS(RES_1); pada Function grup klik “All”; pada Functions and Special Variables klik “Abs”. 

6. Regresikan variabel (AbsUi) sebagai variabel dependen dan variabel lnX1, lnX2, lnX3 dan lnX4 sebagai variabel independen, sehingga 
persamaan regresinya menjadi: AbsUi = α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + vi 

7. Estimasi persamaan di atas dengan cara klik analyze, regression, linear seperti langkah 3. Perbedaannya adalah ganti variabel dependen 
produksi dengan absolut residual (AbsU), lalu klik OK. 

8. Tentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap risiko. Analisislah apakah variabel tersebut merupakan risk inducing factor atau 
risk reducing factor. 
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PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

==================================================== 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

Mata Kuliah : Statistika 

Kode : AS230 

SKS : 3 

Semester :  3 

Mata Kuliah Prasyarat : Statistika 

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, MSc. 

 

Deskripsi 
Mata kuliah ini dirancang untuk membahas berbagai konsep statistika yang diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus agribisnis dan penelitian agribisnis. Materi pembahasan 

mencakup statistik deskriptif, statistik parametris dan non parametris serta aplikasinya menggunakan program statistik (SPSS dan AMOS). Hal ini diharapkan akan memberikan 

pemahaman konsep dan metode statistik untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan agribisnis serta sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen 

secara rasional dan mengutamakan objektivitas data (jujur). 

 

Capaian Pembelajaran 
1. Mahasiswa mampu menggunakan metode statistika yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis dan penelitian agribisnis secara rasional dan objektif 

2. Mahasiswa mampu melakukan analisis permasalahan dan penelitian agribisnis menggunakan program statistik (SPSS dan AMOS) yang mengutamakan objektivitas data. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sesi Sub Capaian 

Pembelajaran  

(Sub Komp) 

Bahan Kajian/Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(per 

subkomp) 

Waktu 

(menit) 

Ref 

1 Mahasiswa mengetahui 

cakupan materi 

statistika agribisnis dan 

proses pembelajaran 

Pengenalan Silabus 

Pembuatan Kontrak 

Belajar 

Flashback Dasar Statistika 

Ceramah 

Diskusi 

Menelusuri kembali 

memori (kognitif) 

konsep dasar 

statistika 

Serta mengingat 

kembali konsep 

dasar statistik 

Observasi  3 x 50 RPS 

A1.1-2  
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2 Mahasiswa memahami 
masalah data dan 
merasakan pentingnya 
kejujuran data dan 
penggunaannya, serta 
mampu menggunakan 
perbedaan jenis-jenis 
data dalam 
menyelesaikan 
permasalahan agribisnis 

Pentingnya masalah data 
dalam Statistik deskriptif 

 Nominal 

 Ordinal  

 Interval 

 Ratio 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan 

Mencari referensi 
dan contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menggunakan 
data dalam statistik  
untuk menyelesaikan 
masalah agribisnis 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 

3 Mahasiswa memahami 
statistik deskriptif dan  
merasakan pentingnya 
kejujuran data dan 
penggunaannya serta  
menggunakan statistik 
deskriptif dalam 
menyelesaikan 
permasalahan agribisnis 

Statistik deskriptif 

 Means 

 Frekuensi 

 Tabulasi silang 

 Aplikasi kasus 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan 

Mencari referensi 
dan contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menggunakan 
statistik deskriptif 
dalam menyelesaikan 
masalah agribisnis 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 

4 Mahasiswa 
memahami statistik 
asosiatif (korelasi) dan  
merasakan pentingnya 
kejujuran data dan 
penggunaannya dalam 
penelitian serta 
menggunakan statistik 
asosiatif (korelasi) 
dalam penelitian 
manajemen 

Korelasi 
 Korelasi parsial 

 Korelasi ganda 

 Aplikasi kasus 

Ceramah 
Diskusi 
Praktik 

Mencari referensi/ 
contoh riset dan 
contoh permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menyelesaikan 
masalah agribisnis 
menggunakan korelasi 

Small test 5% 3 x 50 A1.12 
B1.8 
B2 

5-6 Mahasiswa memahami 
statistik asosiatif 
(regresi) dan  
merasakan pentingnya 
kejujuran data dan 
penggunaannya dalam 

penelitian serta 

mampu menggunakan 

statistik asosiatif 

(regresi) dalam 

pengambilan 

keputusan agribisnis 

Regresi 

 Regresi linier 

sederhana 

 Regresi linier 

berganda 

 Regresi bentuk 
fungsional 

 Regresi intervening 

 Regresi moderasi 

 Aplikasi kasus 

Ceramah 
Diskusi 
Praktik 

Mencari referensi 
/contoh riset dan 
contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menyelesaikan 
masalah agribisnis 
menggunakan jenis- 
jenis regresi 

Small test 5% 3 x 3 x 
50 

A1.12-13 
B1.9,11 
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7 Mahasiswa 

memahami uji asumsi 

klasik dan  merasakan 

pentingnya ketelitian 

dan kesabaran dalam 

tahapan analisis Serta 

mampu melakukan 

uji asumsi 
klasik 

Uji asumsi klasik 

 Uji multikolonieritas 

 Uji autokorelasi 

 Uji heterokedastisitas 

 Uji normalitas 

 Uji linieritas 

Ceramah 

Diskusi 

Praktik 

Mencari 

referensi/contoh 

riset dan contoh 

permasalahan 

agribisnis, dan 

mendiskusikannya 

Mampu memahami dan 

melakukan uji asumsi 

klasik 

Small test 5% 3 x 50 A1.14-15 

B1.11 

8-11 Mahasiswa 

memahami statistik 

komparatif dan  

merasakan 

pentingnya 

kejujuran data serta 

mampu 

menggunakan 

statistik komparatif 

dalam analisis data 
manajemen/agribisnis 

 One sample test 

 Two sample test 

 Independent sample 

test 

 Analysis of variance 

 Factorial analysis of 

variance 

 Multivariate analysis 

of variance 

Ceramah 

Diskusi 

Praktik 

Mencari 

referensi/contoh 

riset dan contoh 

permasalahan 

agribisnis, dan 

mendiskusikannya 

Mampu menyelesaikan 

masalah agribisnis 

menggunakan metode 

statistik komparatif 

Small test 5% 4 x 3 x 
50 

A1.8-11 

A2.5 

A3.6 

B1.7 

B3 

12 Mahasiswa dapat 

memahami konsep 

analisis faktor dan  
mengutamakan 
kejujuran data 
serta 
melakukan analisis 
faktor dalam penelitian 
manajemen/agribisnis 

 Konsep dasar analisis 

faktor 

 Confirmatory Factor 

Analysis 

 Exploratory Factor 

Analysis 

Ceramah 

Diskusi 
Praktik 

Mencari 

referensi/contoh 
riset dan contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu memahami dan 

melakukan analisis 
faktor 

Small test 5% 3 x 50 A1 

13-14 Mahasiswa 
memahami statistik non 
parametrik dan  
merasakan pentingnya 
objektivitas data 
serta menggunakan 
statistik non parametrik 
dalam analisis data 

1. Karakteristik non 
parametrik 
2. Chisquare 
3. Runs Test 
4. Mann-Whitney 
5. Wilcoxon 
6. Friedman 
7. Spearman Rank 

Ceramah 
Diskusi 
Praktik 

Mencari 
referensi/contoh 
riset dan contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menyelesaikan 
masalah agribisnis 
menggunakan statistik 
non parametrik 

Small test 5% 2 x 3 x 
50 

A1.16-17 
B1.13 
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15-16 Mahasiswa 
memahami konsep 
analisis jalur dan model 
persamaan struktural dan  
merasakan pentingnya 
kejujuran data serta 
melakukan analisis data 
menggunakan analisis 
jalur dan model 
persamaan struktural 

 Konsep analisis jalur 

 Konsep SEM 

Ceramah 
Diskusi 
Praktik 

Mencari referensi 
/contoh riset dan 
contoh 
permasalahan 
agribisnis, dan 
mendiskusikannya 

Mampu menyelesaikan 
masalah agribisnis 
menggunakan analisis 
jalur dan model 
persamaan struktural 

Observasi  2 x 3 x 
50 

A1.10-12 
B1.1-4 
B3 

  Ujian Akhir Semester    Test 
tertulis 

40% 90  

 

 

REFERENSI 
A. Wajib 

 A1. Walpole. R.E., (2013), Introduction to Statistic, Macmilan Publishing Company 

B. Pendukung 
 B1 Wijaya, Tony. (2012), Cepat Menguasai SPSS 20, Penerbit Cahaya Atma 
 B2 Jurnal/hasil riset (yang memuat analisis statistik) 
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (SKS) SEMESTER Tgl. Penyusunan 

MODAL SOSIAL AS517 2 I   11 November 2019 

Pengembang RPS Pengajar Ketua Program Studi 

Program Studi Agribisnis 
Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. 

Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P. 

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)    

Sikap a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil 

orang lain 

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 
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Keterampilan Umum a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya  

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk jurnal dan mempublikasikannya dalam jurnal 

nasional atau jurnal nasional terakreditasi  

f. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk prosiding atau poster dan 

mempresentasikannya dalam seminar nasional 

  g. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

h. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun di luar lembaganya 

i. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

j. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

k. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi 

l. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan 

kerja 

m. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis 

kepada pemangku kepentingan. 

Pengetahuan a. Memahami konsep teoritis secara mendalam tentang: 

1) konsep modal sosial dan peran modal sosial dalam suatu aktivitas ekonomi 

2) faktor-faktor yang membentuk ikatan sosial dalam komunitas 

3) elemen-elemen modal sosial dan manfaatnya 

4) tipologi modal sosial dan faktor yang mempengaruhinya 

b. Memahami cara membangun modal sosial dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat 

c. Memahami topik dan variabel kajian modal sosial yang ada dalam masyarakat pertanian 

d. Memahami cara melakukan penelitian modal sosial dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif 
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Keterampilan Khusus a. Mampu secara mandiri maupun kelompok untuk merencanakan, merancang dan melakukan riset dalam rangka 

menemukan tipologi modal sosial yang ada di masyakarat khususnya petani dan mengungkapkan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya 

b. Mampu secara mandiri maupun kelompok dalam menemukan kendala maupun potensi modal sosial yang ada 

di masyarakat khususnya petani dan memberikan solusi penyelesaian atas kendala dan cara peningkatan atas 

potensi modal sosial yang ada di masyarakat 

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mata kuliah ini membahas ikatan sosial dalam suatu masyarakat yang membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Modal sosial merupakan suatu  

kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Sebuah tatanan yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antar warga masyarakat 

saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang 

ada. 

 

 
Mahasiswa peserta mata kuliah Modal Sosial direncanakan menguasai capaian pembelajaran/learning outcome (LO), antara lain: 

1. Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (Materi): 

(a1 dan a2) Mahasiswa mampu menjelaskan konsep modal sosial  

(a3) Mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen modal sosial dan faktor pembentuknya 

(a4) Mahasiswa mampu menjelaskan tipologi modal sosial dan faktor yang mempengaruhinya 

(h dan b) Mahasiswa mampu menjelaskan cara membangun modal sosial 

(e, k, m, c dan d) Mahasiswa mampu mengkaji dan memahami cara melakukan penelitian modal sosial dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

2. Kemampuan Berkarya 

(a dan b) Mahasiswa mampu mengidentifikasi tipologi modal sosial yang ada di masyarakat 

(a dan b) Mahasiswa mampu mengungkapkan elemen-elemen modal sosial yang ada di masyarakat 

(a dan b) Mahasiswa mampu melakukan memetakan kendala dan potensi modal sosial yang ada di masyarakat 

(a dan b) Mahasiswa mampu memberikan solusi dan masukan atas kendala maupun potensi modal sosial yang ada di masyarakat 

3. Sikap dan Perilaku 

Mahasiswa mampu: 

(c dan e) Mengkomunikasikan tatanan modal sosial secara lisan dan tertulis dengan baik  

(h dan i) Menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan kelompok dengan baik 

(g) Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin 

(a) Memiliki kejujuran dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) 

4. Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (Etika) 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab dan menjaga etika akademik C. Jadwal Kuliah 

 

Dosen Hari Minggu ke Waktu Ruang 

Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. Jumat 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14,15 07.00-09.00 GX304A 

Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P. Jumat 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15 07.00-09.00 GX304A 
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D. Metode Pembelajaran 

E.  Proses belajar pada kuliah ini menekankan pada metode kuliah, diskusi, dan presentasi di kelas. Dalam beberapa pertemuan dilakukan bedah jurnal dan analisa kasus.  

E. Penugasan 

1. Pada awal perkuliahan, diberi pertanyaan yang menggugah mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang jenis-jenis modal guna memastikan bahwa mahasiswa 

peserta kuliah telah siap dengan materi topik pembelajaran. 

2. Setelah beberapa pertemuan/bab perkuliahan, mahasiswa mendapat tugas (individu dan kelompok) dan kuis yang sifatnya kelompok berupa teka teki silang untuk 

mengingat dan mengulas kembali materi yang sudah diajarkan. 

3. Mahasiswa melakukan mini riset modal sosial secara berkelompok, kemudian hasilnya dipresentasikan. 

 

 
F. Penilaian 

1. Kehadiran Mahasiswa 

Kehadiran mahasiswa minimal 80% dari tatap muka yang terjadwal. Kehadiran mahasiswa menjadi masukan atau input dalam komponen penilaian. Selain itu, kehadiran 

mahasiswa juga menentukan keikutsertaannya dalam Tes Akhir Semester. 

2. Penilaian Prestasi: 

1) Absensi                       : 5%                                        

2) Tugas Individu 1         : 10%        

3) Tugas Kelompok 1     : 15%    

4) Kuis                             : 10%                                                         

5) Tugas Kelompok 2      : 20%     

6) Tugas Individu 1         : 10%        

7) Tes Akhir Semester     : 30%              

3. Nilai Akhir 

Skala 100 Nilai (Angka) Nilai (Huruf) 

≥ 85 4,00 A 

80-84 3,70 AB 

75-79 3,30 B 

70-74 3,00 BC 

65-69 2,70 C 

60-64 2,00 CD 

55-59 1,00 D 

< 55 0,00 E 
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I.  

 

 

 

 

 

Minggu 

ke 
Topik Pembahasan Referensi Metode Durasi Capaian Pembelajaran 

1 

Penjelasan Kontrak Kuliah 

Penjelasan Silabus 

Konsep Modal Sosial (Definisi dan 

Peran Modal Sosial) 

1,4,5,6 

 Diskusi 

 Penjelasan 

 Tanya jawab 

1x50 menit 

(diskusi 20 menit, 

penjelasan 15 menit, tanya 

jawab 15 menit) 

1. Memahami konsep modal sosial 

2. Memahami peran modal sosial dalam suatu 

aktivitas ekonomi 

2 Jenis dan Sumber Modal Sosial 2,4,5 

 Diskusi 

 Kuis 

 Penjelasan 

 Tanya jawab 

1x50 menit 

(diskusi 15 menit, kuis 10 

menit, penjelasan 10 menit, 

tanya jawab 15 menit) 

1. Memahami jenis-jenis modal sosial 

2. Memahami sumber-sumber modal sosial 

3 Elemen Modal Sosial 2,4,5,8 

 Diskusi 

 Penjelasan 

 Analisa 

Kasus 

1x50 menit 

(diskusi 15 menit, 

penjelasan 15 menit, tanya 

jawab 20 menit) 

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis elemen 

modal sosial 

2. Menganasis jenis-jenis elemen modal sosial 

dalam tulisan ilmiah 

4 

Level Analisis Modal Sosial dan 

Mekanisme serta Proses Terbentuknya 

Modal Sosial 

4,5,8 

 Curah 

pendapatan 

 Diskusi 

 Penjelasan 

1x50 menit 

(curah pendapat 15 menit, 

diskusi 20 menit, 

penjelasan 15 menit) 

1. Memahami level analisis modal sosial (level 

mikro, meso dan makro) 

2. Memahami mekanisme dan proses terbentuknya 

modal sosial 

5 Dimensi Modal Sosial 4,5,8 

 Curah 

pendapatan 

 Diskusi 

 Penjelasan 

 Analisa 

Kasus 

1x50 menit 

(curah pendapat 10 menit, 

diskusi 10 menit, 

penjelasan 10 menit, 

analisa kasus 20 menit) 

1. Memahami dimensi modal sosial 

2. Menganalisis dimensi modal sosial dalam 

tulisan ilmiah 
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Minggu 

ke 

Topik Pembahasan Referensi Metode Durasi Capaian Pembelajaran 

6 Tipologi Modal Sosial 4,5,6,7,8 

 Diskusi 

 Kuis 

 Penjelasan 

 Analisa 

Kasus 

1x50 menit 

(diskusi 10 menit, kuis 10 

menit, penjelasan 10 menit, 

analisa kasus 20 menit) 

1. Memahami tipologi modal sosial 

2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

modal sosial 

3. Menganalisis tipologi modal sosial dalam 

tulisan ilmiah 

7,8 

Topik Mini Riset Modal Sosial dan 

Penetapan Variabel serta Pembuatan 

Kuisioner 

1,7,8 

 Penjelasan 

 Diskusi 

kelompok 

1x50 menit 

(penjelasan 20 menit, 

diskusi kelompok 30 

menit) 

1. Memahami cara penetapan variabel untuk 

melakukan riset modal sosial 

2. Memahami cara membuat kuisioner yang akan 

digunakan untuk melakukan riset modal sosial 

9,10,11 Presentasi Kelompok 1-8 

 Pemaparan 

kelompok 

 Tanya jawab 

1x50 menit 

(pemaparan kelompok 20 

menit, tanya jawab 30 

menit) 

1. Memahami gambaran riset modal sosial 

2. Memahami cara mengolah dan 

menginterpretasikan hasil dari riset modal sosial 

3. Memahami pentingnya modal sosial di 

masyarakat khususnya petani 

12,13,14 

Membangun Modal Sosial di Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan 

Masyarakat 

3,4,5,8 

 Diskusi 

kelompok 

 Penjelasan 

 Tanya jawab 

1x50 menit 

(diskusi kelompok 15 

menit, penjelasan 20 menit, 

tanya jawab 15 menit) 

1. Memahami cara membangun modal sosial di 

Badan Keswadayaan Masyarakat dan 

masyarakat. 

2. Memiliki motivasi untuk membangun modal 

sosial di Badan Keswadayaan Masyarakat dan 

masyarakat. 

15 Tes Akhir Semester 1-8 

Mengerjakan 

dan menjawab 

soal-soal 

1x50 menit 

(dikerjakan secara 

individu) 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjawab 

setiap soal-soal dengan baik dan benar 

2. Mahasiswa memperoleh nilai yang memuaskan 
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PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

==================================================== 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 
Mata Kuliah : Metode Kualitatif 
Kode : AS616 
SKS : 3 
Semester :  3 
Mata Kuliah Prasyarat : Statistika 

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, MSc. 
 

Deskripsi: 

           Metodologi Kualitatif adalah mata kuliah yang mengkaji gambaran lebih mendalam apa yang dimengerti dan difahami tentang 

permasalahan kualitatif yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan ’Metodologi Penelitian Kualitatif”. Mata kuliah ini akan memberikan 

dasar-dasar penting tentang gambaran pendekaan penelitian kualitatif, yang prinsip paradigma yang dipakai sampai pada metode teknis yang 

bisa dikerjakan dalam penelitian kualitatif. Mata kuliah juga akan menyentuh pada dasar pertimbangan etis apa yang melatarbelakangi metode 

ini digunakan. Pemahaman paradigamatik ini penting untuk membangun landasan yang kokoh bagi setiap mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian atau menyelesaikan tugas akhirnya.  

Mata kuliah ini juga tidak akan hanya menyentuh hanya pada pemahaman problem teoritik, tetapi juga mengasah mahasiswa untuk 

terampil dalam menuangkan gagasan dan praktik riset di lapangan. Untuk itu, mata kuliah ini didisain melalui pendekatan yang lebih 

kontekstual dengan mendekatkan mahasiswa pada bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kepekaan dan ketrampilan penelitian, dan 

terutama menghasilkan produk tulisan yang bisa dikembangkan dalam tugas akhir mahasiswa. Mata kuliah ini juga akan memberikan 

beberapa latihan tugas bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasan menjadi bentuk karya penelitian. 

 

Capaian Pembelajaran: 

1. Memahami dasar kepentingan, prinsip nilai, kecenderungan pilihan, dan model-model yang sering dipakai dalam metode penelitan 

kualitatif.  

2. Mengetahui teknik pengambilan data dan pendekatan kualitatif. 
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3. Mampu menerapkan metode tertentu pada fenomena sosial yang terjadi di sekitar. 

4. Memiliki ketrampilan dan terlibat secara aktif dalam memecahkan permasalahan sosial berdasarkan metodologi penelitian kualitatif 
 

Sesi Sub Capaian 

Pembelajaran  

(Sub Komp) 

Bahan Kajian/Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(per 

subkomp) 

Waktu 

(menit) 

Ref 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Mahasiswa memahami 

aturan perkuliahan dan 

sistem pembelajaran 

dalam metode 

komunikasi kualitatif 

Kontrak belajar dan 

pemahaman awal 

mahasiswa tentang metode 

penelitian kualitatif  

 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Ketepatan 

memahami aturan 

dan sistem 

perkuliahan 

Kriteria : 

penguasaan 

tentang 

metode 

kualitatif 

 

  

 

Observasi  3 x 50 RPS 

A1.1-2 

A2.1 

2 Mahasiswa mampu 

memahami paradigma 

dan landasan filosofis 

penelitian 

 

paradigma dan landasan 

filosofis penelitian 

 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

 

Ketepatan 

menjelaskan  

paradigma dalam 

metodologi 

penelitian 

 

Ketepatan 
menjelaskan 

landasan filosofis 

penelitian 

  

Kriteria : 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dalam 

penguasaan 
tentang 

paradigma dan 

landasan 

filosofis 
penelitian 

 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 

3 

 

 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

karakteristik 

metodologi penelitian 

kualitatif 

Karakteristik metodologi 

penelitan kualitatif 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

Tugas-1: 

Review 

• Ketepatan 

menjelaskan 

karakteristik 

metodologi 

penelitian kualitatif 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

karakteristik 

metodologi 

penelitian 

kualitatif 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 

dasar perbedaan 

penelitian kualitatif dan 

prinsip dasar perbedaan 

kualitatif dan kuantitatif  

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

  

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang prinsip 

dasar perbedaan 

Kriteria: 

Kesesuaian 

menjelaskan 

prinsip dasar 

Small test 5% 3 x 50 A1.12 
B1.8 
B2 
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kuantitatif penelitian kualitatif 

dan kuantitatif 

perbedaan 

kualitatif dan 

kuantitatif 

  

5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan Teori 
penunjang metodologi 

penelitian kualitatif 

Teori penunjang 

metodologi penelitian 

kualitatif 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

Tugas-2: 

Review 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang teori yang 

mempengaruhi 

perkembangan 

metodologi 

penelitian kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

untuk 

menjelaskan 

teori – teori 

penunjang 

tersebut dan 

memaparkan 

pengaruhnya 

pada nalar 

metodologi 

yang 

digunakan 

Small test 5% 3 x 3 
x 
50 

A1.12-13 
A2.2 
B1.9,11 
B2 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kedudukan teori dalam 

penelitian kualitatif 

kedudukan teori dalam 

penelitian kualitatif 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang fungsi teori 

dan bagaimana teori 

digunakan dalam 

penelitian kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

tentang fungsi 

teori dan 

bagaimana 

teori 

digunakan 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

Small test 5% 3 x 50 A1.14-15 

B1.11 

B2 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

perumusan masalah 

dalam penelitian 

kualitatif 

Perumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif 

Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

•  Ketepatan 

menjelaskan 

tentang model 

rumusan masalah 

dalam penelitian 

kualitatif 

 Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

model 

rumusan 

masalah 

 

Small test 5% 4 x 3 
x 
50 

A1.8-11 

A2.5 

B1.7 

B2 
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rumusan 

masalah yang 

berkualitas 

dalam 

penelitian 

8 Evaluasi Tengah Semester    30%   

9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan desain dan 

tahapan penelitian 

kualitatif 

Sumber Data dalam 

penelitian kualitatif 

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

 Presentasi 

Kelompok 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang sumber data 

dalam penelitian 

kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

sumber data 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

Small test 5% 2 x 3 
x 
50 

A1.16-17 
B1.13 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

desain dan tahapan 

penelitian kualitatif 

 

Desain dan tahapan 

penelitian kualitatif 

 • Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang desain dan 

tahapan penelitian 

kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

desain dan 

tahapan 

penelitian 

kualitatif 

Observasi  2 x 3 
x 
50 

A2.10-12 
B2.1-4 

 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaslan teknik 

pengumpulan data dan 

analisis data kualitatif 

- Teknik pengumpulan 

data dan analisis data 

kualitatif 

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang teknik 

pengumpulan data 

dan analisis data 

kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

tentang teknik 

pengumpulan 

data dan 

analisis data 

kualitatif 

 

Observasi  3 x 50 A1.1-2 

A2.1 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang tradisi 

penelitian kualitatif 

bidang komunikasi (1) 

- Analisis wacana dan 

wacana kritis 

- Analisis Semiotik 

- Analisis Hermeneutik 

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang tradisi 

penelitian kualitatif 

bidang komunikasi 

(1) 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

tentang tradisi 

penelitian 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 



5 
 

bidang 

komunikasi 

(1) 
13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

tradisi penelitian 

kualitatif bidang 

komunikasi (2) 

- Analisis interaksi 

simbolik 

- Analisis etnografi 

- Analisis cultural studi 

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang tradisi 

penelitian kualitatif 

bidang komunikasi 

(2) 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

tentang teori 

komunikasi 

dalam ranah 

paradigma 

interpretif 

Observasi  3 x 50 A1.3 
B1.5 

14 Mahasiswa mampu 

merancang proposal 

penelitian kualitatif 

- Rancangan proposal 

penelitian 

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang proposal 

penelitian kualitatif 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

proposal 

penelitian 

kualitatif 

Small test 5% 3 x 50 A1.12 
B1.8 
B2 

 

15 

 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

Review materi selama 

1 sesmeter 

- Review materi  

• Ceramah & 

Diskusi, tanya 

jawab 

 

Presentasi 

Kelompok 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

review materi 

 

Kriteria : 

penguasaan 

dalam 

menjelaskan 

review materi 

Small test 5% 3 x 3 
x 
50 

A1.12-13 
A2.2 
B1.9,11 
B2 

16 Evaluasi Akhir  Semester 

 

   35%   

*Besaran bobot tergantung pada tingkat kedalaman dalam mendukung CPL mata kuliah 
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C. Contoh Format Rancangan Tugas Mahasiswa* 

 

(* Contoh format, dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan CPL mata kuliah masing-

masing). 

 
Mata Kuliah : Metodologi Penelitian Komunikasi (Kualitatif) 

Semester : 3 sks          : 3 

Minggu ke : ketiga dan lima Tugas ke : 1 dan 2 

Dosen Pengampu : Rosalia Prismarini Nurdiarti, M.A 

Bentuk Tugas : Individu dan kelompok 

Judul Tugas : Review materi tentang berbagai contoh penelitian dengan pendekatan kualitatif 
  Rancangan proposal penelitian 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami peristiwa dan fenomena sosial serta merancang sebuah proposal penelitian dengan 
pendekatan kualitatif untuk lebih mampu menggali lebih jauh alternatif solusi 

Deskripsi Tugas : 
Tuliskan review tentang contoh penelitian dengan pendekatan kualitatif 
Deskripsikan dan analisa kasus/fenomena sosial yang mengemuka lalu wujudkan dalam satu proposal penelitian 

kualitatif 
Metode Pengerjaan Tugas : 

1.  Membaca beberapa literatur terkait 

2.  Membuat ringkasan dari minimal 3 buku dan 3 jurnal yang dipilih 

3.  Menentukan rumusan masalah untuk rancangan penelitian 

4.  Merumuskan beberapa teori yang relevan dengan pendekatan kualitatif 

5.  Merancang pola komunikasi dan analisis yang sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi 

 
Bentuk dan Format Luaran  
 

a. Obyek Garapan : paper kelompok dan proposal individu 

b. Bentuk luaran  :  

1. Paper dengan sistematika review literatur (*.rtf), dengan sistimatika nama 

file: (Tugas-review-no NIM mhs-nama depan mhs.rtf) 

2. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, 

animasi ataupun video clips, minimun 10 slide. (Tugas-10-Slide-no nrp 

mhs-nama depan mhs.ppt); 

Kriteria Penilaian a. Ketajaman review dan pembacaan (bobot 20%) 

b.   Kedalaman analisis (30%) 

c.    Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%) 

Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & blok 

sistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan 

didukung dengan gambar dan vedio clip yang relevant. 

d.   Presentasi (bobot 30%) 

Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian 

waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan  ketajaman 

paparan, penguasaan media presentasi. 

Jadwal Pelaksanaan : Sebelum Mid dan Sebelum UAS 

Tugas Individu 1 

Tugas Individu 2 

Presentasi Kelompok 

Minggu ketiga 

Minggu kelima 

Minggu setelah Mid Semester 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini;   

Bunginm Burhan. 2007. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta 

 

Kriyantono, Rahmat. Teknis Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public 

Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran. Kencana Prenada Media 

Group. Jakarta 

 



8 

 

Narwaya, Guntur. 2006. Matinya Ilmu Komunikasi. Resist Book. Yogyakarta 

 

Thompson, John. 2007. Analisis Ideologi ; Kritik Wacana Ideologi – Ideologi Dunia. IRCSod. Yogyakarta 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI/ILMU PERTANIAN 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan 

AGROKLIMATOLOGI AO 421 2/1 Ganjil 1 Januari 2018 

Pengembang RPS Pengajar  Ketua PRODI 

Program Studi  AGROTEKNOLOGI Koordinator:  Nugraheni Widyawati, Dr.Ir.MP. Maria Marina Herawati, Dr. SP. MP. 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI          1. Sikap  
S.6:  Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S.12: Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; 
2. Penguasaan Pengetahuan 

P1. Menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang efektif.  
Diisi dengan CPL prodi yang 
dibebankan pada mata kuliah,  
dilengkapi dengan kode sesuai 
dengan komponen dikti (S, PP, KU, KK) 

3. Ketrampilan Umum 
KU.1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora; 

KU.6: Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

4. Ketrampilan Khusus 
KK.2: Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman 

dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. 
CPMK Mahasiswa menguasai pengetahuan dalam bidang agroklimatologi untuk mendukung  kemampuannya menguasai 

pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang efektif. 
CP-MK merupakan uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang berkaitan dengan 
mata kuliah Agroklimatologi 

 

Diskripsi Singkat MK  

Dosen pengampu Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, MP 
Dina  Valentina Rotua Banjarnahor, SP.MSc. 

Matakuliah syarat   Tidak ada 

 



Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa memahami 
pengertian dan ruang lingkup 
mata kuliah  Agroklimatologi 
(Silabus), tugas- tugas, cara 
evaluasi dan peraturan 
mengikuti perkuliahan 

Pendahuluan, Silabus, Ruang 
Lingkup, tugas-tugas, cara 
evaluasi dan aturan 
perkuliahan. 

Cooperative learning; 
diskusi. 

100 
menit 

1. Mendapat penjelasan 
tentang pengertian dan 
ruang lingkup mata kulaih 
Agroklimatologi , tugas 
dan aturan  mengikuti 
perkuliahan 

2. Berdiskusi tentang 
pengertian dan ruang 
lingkup mata kuliah 
Agroklimatologi dan 
tugas-tugas mengikuti  
perkuliahan. 

- Mahasiswa 
menyetujui aturan 
main perkuliahan 

- Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup mata 
kuliah 
Agroklimatologi 

 

2 Mahasiswa memahami 
fenomena cuaca dan iklim, 
unsur unsurnya serta  
peranannya bagi bidang 
pertanian. 

- Pengertian Meteorologi  dan 
fenomena  Cuaca  

- Pengertian Klimatologi , 
Iklim dan peranan 
sumberdaya iklim bagi 
pertanian. 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang Meteorologi,  
klimatologi, unsur 
cuaca/iklim dan 
pengaruhnya pada bidang 
pertanian. 

2. Mendiskusikan berbagai 
fenomena terkait 
pemanfaatan sumberdaya 
cuaca dan iklim. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

- Mahsiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar perbedaan 
cuaca dan iklim. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
minimal dua jenis  
kegunaan unsur 
cuaca dan iklim bagi 
bidang pertanian.  

 

3 Mahasiswa memahami 
pengertian atmosfer, strata 
dalam atmosfer dan jenis 
unsur cuaca 

Atmosfer dan fungsinya  

dalam biosfer: 

- Strata dalam atmosfer, 

penyusun  dan sifat 

sifatnya. 

- Fenomena Unsur Cuaca 

dalam atmosfer 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengertian 
atmosfer, karakter strata 
atmosfer dan fenomena 
cuaca dalam atmosfer 

2. Mendiskusikan kejadian 
dan proses terjadinya 
fenomena cuaca dalam 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
komponen 
penyusun atmosfer, 
sifat masing masing 
strata dalam 
atmosfer  

- Mahasiswa dapat 

 



atmosfer. 
3. Merangkum hasil 

diskusi dalam perkuliahan. 

memberikan contoh 
minimun 4 jenis 
fenomena  
fisik/optis/listrik 
yang terjadi di 
atmosfer 

4 Mahasiswa memahami 
radiasi matahari sebagai 
sumber energi bagi biosfer 
dan tanaman, dinamika dan 
cara pengukurannya serta 
perannya sebagai pengendali 
unsur cuaca yang lain. 

Radiasi matahari :   

- Pengertian; macam gelombang 

enegrgi matahari. 
- Penyebaran dan  variasi 

berdasarkan letak geografis 
- Cara pengukuran (alat dan 

satuan) 

Cooperative learning; 
Diskusi; latihan soal 

100 
menit 

1. Mendapatkan 
penjelasan tentang energi 
radiasi matahari; 
penyebaran dan cara 
pengukurannya 

2. Mendiskusikan fenomena 
variasi  dan dinamika 
radiasi matahari dan cara 
pengukurannya. 

3. Merangkum hasil 
diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar berbagai 
macam panjang 
gelombang radiasi 
matahari dan 
fungsinya. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
minimum 2 faktor 
yang mempengaruhi  
penerimaan radiasi 
matahari. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan cara 
pengukuran  radiasi 
matahari dan 
menyebutkan 
alatnya. 

 

 Mahasiswa memahami 
pengaruh radiasi matahari 
terhadap tanaman dan 
mengetahui cara 
mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya 
alam radiasi matahari. 

Radiasi Matahari  : 

- Pengaruh radiasi matahari 

terhadap tanaman. 

- Pemanfaatan radiasi matahari 

secara optimal untuk produksi 

tanaman. 

 100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang  pengaruh radiasi 
matahari terhadap 
tanaman dan cara 
pemanfaatan 
sumberdaya radiasi 
matahari bagi bidang 
pertanian. 

2. Mendiskusikan berbagai 

-Mahsiswa dapat 
menyebutkan 
berbagai efek dari 
radiasi matahari 
terhadap tanaman. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan cara 
mengoptimalkan 
pemenfaatan 

 



efek radiasi matahari 
terhadap tanaman dan 
cara mengoptimalkan 
pemanfaatannya. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

sumberdaya radiasi 
matahari. 

5 Mahasiswa memahami 
dinamika dan variasi suhu 
udara, faktor yang 
mempengaruhi , cara 
pengukuran dan pengaruhnya 
terhadap tanaman. 

Suhu Udara: 

- Penyebaran dan dinamika suhu 

udara. 

- Cara pengukuran suhu udara 

- Pengaruh suhu udara terhadap 

tanaman. 

Suhu Tanah :  

- Dinamika suhu tanah 

- Cara pengukuran 

- Pengaruhnya terhadap tanaman.  

 

Cooperative learning; 
Diskusi; latihan soal 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengertian suhu 
udara;  suhu 
tanah;penyebaran dan 
dinamikanya ; cara 
pengukuran dan 
pengaruhnya terhadap 
tanaman. 

2. Mendiskusikan berbagai  
faktor yang 
mempengaruhi dinamika 
suhu dan efek suhu  
udara dan suhu tanah 
terhadap tanaman. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pengertian 
suhu udara/tanah; 
variasi dan dinamika 
suhu, faktor yang 
berpengaruh 
terhadap dinamika 
dan penyebaran 
suhu udara/tanah. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan 
minimal dua contoh 
pengaruh suhu 
udara terhadap 
tanaman. 

 

6 Mahasiswa memahami 
kejadian dan proses dalam 
siklus hydrologi, 
hubungannya dengan unsur 
cuaca dan pengaruhnya pada 
bidang pertanian. 

Siklus Hydrologi: 

- Proses Siklus hydrologi 

- Peranan siklus hidrologi 

- Proses terjadinya hujan; Curah 

hujan dan cara pengukurannya 

- Kekeringan dan banjir. 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
Tugas kelompok (SGD) 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang proses siklus 
hydrologi dan peranannya 
bagi biosfer. 

2. Mendapatkan penjelasan 
tenatng pengertian curah 
hujan; penyebaran dan 
cara pengukurannya. 

3. Mendiskusikan proses 
dalam siklus hydrologi, 
fenomena curah hujan, 
kejadian ekstrem dan 
efeknya pada tanaman. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar berbagai 
proses terkait dalam 
siklus hydrologi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
peranan siklus 
hydrologi dan faktor 
pengendali siklus. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan proses 
terjadinya hujan dan 

 



4. Latihan mengevaluasi 
data curah hujan. 

5. Merangkum hasil diskusi. 

cara mengukur 
curah hujan. 

7 Mahasiswa memahami 
fenomena evapotranspirasi, 
faktor yang 
mempengaruhinya, cara 
pengukuran dan efeknya 
pada tanaman. 

Siklus Hydrologi: 
- Evapotranspirasi dan faktor 

yang mempengaruhinya 
- Cara mengukur evaporasi 

dan evapotranspirasi. 
- Pengaruh evapotranspirasi 

terhadap tanaman. 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
faktor yang 
mempengaruhi 
evapotranspirasi, cara 
pengukurannya dan 
pengaruhnya pada 
tanaman. 

2. Mendiskusikan efek 
evapotranspirasi  pada 
tanaman . 

3. Merangkum hasil 
diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar proses 
evapotranspirasi dan 
faktor 
pengendalinya serta 
cara mengukurnya. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
pengaruh 
evapotranspirasi 
terhadap tanaman. 

 

8 Mahasiswa memahami 
pengertian kelembaban 
udara, dinamika dan faktor 
yang mempengaruhinya , 
pengaruhnya terhadap 
tanaman serta cara 
pengukurannya. 

Siklus Hydrologi: 
- Kelembaban Udara dan 

dinamikanya. 
- Proses terbentuknya 

Keawanan. 
- Cara mengamati 

kelembaban Udara 
- Pengaruh kelembaban udara 

bagi tanaman.  

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
pengertian kelembaban 
udara; faktor yang 
mempengaruhi 
dinamika kelembaban 
udara dan cara 
mengukurnya. 

2. Mendiskusikan 
pengaruh kelembaban 
udara terhadap 
tanaman dan unsur 
cuaca lainnya. 

3. Latihan mengukur 
kelembaban udara 

4. Merangkum hasil 
diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar dinamika 
kelembaban udara, 
faktor pengendali 
dan cara 
mengukurnya. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
pengaruh 
kelembaban udara 
terhadap tanaman. 
Mahasiswa dapat 
menjelaskan proses 
terbentuknya awan 
dan jenis jenis awan.  

 

9 Mahasiswa dapat  menjawab Soal Tes Tengah Semester Tes tertulis 100 1. Mahasiswa mendapatkan   



soal soal tes dan 
mengevaluasi diri tentang 
penguasannya terhadap 
materi perkuliahan. 

menit pertanyaan yang harus 
dijawab secara individu. 

2. Mahasiswa mendapatkan 
nilai sesuai 
kemampuannya menjawab 
pertanyaan. 

 

10  Mahasiswa memahami 
pengertian tekanan udara, 
pengaruhnya terhadap 
gerakan udara/angin ; jenis 
angin dan pengaruhnya 
terhadap tanaman. 

Tekanan Udara dan angin: 

- Penyebaran tekanan udara dan 

faktor yang mempengaruhinya. 

- Jenis angin 

- Pengukuran tekanan udara dan 

angin 

- Pengaruh angin terhadap 

tumbuhan 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
pengertian tekanan 
udara, faktor yang 
mempengaruhi 
dinamika tekanan udara. 

2. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
angin dan jenis angin, 
cara pengukuran dan 
pengaruhnya terhadap 
tanaman.  

3. Mendiskusikan berbagai 
hubungan antara angin 
dengan tanaman 

4. Merangkum hasil 
diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan proses 
terjadinya angin, 
jenis angin dan 
pengaruhnya 
terhadap tanaman. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan cara 
pengukuran 
kecepatan dan arah 
angin. 

 

11 Mahasiswa memahami 
pengertian sumberdaya iklim, 
faktor yang mengendalikan 
dan pemanfaatannya bagi 
bidang pertanian 

IKLIM: 
- Pengertian  
- Faktor yang mempengaruhi 

type iklim. 
- Pemanfaatan iklim untuk 

bidang pertanian 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
pengertian iklim; faktor 
pengendali iklim dan 
pemanfaatannya bagi 
bidang pertanian. 

2. Mendiskusikan 
pengertian iklim; faktor 
pengendali iklim dan 
pemanfaatannya bagi 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pengertian 
iklim, faktor 
pengendali iklim dan 
pemanfaatan 
sumber daya iklim 
untuk pertanian. 

 



bidang pertanian. 
3. Merangkum hasil 

diskusi. 

12 Mahasiswa memahami cara 
menentukan type iklim suatu 
wilayah menggunakan 
klasifikasi tertentu. 

Klasifikasi Iklim : 
- Menurut Supan 
- Menurut R Lang 
- Menurut Smidth-Ferguson 
- Menurut Kopen 
- Menurut Oldeman. 

Cooperative learning; 
Diskusi; Latihan 
menentukan type iklim 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang klasifikasi iklim, 
kegunaan dan jenis 
klasifikasi. 

2. Diskusi dan Latihan 
menganalisis data iklim 
untuk menentukan type 
iklim. 

3. Merangkum hasil diskusi 
dan latihan. 

- Mahasiswa dapat 
menganalisis type 
iklim berdasarkan 
data unsur iklim 
suatu wilayah. 

 

13 Mahasiswa memahami 
adanya fenomena perubahan 
iklim, penyebab dan 
dampaknya terhadap bidang 
pertanian dan cara 
menghadapinya. 

Pembahasan Isu : Dampak 

Perubahan Iklim  terhadap bidang 

pertanian 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang fenomena 
perubahan iklim; faktor 
penyebab dan dampaknya 
bagi pertanian. 

2. Mendiskusikan dampak 
perubahan iklim dan 
mitigasi 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dugaan 
dampak perubahan 
iklim terhadap 
bidang pertanian 
dan cara 
mengatasinya. 

 

14 Mahasiswa melihat secara 
langsung sebuah institusi 
stasiun klimatologi; tugas; 
peran dan peralatan untuk 
mendapatkan data  
cuaca/iklim. 

Kunjungan Lapangan ke 
Stasiun Klimatologi  

tinjauan lapangan; SGD 100 
menit 

1. Mendapatkanpenjelasan 
tentang pengelolaan  
instansi stasiun klimatologi 
(struktur, tugas, jaringan) 

2. Mendapatkan penjelasan 
dan melihat alat  pengukur 
unsur cuaca serta cara 
kerjanya . 

3. Membuat laporan 
kunjungan. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan tugas, 
peran dan 
kelengkapan sebuat 
instansi stasiun 
klimatologi. 

 

15  TAS  100 
menit 

   

 REFERENSI:  
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7. Belajar dari Sang Gunung (Kajian Budidaya Pertanian Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal Pada Daerah Pegunungan). 2014. Suprihai, Yuliawati, Hartati S, 

Teguh W, Harry J. Griya Media. Salatiga.  
 
 
 
 
 
 

Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan pengetahuan (PP), 
ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi 
pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap pertemuan pada bagan analisis instruksional). 

 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara  



170 menit/minggu/semester 2,83 

 
 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan. 

 

 



 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI S1 AGROTEKNOLOGI DAN AGRIBISNIS 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan 

BIOLOGI AU114 2 / 1 GASAL 27 Agustus 2020 

Pengembang RPS Pengajar  Ketua Program Studi 

Program Studi S1 AGROTEKNOLOGI dan AGRIBISNIS 
Koordinator: Yohanes Hendro Agus, Dr., M.Sc., Ir. (YHA) 
Anggota       : Yoga Aji Handoko, M.Si., S.Si. (YG) 

Maria Marina Herawati, Dr., MP., SP. 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI   
Diisi dengan CPL prodi yang 
dibebankan pada mata kuliah,  
dilengkapi dengan kode sesuai 
dengan komponen dikti (S, PP,KU,KK) 

SIKAP: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila; 

g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

 
PENGUASAAN PENGETAHUAN 

a. Menguasai konsep dan peranan biologi dalam bidang pertanian, yang mencakup struktur, fungsi, pembelahan 

sel hingga anatomi, morfologi, respon/perilaku, reproduksi, dan klasifikasi makhluk hidup, diantaranya 

mikroorganisme, tumbuhan,hewan, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya.  

b. Mempunyai wawasan botani tanaman produksi. 
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CPMK   
CP-MK merupakan uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang berkaitan dengan 
mata kuliah BIOLOGI  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan biologi dalam bidang pertanian 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan bentuk dan struktur virus, sel bakteri, jamur/kapang, 

khamir, tumbuhan, dan hewan serta fungsi organel-organelnya. 
3. Mahasiswa memahami proses pembelahan sel serta perkembangan sel menjadi menjadi jaringan  
4. Mahasiswa memahami struktur dan perkembangan tumbuhan yang mencakup anatomi, morfologi, hingga 

pertumbuhan primer dan sekundernya 
5. Mahasiswa memahami struktur dan perkembangan hewan, yang mencakup organ, sistem organ, hingga 

fisiologinya. 
6. Mahasiswa memahami konsep reproduksi tumbuhan dan hewan 
7. Mahasiswa memahami konsep respon tumbuhan serta perilaku dan sistem imun hewan 
8. Mahasiswa memahami konsep taksonomi dan klasifikasi makhluk hidup 
9. Mahasiswa memahami morfologi, habitat, serta sifat-sifat khusus spesies-spesies dalam famili: Leguminoceae, 

Palmae, Caricaceae, Solanaceae, Gramineae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Umbeliferae, Rubiaceae 
10. Mahasiswa memahami morfologi, habitat, serta sifat-sifat khusus spesies-spesies dalam familia: Liliaceae, 

Musaceae, Rutaceae, Aracae, Bromeliaceae, Convolvulaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae 

DiskripsiSingkat MK Matakuliah ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang prinsip dan peranan biologi dalam bidang pertanian, yang pokok bahasannya mencakup struktur, 
fungsi, pembelahan sel hingga anatomi, morfologi, respon/perilaku, reproduksi, dan klasifikasi makhluk hidup, yang meliputi mikroorganisme, 
tumbuhan,hewan, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk memperkaya wawasan mahasiswa, matakuliah ini juga 
mengkaji botani tanaman produksi. 

Dosen pengampu Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc. dan Yoga Aji Handoko, M.Si., S.Si. 

Matakuliahsyarat Tidak ada 

 

Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Pengajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

1. Mahasiswa memahami 
aturan perkuliahan, 
sertadefinisi, ruang lingkup 
dan peranan biologi dalam 
bidang pertanian 

Pendahuluan, aturan mata 
kuliah, serta definisi,ruang 
lingkup, dan peranan 
biologi dalam bidang 
pertanian 

Ceramah dan 
SGD 

100 menit 1. Mendapat penjelasan aturan 
perkuliahan dan berdiskusi 
untuk menyepakatinya 

2. Penjelasan dan berdiskusi 
tentang definisi, ruang 
lingkup, dan peranan biologi 
dalam bidang pertanian 

1. Mahasiswa menyetujui aturan 
perkuliahan 

2. Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
definisi, ruang lingkup, dan 
peranan biologi dalam bidang 
pertanian 

YHA  
atau  
YG 

2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

membandingkan struktur 

Struktur sel 
mikroorganisme, 

Ceramah, SGD, 
dan PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang bentuk 
dan struktur sel 

1. Mahasiswa mampu 
memahami&menyebutkan 
struktur sel mikroorganisme, 

YHA 



3 

 

virus, sel bakteri, 

jamur/kapang, khamir, 

tumbuhan, dan hewan serta 

fungsi organel-organelnya 

 

tumbuhan, hewan dan 
fungsi organelnya 

mikroorganisme, tumbuhan, 
hewan dan fungsi 
organelnya 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh kekhasan 
struktur dan fungsi sel  

3. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang 
perbandingan sel 
mikroorganisme, tumbuhan, 
dan hewan. 

tumbuhan, hewan, serta 
fungsi organelnya 

2. Mahasiswa mampu 
menganalisis&menjelaskan 
kekhasan struktur dan fungsi 
sel mikroorganisme, 
tumbuhan, dan hewan 

3. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
persamaan dan perbedaan sel 
mikroorganisme, tumbuhan, 
dan hewan 

3. Mahasiswa memahami dan 
menguasai konsep, proses, 
dan jenis pembelahan sel 
serta perkembangan sel 
menjadi menjadi jaringan 

Proses pembelahan sel 
serta perkembangan sel 
menjadi menjadi jaringan 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang proses 
pembelahan sel serta 
perkembangan sel menjadi 
menjadi jaringan 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh proses 
pembelahan sel serta 
perkembangan sel menjadi 
menjadi jaringan 

 

1. Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
memahami proses 
pembelahan sel serta 
perkembangan sel menjadi 
menjadi jaringan 

2. Mahasiswa mampu mencari, 
mendapatkan dan 
menjelaskan contoh proses 
pembelahan sel  

3. Mahasiswa mampu mencari, 
mendapatkan dan 
menjelaskan contoh 
perkembangan sel menjadi 
menjadi jaringan 

YHA 

 Evaluasi/Test dilaksanakan di luar hari dan jam perkuliahan YHA 
4. Mahasiswa memahami dan 

menguasai konsep struktur 
dan perkembangan 
tumbuhan yang mencakup 
anatomi, morfologi, hingga 
pertumbuhan primer dan 
sekundernya 

Struktur dan 
perkembangan akar, 
batang, daun 
 

Ceramah, SGD, 
PBL, dan CtL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
struktur dan perkembangan 
akar, batang, daun 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh struktur 
dan perkembangan akar, 
batang, daun pada tanaman 
produksi 
 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep struktur dan 
perkembangan akar, batang, 
daun 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh struktur dan 
perkembangan akar, batang, 
daun pada tanaman produksi 

YG 
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5. Mahasiswa memahami dan 
menguasai konsep struktur 
dan perkembangan 
tumbuhan yang mencakup 
anatomi, morfologi, hingga 
pertumbuhan primer dan 
sekundernya 

Struktur dan 
perkembangan bunga, 
buah, biji 
 

Ceramah, SGD, 
PBL, dan CtL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
struktur dan perkembangan 
bunga, buah, biji 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh struktur 
dan perkembangan bunga, 
buah, biji pada tanaman 
produksi 

 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep struktur dan 
perkembangan bunga, buah, 
biji 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh struktur dan 
perkembangan bunga, buah, 
biji pada tanaman produksi 

YG 

6. Mahasiswa memahami dan 
menguasai konsep reproduksi 
tumbuhan dan klasifikasi 
mahkluk hidup 

Reproduksi tumbuhan  Ceramah, SGD, 
PBL, dan CtL 

100 nit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
struktur dan perkembangan 
bunga, buah, biji 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh struktur 
dan perkembangan bunga, 
buah, biji pada tanaman 
produksi 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep struktur dan 
perkembangan bunga, buah, 
biji 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh struktur dan 
perkembangan bunga, buah, 
biji pada tanaman produksi 

YG 

7. Mahasiswa memahami dan 
menguasai konsep klasifikasi 
mahkluk hidup 

Klasifikasi mahkluk hidup Ceramah, SGD, 
PBL 

100 nit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
taksonomi, klasifikasi, dan 
penamaan makhluk hidup 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh klasifikasi 
pada tanaman produksi, 
hewan, dan mikroorganisme 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep taksonomi, klasifikasi, 
dan penamaan makhluk 
hidup 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh klasifikasi pada 
tanaman produksi, hewan, 
dan mikroorganisme 

YG 

 Evaluasi/Test dilaksanakan di luar hari dan jam perkuliahan YG 
8. Mahasiswa memahami dan 

menguasai konsep struktur 
dan perkembangan hewan, 
yang mencakup organ, sistem 
organ, hingga fisiologinya. 

Struktur dan 
perkembangan organ dan 
sistem organ pencernaan 
dan sirkulasi 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang organ 
dan sistem organ 
pencernaan dan sirkulasi 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh organ dan 
sistem organ pencernaan 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
organ dan sistem organ 
pencernaan dan sirkulasi 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh organ dan sistem 

YHA 
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dan sirkulasi pada hewan 
tertentu 

organ pencernaan dan 
sirkulasipada hewan tertentu 

9. Mahasiswa memahami dan 
menguasai konsep struktur 
dan perkembangan hewan, 
yang mencakup organ, sistem 
organ, hingga fisiologinya. 

Struktur dan 
perkembangan organ dan 
sistem organ respirasi dan 
eksresi 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang organ 
dan sistem organ respirasi 
dan eksresi 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh organ dan 
sistem organ respirasi dan 
eksresipada hewan tertentu 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
organ dan sistem organ 
respirasi dan eksresi 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh-
contoh organ dan sistem 
organ respirasi dan 
eksresipada hewan tertentu 

YHA 

10. Mahasiswa memahami 
konsep reproduksi hewan 

Reproduksi hewan Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
reproduksi hewan 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh reproduksi 
hewan 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep reproduksi hewan 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh- 
contoh reproduksi hewan 

YHA 

 Evaluasi/Test dilaksanakan di luar hari dan jam perkuliahan YHA 

11. Mahasiswa  memahami dan 
menguasai konsep konsep 
respon tumbuhan serta 
perilaku dan sistem imun 
hewan terhadap lingkungan 

Respon tumbuhan serta 
perilaku dan sistem imun 
hewan terhadap lingkungan 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
respon tumbuhan serta 
perilaku dan sistem imun 
hewan 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh respon 
tumbuhan serta perilaku dan 
sistem imun hewan terhadap 
lingkungan 

1. Mahasiswa mampu memahami 
& menjelaskan konsep respon 
tumbuhan serta perilaku dan 
sistem imun hewan terhadap 
lingkungan 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh- 
contoh respon tumbuhan serta 
perilaku dan sistem imun 
hewan terhadap lingkungan 

YHA 

12. Mahasiswa memahami 
konsep asal usul makhluk 
hidup 

Asal usul makhluk hidup Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang konsep 
asal usul makhluk hidup 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh-contoh 
teori-teori asal-usul 
kehidupan 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep asal usul makhluk 
hidup 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh- 
contoh teori-teori asal-usul 
kehidupan 

YHA 

13. Mahasiswa mampu 
memahami ekologi dan 

Ekologi dan 
keanekaragaman Filum 
Arthropoda 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang ekologi 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep ekologi dan 

YHA 
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keanekaragaman Filum 
Arthropoda 

dan keanekaragaman Filum 
Arthropoda 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh ekologi 
dan keanekaragaman 
beberapa spesies dari Filum 
Arthropoda 

keanekaragaman Filum 
Arthropoda 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh- 
contoh ekologi dan 
keanekaragaman beberapa 
spesies dari Filum Arthropoda 

 Evaluasi/Test dilaksanakan di luar hari dan jam perkuliahan  
14. Mahasiswa mampu 

memahami kehidupan dan 
keanekaragaman Protista 

Kehidupan dan 
keanekaragaman Protista/ 
mikroorganisme 

Ceramah, SGD, 
PBL 

100 menit 1. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi tentang 
kehidupan, ekologi dan 
keanekaragaman Protista 

2. Mendapat penjelasan dan 
berdiskusi contoh ekologi 
dan beberapa spesies 
Protista 

1. Mahasiswa mampu 
memahami & menjelaskan 
konsep kehidupan, ekologi dan 
keanekaragaman Protista 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh- 
contoh ekologi dan beberapa 
spesies Protista 

YG 

15. Mahasiswa mampu 
memahami morfologi, 
habitat, serta sifat-sifat 
khusus spesies-spesies dalam 
famili Leguminoceae, Palmae, 
Caricaceae, Solanaceae, 
Gramineae, Cruciferae, 
Cucurbitaceae, Umbeliferae, 
Rubiaceae 

Botani Leguminoceae, 
Palmae, Caricaceae, 
Solanaceae, Gramineae, 
Cruciferae, Cucurbitaceae, 
Umbeliferae, Rubiaceae 

Presentasi, SGD, 
DL, SDL, CoL, 
CbL, CtL, PjBL, 
PBLI 

100 menit 1. Mendapatkan penjelasan 
botani famili Leguminoceae, 
Palmae, Caricaceae, 
Solanaceae, Gramineae, 
Cruciferae, Cucurbitaceae, 
Umbeliferae, Rubiaceae 

2. Mahasiswa berbagi dan 
berdiskusi tentang contoh 
morfologi, ekologi, dan 
karakteristik suatu spesies 
dari famili Leguminoceae, 
Palmae, Caricaceae, 
Solanaceae, Gramineae, 
Cruciferae, Cucurbitaceae, 
Umbeliferae, Rubiaceae 

1. Mahasiswa mampu 
memahami botani famili 
Leguminoceae, Palmae, 
Caricaceae, Solanaceae, 
Gramineae, Cruciferae, 
Cucurbitaceae, Umbeliferae, 
Rubiaceae 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh 
morfologi, ekologi, dan 
karakteristik suatu spesies dari 
famili Leguminoceae, Palmae, 
Caricaceae, Solanaceae, 
Gramineae, Cruciferae, 
Cucurbitaceae, Umbeliferae, 
Rubiaceae 

YG 

16. Mahasiswa mampu 
memahami morfologi, 
habitat, serta sifat-sifat 
khusus spesies-spesies dalam 
famili Liliaceae, Musaceae, 
Rutaceae, Aracae, 

Botani Liliaceae, Musaceae, 
Rutaceae, Aracae, 
Bromeliaceae, 
Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 

Presentasi, SGD, 
DL, SDL, CoL, 
CbL, CtL, PjBL, 
PBLI 

100 menit 1. Mendapatkan penjelasan 
botani famili Liliaceae, 
Musaceae, Rutaceae, 
Aracae, Bromeliaceae, 
Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 

1. Mahasiswa mampu 
memahami botani famili 
Liliaceae, Musaceae, 
Rutaceae, Aracae, 
Bromeliaceae, Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 
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Bromeliaceae, 
Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 
Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae 

Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae 

Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae,  

2. Mahasiswa berbagi dan 
berdiskusi tentang contoh 
morfologi, ekologi, dan 
karakteristik suatu spesies 
dari famili Liliaceae, 
Musaceae, Rutaceae, 
Aracae, Bromeliaceae, 
Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 
Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae 

Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae 

2. Mahasiswa mampu mencari 
dan mendapatkan contoh 
morfologi, ekologi, dan 
karakteristik suatu spesies dari 
famili Liliaceae, Musaceae, 
Rutaceae, Aracae, 
Bromeliaceae, Convolvulaceae, 
Anacardiaceae, 
Euphorbiaceae, Cactaceae, 
Cyperaceae 

 Evaluasi/Test dilaksanakan di luar hari dan jam perkuliahan  
 Referensi: 

1. Reece, J. B., Urry, L.A., Cain, M. L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. 2017. Essential of Biology. Edisi 11. Pearson. New York. 
2. Loveless, A.R. 1987. Prinsip-prinsip Biologi Tumbuhan untuk Daerah Tropis. Gramedia. Jakarta. 
3. Nugroho, H., Purnomo, Sumardi, I. 2008. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Penebar Swadaya. Depok. 
4. Rastogi, S. C., 2001. Essentials of Animal Physiology. New Age International. New Delhi. 
5. Tjitrosoepomo, G. 2018. Morfologi Tumbuhan. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta. 
6. Tjitrosomo, S.S., 1983. Botani Umum. Angkasa . Bandung. 
7. van Steenis, C.G.G.J., 1987. Flora. Pradnya Paramita. Jakarta. 
8. Artikel-artikel penelitian dan review yang terkait dengan setiap topik/materi 

 

 
Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 
 
 
 
 
 

http://ugmpress.ugm.ac.id/id/writer/detail/gembong-tjitrosoepomo
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Pengertian 3 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial 
 

Tatap Muka Belajar Mandiri 
 

100 menit/minggu/semester 100 menit/minggu/semester 4 

B Penugasan Terstruktur dan Bimbingan Pembuatan Poster Tanaman Produksi 
 

100 menit/minggu dan 50 menit /2 minggu 2 

C Praktik Laboratorium dan PenyusunanLaporan 
 

100 menit/minggu dan 200 menit/minggu 5 

 TOTAL WAKTU BELAJAR PEMBELAJARAN 11 

 
 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBLI 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan. 
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EVALUASI PEMBELAJARAN 

Jenis Evaluasi Bobot (%) 

Perkuliahan 66.66 

Praktikum 33.33 

Total (dibulatkan) 100 

 
PENILAIAN 
 

Rentang Nilai AksaraAkhir 

80 – 100 A 

75 – 79,9 AB 

70 – 74,9 B 

65 – 69,9 BC 

60 – 64,9 C 

55 – 59,9 CD 

50 – 54,9 D 

˂ 50 E 

 



 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI/ILMU PERTANIAN 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan 

EKOLOGI TANAMAN AO 237 2/1 GENAP 1 Januari 2018 

Pengembang RPS Pengajar  Ketua PRODI 

Program Studi  AGROTEKNOLOGI Koordinator:  Nugraheni Widyawati, Dr.Ir.MP. Maria Marina Herawati, Dr. SP. MP. 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI          1. Sikap  
S.6:  Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S.12: Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; 
2. Penguasaan Pengetahuan 

P1. Menguasai pengetahuan dalam bidang  Ekologi tanaman untuk mendukung  kemampuannya menguasai pengetahuan 

dan teknologi budidaya tanaman yang efektif.  
Diisi dengan CPL prodi yang 
dibebankan pada mata kuliah,  
dilengkapi dengan kode sesuai 
dengan komponen dikti (S, PP, KU, KK) 

3. Ketrampilan Umum 

KU.1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora; 

KU.6: Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 
CPMK 4. Ketrampilan Khusus 
CP-MK merupakan uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang berkaitan dengan 
mata kuliah Ekologi Tanaman 

KK.3: Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi teknologi budidaya tanaman yang efektif dan 

produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu 
bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. 
 

Diskripsi Singkat MK  

Dosen pengampu Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, MP 
Dina Rotua Banjarnahor, SP.MSc. 

Matakuliah syarat   Tidak ada 

 

Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa memahami 
pengertian dan ruang lingkup 
mata kuliah  Ekologi Tanaman 
(Silabus), tugas- tugas, cara 
evaluasi dan peraturan 
mengikuti perkuliahan 

Pendahuluan, Silabus, Ruang 
Lingkup, 

Cooperative learning; 
diskusi. 

100 
menit 

1. Mendapat penjelasan 
tentang pengertian dan 
ruang lingkup mata kulaih 
Ekologi tanaman, tugas 
dan aturan  mengikuti 
perkuliahan 

2. Berdiskusi tentang 
pengertian dan ruang 
lingkup mata kuliah 
ekologi  tanaman dan 
tugas-tugas mengikuti  
perkuliahan. 

- Mahasiswa  dapat 
menjelaskan 
pentingnya 
mengikuti 
perkuliahan Ekologi 
Tanaman.  

 

 

2 Mahasiswa memahami  
adanya interaksi  antara 
tanaman dengan 
lingkungannya.  

Interaksi Tanaman dan 
Lingkungan :  

- Lingkungan makro 
- Lingkungan Mikro. 
- Faktor2 yang 

mempengaruhi 
penampilan tanaman. 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
Praktikum 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang berbagai interaksi 
antara tanaman dengan 
lingkungannya. 

2. Mendiskusikan berbagai 
fenomena terkait interaksi 
antara tanaman dengan 
lingkungannya. 

 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
minimal dua jenis  
fenomena interaksi  
antara tanaman 
dengan 
lingkungannya. 

- Mahsiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pengertian 
lingkungan mikro 
dan makro. 

 

3 Mahasiswa memahami 
adanya fenomena daur 
berbagai materi penting 
dalam biosfer, fungsi dan 
prosesnya. 

Daur Biogeokemis: 
- Siklus Hydrologi 
- Daur O2/CO2 

Cooperative learning; 
diskusi 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tantang pentingnya daur 
materi di alam. 

2. Mendapatkan penjelasan 
tentang proses siklus 
hydrologi dan daur 
O2/CO2. 

3. Mendiskusikan berbagai 
proses dalam daur 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pentingnya 
daur materi dalam 
biosfer . 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar proses2 dalam 
siklus hyfrologi dan 

 



hydrologi dan daur 
O2/CO2. 

4. Merangkum  diskusi dalam 
perkuliahan. 

siklus O2/CO2. 

4 Mahasiswa memahami 
adanya fenomena daur 
berbagai materi penting 
dalam biosfer, fungsi dan 
prosesnya. 

Daur Biogeokemis : 
- Siklus Nitrogen 
- Siklus Phospor 

Cooperative learning; 
diskusi 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tantang pentingnya daur 
Nitrogen dan Phorpor. 

2. Mendapatkan penjelasan 
tentang proses siklus  
Nitrogen dan daur 
Phospor. 

3. Mendiskusikan berbagai 
proses dalam daur 
Nitrogen dan daur 
Phosphor. 

4. Merangkum  diskusi dalam 
perkuliahan. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pentingnya 
daur Nitrogen dan 
Phospor. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar proses2 dalam 
siklus  Nitrogen dan 
siklus Phospor. 

 

5 Mahasiswa memahami ilmu 
fenologi, kegunaannya bagi 
bidang pertanian dan 
contoh2nya. 

Fenologi, kegunaan  untuk 
bidang pertanian dan 
contoh2nya. 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
Tugas kelompok (SGD) 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang Fenologi sebagai 
suatu ilmu, kegunaannya 
bagi bidang pertanian. 

2. Mendiskusikan berbagai 
contoh peristiwa fenologi 
dan faktor pemicunya. 

3. Merangkum hasil diskusi 
dalam perkuliahan. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pengertian 
fenologi dan 
kegunaannya bagi 
bidang pertanian. 

- Mahasiswa bisa 
memberikan contoh 
minimal 2 jenis 
peristiwa fenologi  
dan faktor 
pemicunya . 

 

6 Mahasiswa memahami 
pengertian Plant Indicator, 
contoh dan kegunaannya. 

Plant Indicator, contoh dan 
kegunaannya 

Cooperative learning; 
Diskusi. 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengertian Plant 
Indicator, contoh dan 
kegunaannya. 

2. Mendiskusikan  fenomena  

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar pengertian 
plant indicators dan 
kegunaannya. 

 



dan kegunaan terkait 
dengan plant indicator. 

3. Merangkum hasil diskusi 
dalam perkuliahan. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
minimal dua  jenis 
tanaman indikator  
dan kegunaan 
praktisnya. 

7 Mahasiswa memahami 
adanya sumberdaya iklim, 
cara memanfaatkannya bagi 
bidang pertanian dan 
pengaruh beberapa unsur 
iklim terhadap tanaman . 

Climatic Factors: 
- Aspek pemanfaatan 

sumberdaya iklim dalam 
bidang pertanian. 

- Cahaya matahari 
- Suhu Udara 

 

Cooperative learning; 
Diskusi; 
Praktikum 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang sumberdaya iklim , 
cara pemanfaatannya bagi 
bidang pertanian. 

2. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengaruh cahaya 
matahari dan suhu udara 
terhadap tanaman. 

3. Mendiskusikan cara 
pemanfaatan sumberdaya 
iklim dan hubungan antara 
tanaman dengan cahaya 
matahari dan suhu udara. 

4. Merangkum hasil diskusi 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
r cara pemanfaatan 
sumberdaya iklim 
bagi bidang 
pertanian. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan  
minimal 2 contoh 
pengaruh cahaya 
matahari  dan suhu 
udara terhadap 
pertumbuhan 
tanaman. 

 

 Mahasiswa mampu 
mengetahui  pengaruh 
dinamika  curah hujan dan 
angin terhadap tanaman. 

Climatic Factors: 
- Curah hujan 
- Angin 

Polutan Udara dan Tanaman 
 

Cooperative learning; 
Diskusi 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengaruh curah 
hujan dan angin terhadap 
tanaman. 

2. Mendapatkan 
penjelasan tentang 
pengaruh beberapa jenis 
polutan udara terhadap 
tanaman. 

3. Mendiskusikan 
fenomena dan proses 
respon tanaman akibat 
curah hujan , angin dan 
polutan udara. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan  
minimal dua contoh 
pengaruh curah 
hujan, angin dan 
polutasn udara 
terhadap tanaman. 

 

 



4. Merangkum hasil diskusi 
dalam perkuliahan. 

8 Mahasiswa mampu 
menyusun makalah dan 
mempresentasikan secara 
sistematis. 

Presentasi Makalah Kelompok. 
 

Presentasi; Diskusi 
 

100 
menit 

   

9  Tes Tengah Semester  100 
menit 

   

10 Mahasiswa memahami fungsi 
tanah, kondisi fisik, kimiawi 
dan organisme tanah serta 
pengaruhnya terhadap 
tanaman. 

Edhapic Factor: 
- Fungsi tanah dalam 

produksi tanaman. 
- Tekstur dan struktur 

tanah 
- Bahan organik tanah 
- Unsur hara  
- Organisme tanah 

Cooperative learning; 
Diskusi 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang fungsi tanah; 
penyusun tanah; jenis 
tanah dan sifat fisik, 
kimiawi serta organisme 
tanah. 

2. Mendiskusikan 
pengaruh berbagai kondisi 
tanah terhadap tanaman. 

3. Merangkum hasil 
diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar fungsi tanah, 
penyusun tanah. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh 
pengaruh kondisi 
fisik, kimiawi, 
organik dan biotis 
tanah terhadap 
tanaman.  

 

11 Mahasiswa memahami  
keberadaan berbagai  jenis 
organisme dalam lingkungan 
tanaman, pengaruhnya 
terhadap tanaman dan cara 
pengendaliannya. 

Biotic Factor: 
- Efek positif bagi tanaman 
- Efek merugikan bagi 

tanaman. 
- Prinsip pengendalian 

ramah lingkungan. 

Cooperative learning; 
Diskusi 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang  hubungan antara 
tanaman dengan faktor 
biotik dalam 
lingkungannya. 

2. Mendiskusikan hubungan 
antara tanaman dengan 
faktor biotik  
dilingkungannya serta cara 
pengendaliannya. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

- Mahasiswa dapat  
menjelaskan 
berbagai jenis 
hubungan antara 
faktor biotis 
dilingkungannya 
dengan tanaman. 

- Mahasiswa dapat 
memberikan contoh  
minimal dua jenis 
hubungan antara 
faktor biotis dengan 
tanaman. 

 

12 Mahasiswa memahami 
pengertian analisis vegetasi, 

Analisis Vegetasi: 
- Pengertian, ruang lingkup 

Cooperative learning; 
Diskusi 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang pengertian analisis 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 

 



ruang lingkup, kegunaan dan 
teknik menganalisis. 

dan kegunaan. 
- Teknik analisis vegetasi. 

 vegetasi , ruang lingkup , 
cara analisis dan 
kegunaannya. 

2. Mendiskusikan berbagai 
hal terkait analisis 
vegetasi. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

benar ruang lingkup 
dan kegunaan 
analisis vegetasi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
tahapan 
menganalisis sebuah 
vegetasi.  

13 Mahasiswa memahami 
konsep dasar pertanian 
organik, aplikasi , kendala dan 
potensi pengembangannya di 
Indonesia. 

Konsep Pertanian Organik. 
- Pengertian 
- Aplikasi 
- Kendala dan potensi 

pengembangannya. 

Cooperative learning; 
Diskusi 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang konsep pertanian 
organik, aplikasi, kendala 
dan potensi 
pengembangannya. 

2. Mendiskusikan berbagai 
hal terkait pertanian 
organik. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
dasar pertanian 
organik, potensi dan 
kendala 
pengembangannya. 

 

14 Mahasiswa memahami fungsi 
hutan dalam aspek 
hydroorologi dan sebagai 
bank gen sehingga bisa 
menghargai eksistensi hutan. 

Fungsi Hutan dalam 
Hydroorologi dan Bank Gen. 

Cooperative learning; 
Diskusi 
 

100 
menit 

1. Mendapatkan penjelasan 
tentang fungsi hutan 
dalam hidroorologi dan 
sebagai bank gen. 

2. Mendiskusikan berbagai 
hal terkait fusngsi hutan 
dalam hidroorologi dan 
bank gen. 

3. Merangkum hasil diskusi. 

- Mahasiswa dapat 
menjelaskan dengan 
benar fungsi hutan 
dalam hydroorologi 
dan sebagai bank 
gen. 

 

15  TAS  100 
menit 

   

 REFERENSI :  
 
Plants Ecology  : R.S. Shukla and P.S. Chandel, 1982. S. Chand and Company LTD Ram Nagar, New Delhi. 
Environmental Physiology of Plant : A.H Fitter and RKM Hay, 1981. Academic Press Inc. London. 
Terrestrial Plant Ecology : Michael G Barbour and J.H. Burk and W.D. Pitts, 1987. The Benyamin Publishing Company Inc. California. 
Tropical Ecology : Pomeroy, D.E, et all. 1986. Longman Group Ltd. Hongkong. 



Plant and Environment : Doubermire, R.F. 1974. John Willey & Sons. New York, Sidney, Toronto. 
Foundamentals of Ecology: Odum, E.P. 1971. W.B. Sounders Company. Philadelpia, London. 
Plant Ecology : Weaver, J.E  and Clements, F.E. 1980. Tata Mc Graw Hill Company Ltd, New Delhi.  
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Rencana Pembelajaran Semester Antara  

Tahun Ajaran 2020/2021 

Fakultas Pertanian dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Mata Kuliah Bahasa Inggris TOEFL Kode MK AU003 

Mata Kuliah Prasyarat - Bobot MK 0 SKS 

Dosen Pengampu  Dina Banjarnahor Kode Dosen 51635 

Alokasi Waktu Semester Antara (16 sesi) 

Deskripsi Mata Kuliah Kuliah ini berisikan pengetahuan dan praktik Bahasa Inggris akademik (Academic English) untuk 

menghadapi Tes TOEFL. Tes TOEFL mencakup 1) listening, 2) reading comprehension, 3) structure and 

writing, dan 4) speaking. Mata kuliah ini berfokus pada komponen 1, 2, dan 3. 

Capaian Pembelajaran 

(berdasarkan hasil 

Diagnostic Test) 

1) Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan kata kerja (verb), kata benda (noun), kata sifat 

(adjective), kata keterangan (adverb), kata depan (preposition), & kata penghubung (conjunction) 

2) Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan beberapa English structure (tenses, passive voice, 

& gerund) dengan benar 

3) Mahasiswa menambah perbendaharaan kata baru (vocabulary) minimal 10 kata per hari 

4) Mahasiswa memahami bacaan (reading) dan monolog/dialog akademik (listening) 

5) Mahasiswa mampu membuat tulisan (writing) sederhana tentang topik akademik tertentu 
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Minggu 

 

Topik Aktivitas Materi kuliah Kemampuan Akhir 

1-2 

 

(18-19 May 

2021) 

- - Introduction, 

reflection, & 

orientation 

- Diagnostic test 

- -  

3  

 

(25 May 

2021) 

Verb - Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Definition & 

modification of verb 

- How to use verb 

- Students can use verb properly in positive, 

negative, and interrogative sentences 

- Students can memorize five new verbs 

(with their modification) every day 

- Students can memorize ten new words 

every day and pronounce them properly 

4 

 

(26 May 

2021) 

Noun - Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Definition of noun 

- How to use noun 

- Students can use noun properly in positive, 

negative, and interrogative sentences 

- Students can memorize five new nouns 

every day 

- Students can memorize ten new words 

every day and pronounce them properly 

5 

 

(1 June 

2021) 

Adjective - Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Definition of adjective 

- How to use adjective 

- How verb, noun, and 

adjective can change 

into each other 

- Students can use adjective properly in 

positive, negative, and interrogative 

sentences 

- Students can memorize five new 

adjectives every day 

- Students can memorize ten new words 

every day & pronounce them properly 
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Minggu 

 

Topik Aktivitas Materi kuliah Kemampuan Akhir 

6 

 

(2 June 

2021) 

Adverb, 

preposition, 

& 

conjunction 

- Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Definition of adverb, 

preposition, & 

conjunction 

- How to use adverb, 

preposition, & 

conjunction 

 

- Students can use adverb, preposition, and 

conjunction properly in positive, negative, 

and interrogative sentences 

- Students can memorize five new adverbs 

every day 

- Students can memorize ten new words 

every day and pronounce them properly 

- Students can memorize all prepositions & 

conjunctions and pronounce them 

properly 

7-8 

 

(8-9 June 

2021) 

Tenses 

(active and 

passive) 

- Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Eight frequently-used 

tenses 

- Structure of active and 

passive voice 

- Students can use correct tenses for 

different situation 

- Students can distinguish and use active & 

passive voice properly 

- Students can memorize ten new words 

every day and pronounce them properly 

9 

 

(15 June 

2021) 

Gerund - Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Definition of gerund 

- How to use gerund 

- Students can use gerund properly in 

positive, negative, and interrogative 

sentences  

- Students can memorize ten new words 

every day and pronounce them properly 
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Minggu 

 

Topik Aktivitas Materi kuliah Kemampuan Akhir 

10-11 

 

(16 & 22 

June 2021) 

Reading 

skill 

- Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- How to understand 

readings quickly 

- How to quickly 

recognize the answer 

to “reading” questions 

- Students can quickly recognize and 

understand the main idea of a reading 

- Students can quickly recognize the correct 

answer to TOEFL reading section 

- Students can memorize ten new 

vocabularies every day and pronounce 

them properly 

12-13 

 

(23 & 29 

June 2021) 

Listening 

skill 

- Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- How to understand 

dialogue/monologue 

- How to quickly 

recognize the answer 

to “listening” 

questions 

- Students can quickly recognize and 

memorize the main idea of a 

monologue/dialogue 

- Students can quickly recognize the correct 

answer to TOEFL listening section 

- Students can memorize ten new 

vocabularies every day and pronounce 

them properly 

14-15 

 

(30 June & 

6 July 2021) 

 

Writing skill - Quiz 

- Lecture & discussion 

- Individual practice 

- Structure of a good 

writing 

- How to create a good 

writing 

 

- Students can write main idea and 

supporting ideas on certain topics 

- Students can develop the ideas into a 

systematic, concise, and meaningful 

paragraph  

- Students can memorize ten new 

vocabularies every day and pronounce 

them properly 

 



5 

 

Minggu 

 

Topik Aktivitas Materi kuliah Kemampuan Akhir 

16 

 

(7 July 

2021) 

- Final exam -  - 

 

Keterangan: 

1. Sumber belajar bisa dari manapun 

2. Nilai minimum untuk lulus: 56 

3. Nilai total akan ditentukan dari Rerata Kuis (50%) dan Final Exam (50%) 

 

Salatiga, 24 May 2021 

 

Dina Banjarnahor 



 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
 

  FAKULTAS  PERTANIAN DAN BISNIS 
PROGRAM STUDI  S1 AGROTEKNOLOGI 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Rumpun Mata Kuliah Bobot (Sks) Semester Tgl. Penyusunan No. Dokumen 

AU109 KIMIA PERTANIAN  1 GANJIL 2020/2021 Agustus 2020  

Otorisasi 
Dosen Pengembang RPS Koordinator Rumpun Matakuliah (RMK) Ketua Program Studi 

Andree Wijaya Setiawan, SP., MP. 
Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP. 

Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP. Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP. 

Capaian 
Pembelajaran 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Program Studi (CPL) 

SIKAP 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

Menguasai konsep tentang senyawa, atom, bilangan redoks, stoikiometri, ikatan kimia, kimia organic, gugus fungsional dan senyawa aromatic. 

KETERAMPILAN KHUSUS  

Mampu menjelaskan dan dapat memahami tentang senyawa, atom, bilangan redoks, stoikiometri, ikatan kimia, kimia organic, gugus fungsional 

dan senyawa aromatic. 

KETERAMPILAN UMUM 

Lulusan Program Sarjana Agroteknologi memiliki keterampilan-umum menguasai teori dan teori aplikasi di bidang pertanian, yang dirinci sebagai 

berikut: 

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah bidang pertanian yang memperhatikan 



dan menerapkan nilai humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam 

bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional 

berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara; 

b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau agroindustri melalui pengembangan 

pengetahuan dan kehliannya 

c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media ke masyarakat akademik dan masyarakat luas 

d. Mampu mengidentifikasi obyek penelitian di bidang pertanian (sesuai bidang kajian/konsentrasi) dan memposisikan ke dalam suatu peta 

penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter/multi-disipliner 

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ipteks bidang pertanian yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 

f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat, di dalam lembaga dan komunitas penelitian 

yang lebih luas 

g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi.  

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu memahami, menganalisa dan mengaplikasikan setiap pokok bahasan secara konkret  dalam dunia pertanian 

Deskripsi Singkat  Mata kuliah ini membahas tentang senyawa, atom, bilangan redoks, stoikiometri, ikatan kimia, kimia organic, gugus fungsional dan senyawa 
aromatic. 

Pokok Bahasan 1. Pendahuluan dan Materi 
2. Teori Atom 
3. Elektron Dalam Atom 
4. Sifat Atom dan Tabel Berkala 
5. Bilangan Oksidasi dan Reaksi Redoks 
6. Stoikiometri  
7. Ikatan Kimia 
8. Kimia Organik, Alkana, Alkena dan Alkuna 
9. Gugus Fungsional 
10. Senyawa Aromatik 

Sumber Belajar Utama:  

1. Teks book 
2. Jurnal terbarukan 
3. Hasil penelitian 

Pendukung: 

1. Artikel-artikel dari web yang terpercaya 



2. Gambar 
3. Audio 
4. Video 

Sistem Manajemen 
Perkuliahan 

Offline Online 

1. Ruang Diskusi/ kelas 
2. Laboratorium terpadu 

1. FLearn 
2. Google meet 
3. WA grup 
4. zoom 

Team Teaching Andree Wijaya Setiawan, SP., MP. 
Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP. 

Mata Kuliah Syarat Tidak ada 

Jadwal dan Ruang  Sesuai jadwal 

 
 

Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 
(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Mahasiswa 

memahami 

aturan main 

perkuliahan, 

mahasiswa 

memahami 

pengertian dan 

ruang lingkup 

mata kuliah Kimia 

Pertanian 

Pendahuluan, 

Ruang Lingkup 

dan aturan main 

mata kuliah 

Ceramah dan 

SGD 

100 

menit 

a. Mahasiswa menyetujui 
aturan main perkuliahan 

b. Kemampuan mahasiswa 
dalam menjelaskan 
pengertian dan ruang 
lingkup mata kuliah Kimia 
Pertanian 

TM 2.5 

a. Mendapat penjelasan 
tentang pengertian 
dan ruang lingkup 
mata kuliah Kimia 
Pertanian dan aturan 
main perkuliahan 

b. Berdiskusi tentang 
pengertian dan ruang 
lingkup mata kuliah 
Kimia Pertanian dan 
aturan main 
perkuliahan 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

2 Mahasiwa 

memahami dasar 

tentang teori 

atom 

Pemahaman 

dasar tentang 

teori atom  

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang teori 

atom dalam pembelajaran 

Kimia Pertanian 

TM 2.5 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang teori 

atom dalam pembelajaran 

Kimia Pertanian 

Sesuai 

sumber 

pustaka 

utama 

3 Mahasiwa 

memahami arti 

Mahasiwa 

memahami arti 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang arti, 
TM 2.5 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang arti, 

Sesuai 

sumber 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 
(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

dan fungsi 

electron dalam 

atom 

dan fungsi 

electron dalam 

atom 

peranan dan fungsi electron 

dalam atom 

peranan dan fungsi 

electron dalam atom 

pustaka 

utama 

4 Mahasiwa 

memahami arti 

dan fungsi sifat 

atom dan tabel 

berkala 

Pemahaman arti, 

kegunaan dan 

fungsi sifat atom 

dan tabel berkala 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  
menjelaskan tentang sifat 
atom dan tabel berkala TM 2.5 

Mendapatkan materi 
tentang arti, kegunaan 
dan fungsi sifat atom dan 
tabel berkala 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

5 
TES I 

- 
- 

100 
menit 

- T 25 - 
- 

6 Mahasiswa 

memahami 

tentang bilangan 

oksidasi dan 

reaksi redoks 

Pemahaman 

tentang bilangan 

oksidasi dan 

reaksi redoks 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit Mahasiswa mampu  
menjelaskan tentang bilangan 
oksidasi dan reaksi redoks 

TM 2.5 
Mendapatkan materi 
tentang bilangan oksidasi 
dan reaksi redoks 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

7 Mahasiswa 

memahami 

tentang 

Stoikiometri  

Pemahaman 

tentang 

Stoikiometri 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan dan melakukan 

perhitungan tentang 

Stoikiometri 

TM 2.5 

Mendapatkan materi 

tentang Stoikiometri 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

8 Mahasiswa 

memahami 

tentang ikatan 

kimia 

Pemahaman 

tentang ikatan 

kimia 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 
Mahasiswa mampu  
menjelaskan tentang ikatan 
kimia  

TM 2.5 

Mendapatkan materi 
tentang ikatan kimia  

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

9 
TES II 

- - 100 

menit 

 
T 25 

- - 

10 Mahasiswa 

memahami 

tentang Kimia 

Organik, Alkana, 

Alkena dan 

Alkuna 

Pemahaman 

tentang Kimia 

Organik, Alkana, 

Alkena dan 

Alkuna 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang Kimia 

Organik, Alkana, Alkena dan 

Alkuna 
TM 2.5 

Mendapatkan materi 

tentang Kimia Organik, 

Alkana, Alkena dan Alkuna 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 



Minggu 
ke 

Kemampuan. 
Akhir yang 
diharapkan 
(Sub-CPMK) 

Materi 
Pembelajaran 

Setting Pembelajaran Penilaian 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Sumber 
Pustaka 

Bentuk & 
Metode 

Estimasi 
waktu 

Indikator capaian Bentuk 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

11 Mahasiswa 

memahami 

tentang gugus 

fungsional 

Pemahaman 

tentang gugus 

fungsional 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  
menjelaskan tentang gugus 
fungsional TM 2.5 

Mendapatkan materi 
tentang gugus fungsional 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

12 Mahasiswa 

memahami 

tentang  senyawa 

aromatik 

Pemahaman 

tentang  

senyawa 

aromatik 

Ceramah, SDL 

dan SGD 

100 

menit 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan tentang  

senyawa aromatik 
TM 2.5 

Mendapatkan materi 
tentang  senyawa 
aromatik 

Sesuai 
sumber 
pustaka 
utama 

13 TES III - - 100 
menit 

- 
T 25 

- - 



Keterangan: 

Setting  
Sinkron langsung     : Belajar pada waktu dan lokasi yang sama 

Sinkron Maya.          : Belajar pada waktu yang sama tetapi tempat berbeda 

Asinkron mandiri.   : Belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain 

Asinkron kolaborasi: Belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja 
 

Bentuk   Metode  Penilaian 
Kuliah Praktikum  Ceramah Pembalajaran kooperatif  K Kuis 
Response Praktek studio  Tanya-jawab Pembelajaran kolaboratif  D Diskusi 
Tutorial Praktek bengkel  Diskusi Pembelajaran berbasis masalah  TM Tugas Mandiri 
Seminar Praktek Lapangan  Demonstrasi Pembelajaran berbasis proyek  TK Tugas Kelompok 
Penelitian Pengabdian masyarakat  Simulasi Studi kasus  TES Tes 
 (lainnya, tuliskan)  Debat (lainnya, tuliskan)  PR Presentasi 
      …... (lainnya, tuliskan) 
TERTIB PERKULIAHAN 

<mengacu tatib universitas dan progdi> 

1. Mahasiswa harus bersepatu serta memakai pakaian rapi dan sopan,   

2. Selama proses pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan menggunakan HP (dimatikan/di-off-kan) dan tidak boleh keluar masuk tanpa ijin.  

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan. Bagi yang terlambat nilai maksimal hanya 75% nya,  dan tugas yang merupakan plagiat, atau pengkutipan  tanpa 

aturan penulisan dinilai 0 

4. Penilaian tugas kelompok praktikum/kuliah dari tiap mahasiswa didasarkan pada kesepakatan penilaian dari anggota kelompoknya  

5. Kehadiran masuk praktikum/kuliah minimal 80%, kurang dari itu mahasiswa akan mendapatkan nilai maksimal CD 

6. Apabila tidak hadir praktikum/kuliah harus ada ijin resmi (surat ijin atau surat keterangan dokter apabila sakit). 

 

PENILAIAN  

Teknik Penilaian Bobot Kode Naskah 

K Kuis 0%  

 Pretes 

Postes 

 
 

D Diskusi 0%  

 Konten 

Keaktifan  

 
 



TM Tugas Mandiri 25%  

 Konten   

TK Tugas Kelompok 0%  

 Konten   

TES Tes 75%  

PR Presentasi 0%  

 Penguasaan Materi 

Penyampaian Materi 

Keaktifan tanya-jawab  

  

…. (lainnya, tuliskan)  … 

Total 100%  

 

 

Salatiga, Januari 2020 

 
Mengetahui,  
Kaprodi             Tim Pengajar 
 
 
 
Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP.     Andree Wijaya Setiawan, SP., MP. Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP.   



 

  
 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
 

  FAKULTAS  PERTANIAN DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI  S1 AGRIBISNIS dan S1 AGROTEKNOLOGI 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah Rumpun Mata Kuliah Bobot (Sks) Semester 

Tgl. 
Penyusunan 

No. Dokumen 

AS233 Metode Ilmiah  3 Genap – 2020 /2021 11 Januari 2021  

Otorisasi 

Dosen Pengembang RPS Koordinator Rumpun Matakuliah (RMK) Ketua Program Studi 

Dr. Ir. Yuliawati, M.P. (51017) 
Dina Valentina Rotua Banjarnahor, S.P, M.Sc. (51635) 
Liska Simamora, S.P., M.Sc. (51640) 

 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P. (51017) 

 

Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
Dr. Ir. Maria Marina Herawati, 
S.P., M.P 

Capaian 
Pembelajaran 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  yang dibebankan oleh Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis 

S5 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
S8 - Menginternalisasi nilai, norma, daan etika akademik; 
S9 - Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
S11 - Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji 
S12 - Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar 
S13 - Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 
S14 - Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah 
KU1 – mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

KU4 – mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni  

KU5 – mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  
KU6 – mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  
KU10 – mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi  
KU11 - Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan perkembangan teknologi kepada semua pemangku 
kepentingan berdasarkan etika ilmiah  
KU13 - Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang berdaya cipta 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 



1. Mampu menjelaskan tentang teori dan konsep metode ilmiah serta etika akademik 
2. Mampu menjelaskan praktik baik penerapan metode ilmiah dan etika akademik dalam penulisan/penyusunan karya tulis 

ilmiah/program kreativitas mahasiswa (PKM-GT/GFK)  
3. Mampu menyusun karya tulis ilmiah untuk maksud diseminasi/presentasi dalam forum ilmiah dan jurnal ilmiah 
4. Mampu mereview karya tulis ilmiah (skripsi/tugas akhir/jurnal/publikasi ilmiah)   

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai metode ilmiah, kegiatan ilmiah dan komunikasi hasil 
kegiatan ilmiah. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan: Penjelasan kontrak perkuliahan (materi perkuliahan, syarat kelulusan, kriteria penilaian, bacaan anjuran). 
Pengantar Metode Ilmiah. 

2. Tahapan/Langkah Metode Ilmiah (Steps of the Scientific Methods) 
3. Metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan 
4. Berpikir kritis: definisi, mengumpulkan informasi, ketrampilan inti berpikir kritis, perbedaan pemikir kritis dan bukan pemikir 

kritis, mengapa berpikir kritis, arti penting berpikir kritis, manfaat berpikir kritis, jembatan berpikir kritis dan kreatif 
5. Kegiatan ilmiah dan usulan kegiatan ilmiah: definisi, karakter dan contoh kegiatan ilmiah, proses usulan kegiatan ilmiah, 

sistematika usulan dan penulisan, isi, hal-hal penting terkait penyusunan usulan, informasi umum lainnya (asistensi difokuskan  
pada penulisan artikel PKM-GT dan PKM-GFK dengan sumber Panduan PKM Dikti tahun 2020) 

6. Perumusan masalah dalam kegiatan ilmiah (diarahkan ke penelitian terutama skripsi/tugas akhir): tujuan perumusan masalah, 
bagaimana memilih masalah, sumber-sumber ide 

7. Tinjauan pustaka/studi literatur awal: tujuan, manfaat, sumber-sumber valid, isi, karakteristik tinjauan pustaka yang baik, 
penulisan sitasi dan daftar pustaka yang baik dan benar, plagiasi 

8. Perumusan dan pengujian hipotesis/proposisi penelitian: definisi, tujuan dan manfaat, karakteristik hipotesis, jenis hipotesis, 
bagaimana merumuskan hipotesis, pengujian hipotesis, metode uji hipotesis 

9. Prosedur ilmiah dalam penelitian sains: definisi, tujuan, material dan metode yang relevan, rancangan eksperimen, sampel uji 
yang representatif, penentuan variabel uji 

10. Pengambilan keputusan ilmiah: membahas dan menginterpretasikan hasil penelitian, menarik kesimpulan yang menjawab 
rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, membuat keputusan dan rekomendasi ilmiah yang relevan 

11. Penulisan hasil akhir kegiatan ilmiah I: sistematika penulisan, sistematika laporan penelitian, gaya selingkung, representasi dalam 
bentuk tabel dan grafik (tugas individu dan asistensi diarahkan untuk review singkat skripsi/tugas akhir) 

12. Presentasi hasil akhir kegiatan ilmiah: mengapa, perbedaan tulisan dan slide show, bagaimana, diskusi dan konfirmasi 
pendengar, penjelasan ilmiah dalam presentasi (tugas individu dan asistensi diarahkan untuk presentasi singkat hasil penelitian 
milik peneliti lain) 

13. Penulisan hasil akhir kegiatan ilmiah II: ketrampilan narasi ilmiah (tugas individu dan asistensi diarahkan untuk review singkat 
jurnal/publikasi ilmiah) 

14. Pembahasan Penulisan hasil akhir kegiatan ilmiah II: ketrampilan narasi ilmiah (tugas individu dan asistensi diarahkan untuk 
review singkat jurnal/publikasi ilmiah) 

Sumber Belajar Utama:  

Carey, S. S. 2004.  A Beginner’s Guide to Scientific Method Third Edition.  Cengage Learning, USA 



Carey, S.S. 2015.  Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah. Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking.  Edisi Keempat. Penerjemah Iwan 

M. Zakkie.  Nusa Media. Bandung.  

Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.  2019. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM)  Tahun 2020. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta. 

https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/wp-content/uploads/2019/11/Buku-Pedoman-PKM-2020.pdf 

Gower, B. 1997. Scientific Method. An historical and philosophical introduction. Routledge, London and New York 

Suriasumantri, J.S. 1985.  Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar.  Sinar Harapan, Jakarta 

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2003.  Filsafat Ilmu.  Liberty, Yogyakarta. 

Don K. Mak, Angela T. Mak, Anthony B Mak. 2009. Solving Everyday Problems with the Scientific Method Thinking Like a Scientist. World 

Scientific Publishing, Singapore 

Kosso, P. 2011. A Summary of Scientific Method.  Springer Dordrecht  Heidelberg London New York 

Pendukung: 

1. Berbagai jurnal dan skripsi/Tugas Akhir yang diperoleh secara sah. 
2. Artikel-artikel dari web, yang diperoleh secara sah. 

Sistem 
Manajemen 
Perkuliahan 

Offline Online 

- 1. Flearn 
2. Google classroom 
3. Zoom 

Team Teaching Dr. Ir. Yuliawati, M.P. ; Dina Valentina Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.  ; Liska Simamora, S.P., M.Sc. 

Mata Kuliah 
Syarat 

- 

Jadwal dan 
Ruang  

Senin, 9 -11; Rabu, 11-13 (Kelas B)  
Selasa, 14-16; Kamis, 9-11 (Kelas A) 

TTS: Sabtu, 27 Februari 2021 jam 9-11; TAS: 19 April (kelas B) dan 20 April (Kelas A) 

 

TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. 

2. Selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung (via Zoom), mahasiswa wajib menyalakan kamera, tetapi microphone dimatikan.  

3. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai kesepakatan. Bagi yang terlambat nilai maksimal hanya 75% nya, dan tugas yang merupakan plagiat, atau 

pengutipan/sitasi tanpa aturan penulisan dinilai 0. 

4. Kehadiran masuk asistensi/kuliah minimal 80%, kurang dari itu mahasiswa akan mendapatkan nilai maksimal E. Presensi dilakukan dengan portal 

Siasat UKSW, screenshoot (hasil keduanya akan dicek apakah sama atau tidak) dan pemanggilan secara random. 

5. Apabila tidak hadir asistensi/kuliah harus ada ijin resmi (surat ijin atau surat keterangan dokter apabila sakit). 

 

 

 

https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/wp-content/uploads/2019/11/Buku-Pedoman-PKM-2020.pdf


 

PENILAIAN  

Teknik Penilaian Bobot Kode Naskah 

K Kuis   
D Diskusi di kelas   

TM Tugas Mandiri   
TK Tugas Kelompok   
TES Tes   

P Presensi   
Total 100%  

 

Syarat Kelulusan: 

1.  Lulus dalam penilaian Tes (TTS, TAS dan Asistensi) dan tugas 

2. Menghadiri 80% perkuliahan maupun asistensi. Hadir  tepat waktu, toleransi keterlambatan 15 menit dari jadwal yang ditetapkan 

3. Mengikuti semua Tes. Tidak ada Tes  susulan atau perbaikan  

4. Mengirimkan usulan PKM-GT/GFK sebagai output asistensi sesuai jadwal yang ditetapkan 

Salatiga, 11 Januari 2021 

 
Mengetahui, 
Kaprodi Agribisnis         Tim Pengajar 
 
 
 
 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P.                Dr. Ir. Yuliawati, M.P.         Dina Valentina Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.         Liska Simamora, S.P., M.Sc. 
 
Kaprodi Agroteknologi 
 
 
 
 
Dr. Ir. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. 
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FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

Universitas Kristen Satya Wacana  

SALATIGA 
RENCANA 

PEMBELAJARAN 

SEMESTER 

Semester: 2 Tahun Ajaran: 20/21  

Mata Kuliah: AO 213 A/B (Dasar-Dasar Agronomi) 

Bobot: 3 sks T/A/P :  

PROGRAM STUDI: AGROTEKNOLOGI 

Pengampu:  

Dina Banjarnahor 

Dr. Bistok H. Simanjuntak 

 

A. Visi-Misi Program Studi 

Pada tahun 2022 menjadi program studi Agroteknologi yang terkemuka di Asia Tenggara melalui pengamalan ipteks bidang pertanian 

tropika modern dan berkelanjutan 

 

B. Profil Lulusan Program Studi 

SMART Agronomist dan Planner 

 

C. Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip produksi pertanian, menerapkannya untuk mencapai hasil panen yang optimal dan 

menguntungkan (profitable) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta memunculkan ide 

inovasi dalam bidang agronomi berdasarkan masalah nyata di sekitar 

 

D. Mata Kuliah Prasyarat/Kosyarat 

Biologi, Kimia, Biokimia 

 

E. Deskripsi Mata Kuliah:  

Dasar-Dasar Agronomi mencakup prinsip dan praktik pengelolaan air, tanah, dan tanaman untuk produksi pertanian, dampaknya 

terhadap lingkungan dan masyarakat, serta upaya pencegahan dampak negatif praktik pertanian 

 

 

 

F. Tahap Pembelajaran 
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Pertemuan 1 dan 2 

 

1.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup agronomi, klasifikasi tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta 

reproduksi dan pembiakan tanaman (kognitif) 

2. Mahasiswa belajar untuk mengenal dan menyayangi tumbuhan di sekitarnya (afektif) 

3. Mahasiswa belajar terampil melihat, mencermati, dan mengenali berbagai jenis tumbuhan serta setiap fase pertumbuhannya (psikomotor) 

1.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

- Belum ada   

 

1.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran:  

1. Pengertian, Aspek, dan Ruang Lingkup Agronomi 

2. Berbagai Klasifikasi tumbuhan 

3. Fase pertumbuhan vegetatif (tumbuh) dan generatif (reproduksi) tanaman 

Alokasi Waktu: 100 menit self-study dan 120 menit praktikum 

Media Pembelajaran: Textbook Dasar-Dasar Agronomi (Rai, 2018) Bab I, III, IV, dan V dan lahan uji coba fakultas (experimental plot) 

Langkah Pembelajaran: 

2. Self-study tentang klasifikasi, fungsi, dan fase hidup tumbuhan 

3. Penyusunan proposal praktikum mandiri budidaya tanaman pilihan (karakteristik, pertumbuhan, syarat tumbuh, serta teknik budidaya) 

4. Pengenalan beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di lahan uji coba fakultas 

 

Pertemuan 2 

 

2.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami faktor utama yang menentukan hasil produksi pertanian (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu mengenali beberapa faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan produksi pertanian (afektif) 
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3. Mahasiswa terampil mengupayakan kecukupan beberapa faktor utama produksi tanaman (psikomotor) 

 

2.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen 

 

Evaluasi 

 

Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa faktor produksi utama 

dalam produksi pertanian! 

Jelaskan akibatnya apabila satu faktor 

tidak tersedia! 

70% 

2 Tugas wawancara dengan petani Identifikasi dan jelaskan kendala dan 

peluang sosial kemasyarakatan yang 

dihadapi petani dalam produksi pertanian! 

15% 

3 Observasi dan tes lisan sewaktu praktikum 

budidaya tanaman 

Identifikasi faktor produksi utama yang 

dibutuhkan dalam lahan percobaan! 

Tentukan tindakan yang harus dilakukan 

untuk mencukupkan faktor produksi utama 

di lahan percobaan! 

15% 

 

2.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 

1. Faktor produksi tanaman dari segi biofisik dan agroekologi lahan 

2. Faktor produksi tanaman dari segi sosial ekonomi rumah tangga dan wilayah pertanian 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 60 menit tugas, dan 60 menit praktikum 

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Tanah, air, tumbuhan, dan hewan di kebun, 3. Lahan uji coba 

(experimental plot) 

Langkah Pembelajaran: 

1. Kuliah tentang empat faktor utama produksi: genetik, lingkungan, manajemen lahan, dan kondisi sosial ekonomi (di kelas) 

2. Pemberian tugas wawancara kepada mahasiswa terkait kendala dan peluang sosial ekonomi yang dihadapi petani (di luar kelas) 

3. Pendampingan identifikasi faktor utama produksi di lahan uji coba dan perumusan tindak lanjut budidaya (di kebun) 
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4. Pembuatan catatan mingguan praktikum berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa (tugas mandiri) 

 

Pertemuan 3 

 

3.1. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik persiapan lahan dan bahan tanam untuk budidaya tanaman (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan menciptakan lingkungan yang kondusif demi kesehatan dan pertumbuhan tanaman (afektif) 

3. Mahasiswa terampil mengolah lahan dengan benar sebelum tanam dan memilih bahan tanam yang bermutu (psikomotor) 

 

3.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen 

 

Evaluasi 

 

Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa teknik persiapan lahan 

pertanian sesuai kondisi biofisik lahan! 

Jelaskan ciri-ciri bahan tanam yang 

berkualitas! 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

Bagaimana teknik pengolahan lahan yang 

tepat untuk tipe lahan uji coba yang 

diperoleh tiap kelompok? 

Bahan tanam apa yang akan digunakan 

untuk praktikum demi menopang 

pertumbuhan tanaman yang sehat? 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam mempersiapkan lahan 

uji coba dan memilih bahan tanam yang 

berkualitas? 

15% 

 

3.3. Kegiatan Pembelajaran 
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Materi Pembelajaran: 

1. Prinsip dan praktik persiapan lahan pertanian sesuai kondisi biofisik lahan 

2. Prinsip dan praktik pemilihan bahan tanam yang berkualitas 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 15 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan persiapan lahan dan 

bahan tanam (di kebun), dan 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

 

Pertemuan 4 

 

4.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik sistem pertanaman (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan menciptakan sistem pertanaman yang tepat demi kesehatan dan pertumbuhan tanaman (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan sistem pertanaman yang tepat guna dan menguntungkan (psikomotor) 

4.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa bentuk sistem 

pertanaman dan keuntungannya! 

 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

Bagaimana bentuk sistem pertanaman 

yang tepat yang dapat diterapkan untuk 

tipe lahan uji coba yang diperoleh tiap 

kelompok? 

 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam menerapkan sistem 

perrtanaman yang telah dipilih? 

15% 
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4.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: Prinsip dan praktik sistem pertanaman yang dapat diusahakan di lahan tertutup maupun terbuka 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 15 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum 

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 

1. Kuliah (di kelas) 

2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas) 

3. Pendampingan penerapan sistem pertanaman (di kebun) 

4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

 

Pertemuan 5 

 

5.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik pemeliharaan tanaman (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu merawat tanaman budidaya secara teratur dan berkelanjutan (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan beberapa praktik pemeliharaan tanaman yang tepat guna (psikomotor) 

5.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa bentuk pemeliharaan 

tanaman yang penting untuk mencapai 

produksi optimal! 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana bentuk pemeliharaan tanaman 

yang dapat diterapkan sewaktu 

praktikum? 

Bagaimana kesabaran, ketelatenan, dan 

dedikasi mahasiswa dalam merawat 

tanaman budidaya? 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik Bagaimana kecepatan dan ketepatan 15% 
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budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

mahasiswa dalam menerapkan praktik 

pemeliharaan saat praktikum? 

 

5.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 1. Prinsip dan praktik pemeliharaan tanaman di lahan tertutup maupun terbuka 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 15 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan penerapan 

pemeliharaan tanaman (di kebun), dan 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

 

Pertemuan 6 dan 7 

 

6.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik pengelolaan tanah pertanian yang benar dan lebih ramah lingkungan (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan mengusulkan praktik pengelolaan tanah yang benar untuk mencegah kerusakan lingkungan (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan praktik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan (psikomotor) 

6.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa praktik pengelolaan 

tanah yang dapat diterapkan di lahan 

pertanian beserta manfaat dan dampak 

negatifnya! 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana bentuk pengelolaan tanah 

yang dapat diterapkan sewaktu 

praktikum? 

Bagaimana kesabaran, ketelatenan, dan 

dedikasi mahasiswa dalam memelihara 

15% 
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tanah sewaktu praktikum? 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam menerapkan praktik 

pengelolaan tanah saat praktikum? 

15% 

 

6.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 1. Prinsip dan praktik pemupukan dan pembenahan tanah, 2. Prinsip dan praktik konservasi tanah 

Alokasi Waktu: 200 menit kuliah, 30 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan penerapan 

pengelolaan tanah di lahan uji coba (di kebun), da 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

Pertemuan 8 dan 9 

 

8.1. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik kultur teknis yang benar dan lebih ramah lingkungan (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan mengusulkan praktik kultur teknis yang benar dan kurang berdampak negatif pada lingkungan dan 

masyarakat (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan praktik kultur teknis yang bermanfaat dan lebih ramah lingkungan (psikomotor) 

8.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa praktik kultur teknis 

yang dapat diterapkan di lahan pertanian 

beserta manfaat dan dampak negatifnya! 

 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Bagaimana bentuk kultur teknis tanaman 

yang dapat diterapkan sewaktu 

praktikum? 

15% 
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Observasi sewaktu praktikum  

Bagaimana kesabaran, ketelatenan, dan 

dedikasi mahasiswa dalam merumuskan 

serta menerapkan praktik kultur teknis 

yang lebih ramah lingkungan sewaktu 

praktikum? 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam menerapkan praktik 

kultur teknis saat praktikum? 

15% 

 

8.3. Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 1. Prinsip dan praktik pemangkasan, 2. Prinsip dan praktik penaungan tanaman, 3. Prinsip dan praktik diversifikasi 

tanaman, dan 4. Prinsip dan praktik sanitasi lahan pertanian 

Alokasi Waktu: 200 menit kuliah, 30 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan penerapan kultur 

teknis di lahan uji coba (di kebun), dan 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

Pertemuan 10 dan 11 

 

10.1.Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik proteksi tanaman dengan benar dan lebih ramah lingkungan (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan mengusulkan praktik proteksi tanaman yang benar untuk mencegah kerusakan lingkungan (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan praktik proteksi tanaman yang ramah lingkungan (psikomotor) 

10.2. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa praktik proteksi 

tanaman yang dapat diterapkan di lahan 

70% 
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pertanian beserta manfaat dan dampak 

negatifnya! 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana bentuk proteksi tanaman yang 

dapat diterapkan sewaktu praktikum? 

 

Bagaimana kesabaran, ketelatenan, dan 

dedikasi mahasiswa dalam merumuskan 

serta menerapkan praktik proteksi 

tanaman yang lebih ramah lingkungan 

sewaktu praktikum? 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam menerapkan praktik 

proteksi tanaman saat praktikum? 

15% 

 

10.3.Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 1. Identifikasi organisme pengganggu tanaman, dan 2. Prinsip dan praktik proteksi tanaman dari organisme 

pengganggu tanaman 

Alokasi Waktu: 200 menit kuliah, 30 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan penerapan proteksi 

tanaman di lahan uji coba (di kebun), 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

 

 

Pertemuan 12 

 

12.1 Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik panen dan pasca panen hasil pertanian (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu memikirkan dan mengusulkan praktik panen dan pasca panen yang benar dan tidak berdampak negatif pada 
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lingkungan dan kesehatan masyarakat (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan praktik panen dan pasca panen yang benar dan lebih ramah lingkungan dan kesehatan (psikomotor) 

12.2 Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa praktik panen dan 

pasca panen yang dapat diterapkan 

beserta manfaat dan dampak negatifnya! 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana bentuk praktik panen dan 

pasca panen yang dapat diterapkan 

sewaktu praktikum? 

 

Bagaimana kesabaran, ketelatenan, dan 

dedikasi mahasiswa dalam merumuskan 

serta menerapkan praktik panen dan 

pasca panen yang lebih ramah lingkungan 

dan kesehatan konsumen? 

 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana kecepatan dan ketepatan 

mahasiswa dalam menerapkan praktik 

proteksi tanaman saat praktikum? 

15% 

 

 

 

12.3 Kegiatan Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran: 1. Prinsip dan praktik panen, 2. Prinsip dan praktik pasca panen 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 15 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum  

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun, dan 3. Peraga 
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pasca panen di laboratorium 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Pendampingan penerapan panen 

dan pasca panen (di kebun dan laboratorium), 4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

Pertemuan 13 

 

13.1.Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa memahami prinsip dan praktik penggunaan teknologi maju dalam pertanian (kognitif) 

2. Mahasiswa mampu mengusulkan praktik penggunaan teknologi maju yang ramah lingkungan dan mensejahterakan petani (afektif) 

3. Mahasiswa terampil menerapkan praktik penggunaan teknologi maju (psikomotor) 

13.2.Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Asesmen Evaluasi Bobot Penilaian / Skoring  

per Assessment 

1 Tes tertulis berupa esai Jelaskan beberapa praktik penggunaan 

teknologi maju di lahan pertanian beserta 

manfaat dan dampak negatifnya! 

 

70% 

2 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

Bagaimana bentuk penggunaan teknologi 

maju yang ramah lingkungan dan 

kesehatan masyarakat yang dapat 

diterapkan sewaktu praktikum? 

 

15% 

3 Asesmen tertulis berupa proposal teknik 

budidaya di lahan uji coba 

 

Observasi sewaktu praktikum 

Bagaimana ketepatan mahasiswa dalam 

memilih dan menerapkan praktik 

penggunaan teknologi maju saat 

praktikum? 

15% 

 

13.3.Kegiatan Pembelajaran 

  

Materi Pembelajaran: 

1. Prinsip dan praktik penggunaan teknologi mikrobiologi untuk pertanian 
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2. Prinsip dan praktik pemanfaatan teknologi gelombang untuk pertanian 

3. Prinsip dan praktik pemanfaatan teknologi automasi dan mekanisasi dalam pertanian 

Alokasi Waktu: 100 menit kuliah, 15 menit tugas mandiri, dan 120 menit praktikum 

Media Pembelajaran: 1. Papan tulis, LCD, dan gadget di kelas, 2. Lahan uji coba/budidaya (experimental plot) di kebun 

Langkah Pembelajaran: 1. Kuliah (di kelas), 2. Pemberian tugas proposal budidaya (di luar kelas), 3. Praktik uji coba di kebun percobaan, 

4. Pembuatan catatan mingguan praktikum mahasiswa (tugas mandiri) 

 

G. Referensi: 

Berbagai jurnal internasional terbaru (> 10) 

H. Otorisasi : 

Pengembang:  

Dina Banjarnahor 

Tanggal Revisi : 

05 Januari 2021 

Koordinator Kelompok Keahlian: - 

 

Ketua Program Studi:  

Dr. Maria Marina Herawati 
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI DAN AGRIBISNIS 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan 

DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN AO240A dan AO240B 3 / 1 GENAP 26 November 2019 

Pengembang RPS Pengajar  Ketua PRODI 

Program Studi AGROTEKNOLOGI dan AGRIBISNIS Koordinator: Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
Diisi dengan CPL prodi yang 
dibebankan pada mata kuliah,  
dilengkapi dengan kode sesuai 
dengan komponen dikti (S, PP, KU, KK) 

SIKAP: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila; 

g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

 
PENGUASAAN PENGETAHUAN 
Menguasai konsep penyebab kerusakan pada tanaman dan cara membedakannya, faktor – faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta membahas berbagai cara dan strategi pengendalian OPT  

KETERAMPILAN KHUSUS  
Mampu dan dapat mengidentifikasi kerusakan tanaman oleh kerusakan OPT, faktor lingkungan yang mempengaruhi populasi dan 

pertumbuhan OPT dan serta mampu dalam mengaplikasikan strategi pengendalian OPT 

KETERAMPILAN UMUM 
Lulusan Program Sarjana Agroteknologi memiliki keterampilan-umum menguasai teori dan teknik aplikasi di bidang pertanian, yang 
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dirinci sebagai berikut: 

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah bidang pertanian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, 

tatacara, dan etika ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah 

b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau agroindustri melalui 

pengembangan pengetahuan dan kehliannya 

c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui media ke masyarakat akademik dan masyarakat luas 

d. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ipteks bidang pertanian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan 

data. 

e. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat, di dalam lembaga dan 

komunitas penelitian yang lebih luas 

f. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

g. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.  

 

CPMK   
CP-MK merupakan uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang berkaitan dengan 
mata kuliah DASAR PERLINDUNGAN 
TANAMAN 

1. Pendahuluan: manfaat mempelajari Dasar-dasar perlindungan tanaman dalam budidaya tanaman, tata tertib dan kriteria 
penilaian 

2. Definisi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hama tanaman versus patogen penyebab penyakit tanaman versus 
tumbuhan pengganggu tanaman (Gulma) 

3. Berbagai tipe alat mulut insekta dan hubungannya dengan kerusakan yang ditimbulkan (tipe menggigit-mengunyah, tipe 
menusuk-menghisap, tipe meraut-menghisap, tipe menjilat-menghisap, tipe menghisap, tipe kombinasi: menggigit-
menghisap 

4. Perkembangan pre-embrionik Insekta (Ovipar, vivipar, ovovivipar, partenogenesis, paedogenesis, poliembrioni dan 
perkembangan pasca-embrionik). Insekta (berbagai tipe metamorfosis: Ametabola, Paurometabola, Hemimetabola dan 
Holometabola) 

5. Patogen penyebab penyakit tanaman I (Fungi dan Bakteri) 
6. Patogen penyebab penyakit tanaman II (Nematoda dan Virus) 
7. Tumbuhan pengganggu tanaman, Gulma (monokotil, dikotil dan tumbuhan paku) 
8. Dinamika populasi OPT (faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi OPT) 
9. Pengendalian OPT secara perundang-undangan/ peraturan, peran karantina, serta pengendalian secara fisik dan mekanis 
10. Pengendalian secara kultur teknis 
11. Pengendalian secara hayati (Biologis) 
12. Pengendalian secara kimiawi (Pestisida alami versus pestisida sintesis) 
13. Kalibrasi dan perhitungan kebutuhan pestisida 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendahuluan: manfaat 
mempelajari Dasar 
perlindungan tanaman dalam 
budidaya tanaman, tata tertib 
dan kriteria penilaian 

Pendahuluan, ruang lingkup 
dan aturan main mata kuliah 

Ceramah dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan 
tentang pengertian dan 
ruang lingkup mata kuliah 
Dasar Perlindungan 
Tanaman dan aturan 
main perkuliahan 

b. Mendiskusikan tentang 
pengertian dan ruang 
lingkup mata kuliah Dasar 
Perlindungan Tanaman 
dan aturan main 
perkuliahan 

a. Mahasiswa 
menyetujui aturan 
main perkuliahan 

b. Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup 
mata kuliah Dasar 
Perlindungan 
Tanaman 

2.5 

2 Pemahaman tentang OPT serta 
hal-hal terkait OPT 

a. Definisi Organisme 
Pengganggu Tanaman 
(OPT) 

b. Hama tanaman versus 
patogen penyebab penyakit 
tanaman versus tumbuhan 
pengganggu tanaman 
(Gulma) 

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang OPT 
serta hal-hal terkait OPT 

b. Mendiskusikan tentang 
hal-hal terkait OPT 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan hal-hal 
terkait OPT 

7.5 

3 Pemahaman tentang bentuk 
alat mulut insekta dan tipe 
kerusakan yang ditimbulkan di 
tanaman budidaya 

a. Tipe menggigit-mengunyah 
b. Tipe menusuk-menghisap 
c. Tipe meraut-menghisap 
d. Tipe menjilat-menghisap 
e. Tipe menghisap 
f. Tipe kombinasi: menggigit-

menghisap 

Ceramah dan SDL 100 
menit 

Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang bentuk 
alat mulut insekta dan tipe 
kerusakan yang ditimbulkan di 
tanaman budidaya 
 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan bentuk 
alat mulut insekta dan 
tipe kerusakan yang 
ditimbulkan di tanaman 
budidaya 

7.5 

4 Pemahaman tentang a. Perkembangbiakan insekta: Ceramah dan SDL 100 Mendapat penjelasan dan Kemampuan 7.5 

14. Pengelolaan hama terpadu versus pengendalian hama terpadu 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas tentang penyebab kerusakan pada tanaman dan cara membedakannya (baik penyebab yang abiotis maupun biotis), faktor – faktor lingkungan 
yang mempengaruhi pertumbuhan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta membahas berbagai cara dan strategi pengendalian OPT (termasuk konsep pengelolaan 
OPT secara terpadu) 

Dosen pengampu 1. Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc 
2. Andree Wijaya Setiawan, SP., MP 

Matakuliah syarat   Tidak ada 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
perkembangan pre-embrionik 
dan perkembangan pasca-
embrionik Insekta 

ovipar, vivipar, ovovivipar, 
partenogenesis, 
paedogenesis, poliembrioni  

b. Berbagai tipe metamorfosis 
insekta: Ametabola, 
Paurometabola, 
Hemimetabola dan 
Holometabola 

menit pemahaman tentang 
perkembangan pre-embrionik 
dan perkembangan pasca-
embrionik Insekta 

mahasiswa dalam 
menjelaskan tentang 
perkembangan pre-
embrionik dan 
perkembangan pasca-
embrionik Insekta 

5 Pemahaman mengenai fungi 
dan bakteri sebagai patogen 
penyebab penyakit tanaman 

a. Fungi sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

b. Bakteri sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman  

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman mengenai 
fungi dan bakteri sebagai 
patogen penyebab 
penyakit tanaman 

b. Mendiskusikan tentang 
fungi dan bakteri sebagai 
patogen penyebab 
penyakit tanaman 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan mengenai 
fungi dan bakteri 
sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

7.5 

6 Pemahaman tentang nematode 
dan virus sebagai patogen 
penyebab penyakit tanaman 

a. Nematoda sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

b. Virus sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman  

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman mengenai 
nematode dan virus 
sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

b. Mendiskusikan tentang 
nematode dan virus 
sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan tentang 
nematode dan virus 
sebagai patogen 
penyebab penyakit 
tanaman 

7.5 

7 Pemahaman tentang kompetisi 
Gulma (monokotil, dikotil dan 
tumbuhan paku) dengan 
tanaman budidaya yang 
berdampak negatif 
menurunkan produksi 
tanaman. 

a. Gulma monokotil 
b. Gulma dikotil  
c. Gulma tumbuhan paku 
 

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
kompetisi Gulma 
(monokotil, dikotil dan 
tumbuhan paku) dengan 
tanaman budidaya yang 
berdampak negatif 
menurunkan produksi 
tanaman. 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan tentang 
kompetisi Gulma 
(monokotil, dikotil dan 
tumbuhan paku) 
dengan tanaman 
budidaya yang 
berdampak negatif 

7.5 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
b. Mendiskusikan tentang 

kompetisi Gulma 
(monokotil, dikotil dan 
tumbuhan paku) dengan 
tanaman budidaya yang 
berdampak negatif 
menurunkan produksi 
tanaman. 

menurunkan produksi 
tanaman. 

8 Pemahaman tentang Dinamika 
populasi OPT serta mengenai 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepadatan 
populasi OPT 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepadatan 
populasi OPT  

Ceramah dan SDL 100 
menit 

Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi 
kepadatan populasi OPT 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan Dinamika 
populasi OPT 

7.5 

9 Pemahaman tentang cara-cara 
pengendalian OPT melalui 
perundang – undangan dan 
peraturan, serta secara fisik 
dan mekanis 

a. Pengendalian OPT secara 
perundang-undangan/ 
peraturan 

b. Pengendalian OPT dengan 
peran karantina 

c. Pengendalian OPT secara 
fisik dan mekanis 

 
 

Ceramah dan SDL  100 
menit 

Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
pengendalian OPT secara 
perundang-undangan/ 
peraturan, peran karantina, 
serta pengendalian secara fisik 
dan mekanis 
 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
pengendalian OPT 
secara perundang-
undangan/ peraturan, 
peran karantina, serta 
pengendalian secara 
fisik dan mekanis 
 

7.5 

10 Pemahaman tentang cara 
pengendalian OPT secara 
kultur teknis 

Cara pengendalian OPT secara 
kultur teknis 

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
pengendalian secara kultur 
teknis 

b. Mendiskusikan tentang 
pengendalian secara kultur 
teknis 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
pengendalian secara 
kultur teknis 
 

7.5 

11 Pemahaman tentang 
pengendalian secara hayati 
(Biologis), dengan 
memanfaatkan musuh alami 
(Predator, parasite dan 
patogen) 

Pengendalian secara hayati 
(Biologis) 

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
Pengendalian secara 
hayati (Biologis) 

b. Mendiskusikan tentang 
Pengendalian secara 
hayati (Biologis) 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
Pengendalian secara 
hayati (Biologis) 
 

7.5 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

12 Pemahaman tentang 
pengendalian secara kimiawi 
(Pestisida alami versus 
pestisida sintetis) 

a. Pengendalian secara 
Pestisida alami 

b. Pengendalian secara 
pestisida sintetis 

Ceramah, SDL dan SGD 100 
menit 

a. Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
pengendalian secara 
kimiawi (Pestisida alami 
versus pestisida sintetis) 

b. Mendiskusikan tentang 
pengendalian secara 
kimiawi (Pestisida alami 
versus pestisida sintetis) 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
pengendalian secara 
kimiawi (Pestisida 
alami versus pestisida 
sintetis) 
 

7.5 

13 Pemahaman tentang cara 
kalibrasi dan menghitung 
kebutuhan pestisida 

Cara melakukan kalibrasi dan 
penghitungan kebutuhan 
pestisida 
 

Ceramah dan SDL  100 
menit 

Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang kalibrasi 
dan penghitungan kebutuhan 
pestisida 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan kalibrasi 
dan penghitungan 
kebutuhan pestisida 

7.5 

14 Pemahaman tentang 
pengelolaan OPT terpadu 
versus pengendalian OPT 
terpadu  

a. Pemahaman tentang 
pentingnya melakukan 
monitoring keberadaan 
hama dan patogen 
penyakit, keadaan cuaca 
dan kemungkinan – 
kemungkinan yang akan 
terjadi dilapangan dalam 
Pengendalian hama 
terpadu 

b. Pemahaman tentang 
memadukan dua atau lebih 
cara pengendalian OPT 

Ceramah dan SDL 100 
menit 

Mendapat penjelasan dan 
pemahaman tentang 
Pengelolaan hama terpadu 
versus pengendalian OPT 
terpadu 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjelaskan 
Pengelolaan hama 
terpadu versus 
pengendalian OPT 
terpadu 

7.5 

 Evaluasi Akhir Semester tdk diberi 
bobot 

Ket: * % bobot nilai merupakan persentase penilaian dalam tes maupun pada saat perkuliahan 
 
 
 
Referensi: 

1. Borror, D.J., Delong, D.H. 1954. An Introduction to the Study of Insect. Holt Rineheart and Winstone. New York 
2. Dwidjoseputro. 1994. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Djambatan. Jakarta.  
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3. Dwidjoseputro, D. 1978. Pengantar Mikologi, Edisi Kedua. Penerbit Alumni. Bandung.  
4. Dropkin, V.H. 1989. Pengantar Nematologi Tumbuhan. Supratoyo, penerjemah. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: 

Introduction to Plant Nematology 
5. Boss, L. 1990. Pengantar Virology Tumbuhan. Triharso, penerjemah. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: Introduction to 

Plant Virologi 
6. Kalshoven, L. G. E. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. Revised and Translated By P.A. Van der laan. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve 

Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), 
penguasaan pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian 
atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara  

170 menit/minggu/semester 2,83 

 
 
 
 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 
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3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  
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