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Capaian Pembelajaran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi yang Dibebankan pada Mata Kuliah 

CPL Sikap: 

CPL 1  (S9)   Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri  

CPL 2 (S11)  Mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan sosial, akademik, dan religius. 

CPL Keterampilan Umum: 

CPL 3 (KU5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data  

CPL Keterampilan Khusus: 

CPL 4 (KK3) Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini 

dan ramah lingkungan yang efektif dengan mempertahankan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja 

CPL 5 (KK8) Mampu memecahkan permasalahan pertanian pada lahan dataran tinggi dan urban farming dengan menerapkan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan biodiversitas untuk mewujudkan sistem pertanian sehat 

CPL Pengetahuan: 

CPL 6 (P1) Memiliki pengetahuan yang baik dan  mendalam dalam disiplin ilmu dasar pertanian yang mendukung bidang 



Agroteknologi 

CPL 7 (P5) Menguasai pengetahuan faktual dan isu terkini tentang pembangunan berkelanjutan dalam sistem produksi tanaman  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) 

CPMK 1  Menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi pengelolaan agroekosistem berbasis sistem pertanian 

berkelanjutan 

CPMK 2 Mampu menyelesaikan masalah dalam pengelolaan agroekosistem berbasis sistem pertanian berkelanjutan 

berdasarkan analisis informasi dan data 

CPMK 3 Mampu menerapkan pengelolaan agroekosistem berbasis sistem pertanian berkelanjutan yang efektif dan efisien 

sebagai praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) 

CPMK 4 mampu merekomendasikan best management practices dalam sistem produksi tanaman yang memperhatikan aspek 

ekologi 

Output  Mata Kuliah Hasil evaluasi penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, ketrampilan yang dikuasai  oleh mahasiswa dengan target minimal lebih 

dari 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B), Laporan Kegiatan Evaluasi Penilaian Manajemen Agroekosistem pada berbagai 

penggunaan lahan  

Outcome yang Diharapkan Mahasiswa mampu menerapkan hasil pembelajaran MK Manajemen Agroekosistem dalam sistem produksi tanaman baik secara 

mandiri maupun dalam dunia industri sektor pertanian dan perkebunan 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

Mata kuliah ini memberikan  pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa S1 Prodi Agroteknologi pada semester 7 

mengenai kriteria dan indicator yang mempengaruhi keberlanjutan agroekosistem ditinjau dari aspek budidaya, tanah, dan 

perlindungan tanaman. Pembelajaran Manajemen Agroekosistem lebih ditekankan pada bagaimana pentingnya fungsi dan 

peranan Biodoversitas dalam keberlanjutan suatu agroekositem. Kemampuan akhir pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa 

diharapkan mampu mengusai pengetahuan factual dan isui terkini tentang keberlannjutan agroekosistem, selain itu mahasiswa 

juga diharapkan mampu menerapkan pengelolaan agroekosistem berbasis sistem pertanian berkelanjutan yang efektif dan 

efisien sebagai praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) dan dapat merekomendasikan best management 

practices dalam sistem produksi tanaman yang memperhatikan aspek ekologi. Kegiatan  pembelajaran berupa perkuliahan, 

tugas-tugas mandiri, mereview jurnal, dan praktikum lapang. Asesmen dilakukan baik pada penyelesaian tugas, evaluasi UTS 

dan UAS, praktek mengevaluasi manajemen beberapa model agroekosistem  dan analisis hasil laporan praktikum lapang. 

Materi Pembelajaran: 1. PENDAHULUAN  

2. LAYANAN LINGKUNGAN 

3. AGROFORESTRI DAN INTERAKSI ANTAR AGROEKOSISTEM 

4. FUNGSI DAN PERANAN AGROFORESTRI DITINJAU DARI ASPEK BIOFISIK DAN LINGKUNGAN  

5. FUNGSI DAN PERANAN AGROFORESTRI DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL EKONOMI 

6. KRITERIA DAN INDIKATOR DALAM SKALA HAMPARAN AGROEKOSISTEM-ASPEK BUDIDAYA TANAMAN 

7. KRITERIA DAN INDIKATOR DALAM SKALA HAMPARAN AGROEKOSISTEM-ASPEK HPT 



8. KRITERIA DAN INDIKATOR DALAM SKALA HAMPARAN AGROEKOSISTEM-ASPEK TANAH 

9. MANAJEMEN AGROEKOSISTEM PADA LAHAN KERING 

10. MANAJEMEN AGROEKOSISTEM PADA LAHAN BASAH, DAN LAHAN KRITIS  

11. ANALISIS KEBERLANJUTAN AGROEKOSISTEM MENGGUNAKAN APLIKASI MDS (MULTIDIMENSIONAL SCALING) 

12. ANALISIS INDIKATOR KEBERLANJUTAN AGROEKOSISTEM 
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6. Bianchi FJJA, Booij CJH, Tscharntke T (2006) Sustainable pest regulation in agricultural landscapes: a review on landscape composition, 

biodiversity and natural pest control. Proc Roy Soc London Ser B 273:1715–1727.  

7. Bianchi FJJA, Wäckers FL (2008) Effects of flower attractiveness and nectar availability in field margins on biological control by 

parasitoids. Biol Control 46:400–408. 

8. Bjorkman M, Hamback PA, Ramert B (2007) Neighbouring monocultures enhance the effect of intercropping on the turnip root fly (Delia 

floralis). Entomol Exp Appl 124:319–326. 

9. Meynard JM, Doré T, Lucas P (2003) Agronomic approach: cropping systems and plant diseases. CR Biol 326:37–46. 

10. Olson DM, Wäckers FL (2007) Management of field margins to maximize multiple ecological services. J Appl Ecol 44:13–21. 

11. Parmawati, R., Qur’ania, A., Riarmanto, A. K., and Yabub A., 2018. Interpretation of Sustainability Factor in Wonorejo Mangrove 

Ecotourism, Surabaya, Indonesia. Journal of Indonesia Tourism and Development Studies 6 (1), 17-22, 2018. 

12. Qur’ania, A. Soemarno, and Afandhi, A., 2019. Prospective Analysis of Strategy for Developing Local Salak Production In Bilaporah 

Village, Madura. The Indonesian Green Technology Journal 7 (3), 2019. 

13. Qur’ania, A., Afandhi, A., and Choliq, F. A. 2017. Abundance of Insect-Associated Fungi in Rhizosphere of citrus in Malang Raya. 



Minggu 

Ke- 

Kemampuan Akhir tiap 

Tahapan Belajar (Sub CPMK) 

Penilaian 
Bentuk Pembelajaran; 

Metode dan Media 

Pembelajaran; 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

Estimasi 

Waktu 

Rincian Materi 

Pembelajaran; 

Pustaka 

Bobot 

Penilaian 

Indikator Penilaian 
Kriteria dan Teknik 

Penilaian 
   

1 Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu menelaah 

konsep manajemen 

agroekosistem untuk  sistem 

pertanian yang berkelanjutan 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian dan 

konsep 

agroekosistem 

2. Mampu 

membedakan 

karakteristik 

agroekosistem dan 

ekosistem alami 

3. Mampu 

menganalisis 

permasalahan 

agroekosistem di 

Indonesia 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pengertian dan 

konsep 

agroekosistem 

2. Ketepatan 

dalam 

membedakan 

karakteristik 

agroekosistem 

dan ekosistem 

alami 

3. Ketepatan 

dalam 

mengidentifikasi 

permasalahan 

agroekosistem 

di Indonesia 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Curah Pendapat 

2. Non-tes/Tugas 

mandiri 

menjawab soal-

soal tentang 

konsep 

manajemen 

agroekosistem 

Bentuk pembelajaran : 

kuliah Luring/Sinkron Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

1.  Mendengarkan penjelasan 

mengenai konsep 

agroekosistem 

2. Mencermati perbedaan 

Agroekosistem dan 

Ekosistem Alami 

3. Mengidentifikasi 

permasalahan 

agroekosistem di Indonesia 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang 

dampak perubahan iklim 

terhadap sistem pertanian 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

 

 

Pendahuluan : 

1. Pengertian dan 

konsep agroekosistem 

2. Perbedaan 

Agroekosistem dan 

Ekosistem Alami  

3. Masalah 

agroekosistem di 

Indonesia:    (tanah 

dan air, emisi, dampak 

terhadap produksi 

tanaman) 
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2 Sub CPMK-2 

 

Mahasiswa mampu 

menguraikan pengertian 

layanan lingkungan dan 

pentingnya biodiversitas dalan 

agroekosistem  bagi produksi 

pertanian 

 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian layanan 

lingkungan 

2. Mampu 

menguraikan 

macam-macam 

layanan 

lingkungan terkait 

dengan 

biodiversitas 

tanaman 

3. Mampu 

menguraikan 

manfaat 

biodiversitas dalam 

lanskap 

agroekosistem 

bagi produksi 

pertanian 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pengertian 

layanan 

lingkungan 

2. Ketepatan 

dalam 

menguraikan 

macam-

macam 

layanan 

lingkungan 

terkait dengan 

biodiversitas 

tanaman 

3. Ketepatan 

dalam 

menguraikan 

manfaat 

biodiversitas 

dalam lanskap 

agroekosistem 

bagi produksi 

pertanian 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Curah Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait 

Bentuk pembelajaran : 

kuliah Luring/Sinkron Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa : 

1. Mendengarkan penjelasan 

tentang  pengertian 

layanan lingkungan 

2. Menguraikan macam-

macam layanan lingkungan 

terkait dengan biodiversitas 

tanaman 

3. menguraikan manfaat 

biodiversitas dalam lanskap 

agroekosistem bagi 

produksi pertanian 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang layanan 

lingkungan yang 

mempengaruhi 

keberlanjutan 

agroekosistem 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Layanan lingkungan 

1. pengertian 

layanan 

lingkungan 

2. macam-macam 

layanan 

lingkungan terkait 

dengan 

biodiversitas 

tanaman 

3. manfaat 

biodiversitas 

dalam lanskap 

agroekosistem 

bagi produksi 

pertanian  
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layanan 

lingkungan 

dalam 

agroekosistem 

3 Sub CPMK-3 

membedakan berbagai model 

penggunaan lahan dalam 

agroekosistem dan mengelola 

biodiversitas dalam 

agroforestry 

1. Mampu 

memahami model 

pertanian 

berkelanjutan 

2. Mampu 

menjelaskan sistem 

agroforestry 

3. Mampu 

menjelaskan sistem 

pertanian terpadu 

dan sistem 

pertanian organic 

4. Mampu 

menjelaskan 

interaksi antar 

agroekosistem 

5. Mampu 

memahami 

pengelolaan 

biodiversistas 

dalam agroforestry 

6. Mampu 

menjelaskan 

pengaruh positif 

dan negatif sistem 

multistrata 

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

memahami 

model 

pertanian 

berkelanjutan 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

sistem 

agroforestry 

3. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

sistem 

pertanian 

terpadu dan 

sistem 

pertanian 

organic 

4. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

interaksi antar 

agroekosistem 

5. Ketepatan 

dalam 

memahami 

pengelolaan 

biodiversistas 

dalam 

agroforestry 

Bentuk pembelajaran  

kuliah Luring/Sinkron Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Menjawab soal dan tugas 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa : 

1. Mencermati perbedaaan 

berbagai model pertanian 

berkelanjutan 

2. Mencermati pengelolaan 

biodiversitas dalam 

agroforestry 

3. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang 

pengelolaan biodiversitas 

dalam agroforestry 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Agroforestri dan 

interaksi antar 

agroforestri 

1. Agroforestri 

2. Sistem pertanian 

terpadu 

3. Pertanian Organik 

4. Interaksi cahaya, 

siklus hara, dan air 

5. Pengelolaan 

biodiversitas dalam 

agroforestry 

6. Pengaruh positif 

dan negative sistem 

multistrata 

 

1. 6

.

 

P

e

n

g

a

r

u

h

 

p

o

s

i
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6. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pengaruh 

positif dan 

negatif sistem 

multistrata 

 

Teknik penilaian : 

1. Tugas review 

jurnal tentang 

berbagai 

permasalahan 

dari model 

penggunaan 

lahan dalam 

agroekosistem 

2. Penilaian hasil 

laporan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

berbagai 

permasalahan 

dari model 

penggunaan 

lahan dalam 

agroekosistem 

 

 

t

i

f

 

d

a

n

 

n

e

g

a

t

i

v

e

 

s

i

s

t

e

m

 

m

u

l

t

i

s

t

r

a

t

a

M



a

c

a

m 

2. M

a

c

a

m

-

m

a 

4 Sub CPMK-4 

Mampu menerapkan fungsi 

dan peranan agroforestry 

terhadap tanah, lingkungan  

1. Mampu 

menjelaskan fungsi 

dan peranan 

agroforestri 

ditinjau dari aspek 

lingkungan 

2. Mampu 

menjelaskan 

peranaan 

agroforestry bagi 

tanah dan 

lingkungan 

3. Mampu 

menjelaskan fungsi 

agroforestry 

sebagai jasa 

lingkungan 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

fungsi dan 

peranan 

agroforestri 

ditinjau dari 

aspek 

lingkungan 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

peranaan 

agroforestry 

bagi tanah dan 

lingkungan 

3. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

fungsi 

agroforestry 

sebagai jasa 

lingkungan 

 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:   

Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Menjawab soal dan tugas 

 

 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mendengarkan penjelasan 

mengenai fungsi dan peranan 

agroforestry terhadap tanah 

dan lingkungan 

2. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal mengenai fungsi 

dan peranan agroforestry 

terhadap tanah dan 

lingkungan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Fungsi dan peranan 

agroforestry ditinjau 

dari aspek biofisik dan 

lingkungan 

1. Peranan 

agroforestri terhadap 

sifat fisik tanah 

2. Peranan 

agroforestri dalam 

mengurangi gas 

rumah kaca dan 

mempertahankan 

cadangan Carbon, 

mengurangi bahaya 

erosi, menekan 

serangan HPT, 

menjaga kestabilan 

iklim mikro, dan 

menekan populasi 

gulma 

3. Agroforestri dan 

jasa lingkungan 
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Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Curah Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait  

fungsi dan 

peranan 

agroforestry 

terhadap tanah, 

lingkungan 

  

5 Sub CPMK-4 

Mampu menerapkan fungsi 

dan peranan agroforestry 

ditinjau dari aspek sosial 

ekonomi 

1. Mampu 

menjelaskan fungsi 

dan peran 

agroforestry 

ditinjau dari aspek 

sosial ekonomi 

2. Mampu 

menjelaskan  

peran agroforestry 

dalam 

menyediakan 

lapangan 

pekerjaan 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

fungsi dan 

peran 

agroforestry 

ditinjau dari 

aspek sosial 

ekonomi 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan  

peran 

agroforestry 

dalam 

menyediakan 

lapangan 

pekerjaan 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Menjawab soal dan tugas 

 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mendengarkan penjelasan 

mengenai fungsi dan peranan 

agroforestry dari aspek social 

ekonomi 

2. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal mengenai fungsi 

dan peranan agroforestry 

dari aspek social ekonomi 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Fungsi dan peranan 

agroforestry ditinjau 

dari aspek social 

ekonomi 

1. Aspek social 

ekonomi agroforestri 

pada tingkat kawasan 

2. Agroforestri dan 

penyediaan 

lapangan kerja 
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Curah Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait  

fungsi dan 

peranan 

agroforestry dari 

aspek social 

ekonomi 

 

 

 

6 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu menilai 

kriteria dan indikator dalam 

skala hamparan  

agroekosistem aspek Budidaya 

Tanaman 

1. Mampu 

membandingkan 

pola pertumbuhan 

beberapa tanaman 

budidaya 

2. Mampu 

menguraikan 

pentingnya 

biodiversitas 

tanaman 

Mampu memilih 

pola tanam yang 

tepat berbasis 

pertanian 

berkelanjutan  

1. membandingka

n pola 

pertumbuhan 

beberapa 

tanaman 

budidaya 

2. Ketepatan 

dalam 

menguraikan 

pentingnya 

biodiversitas 

tanaman 

3. Ketepatan 

dalam memilih 

pola tanam 

yang tepat 

berbasis 

pertanian 

berkelanjutan 

 

Teknik penilaian : 

1. Tugas Kelompok 

mengidentifikasi 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Experimental Research 

Menjawab soal dan tugas 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi, Praktikum 

lapang 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati perbandingan 

pola pertumbuhan beberapa 

tanaman budidaya 

2. Mendengarkan penjelasan 

mengenai pentingnya 

biodiversitas tanaman 

3. Memilih pola tanam yang 

tepat berbasis pertanian 

berkelanjutan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Kriteria dan indicator 

dalam skala hamparan 

agrosistem aspek 

budidaya tanaman 

1. pola pertumbuhan 

tanaman 

2. biodiversitas 

tanaman  

3. pola tanam 

7,5 



kriteria dan 

indikator 

agroekosistem 

aspek Budidaya 

Tanaman 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang pola 

tanam yang tepat berbasis 

pertanian berkelanjutan 

7 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu menilai 

kriteria dan indikator skala 

hamparan agroekosistem 

dalam kaitannya dengan 

pengelolaan hama dan 

penyakit 

1. Mampu 

menguraikan 

pengelolaan 

agroekosistem 

dalam 

pengendalian OPT 

2. Mampu 

menjelaskan 

dinamika populasi 

mikroflora dan 

mesofauna dalam 

kaitan dengan 

pengelolaan hama 

dan penyakit 

3. Mampu mengalisis 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

1. Ketepatan 

dalam  

menguraikan 

pengelolaan 

agroekosistem 

dalam 

pengendalian 

OPT 

2. Ketepatan 

dalam  

menjelaskan 

dinamika 

populasi 

mikroflora dan 

mesofauna 

dalam kaitan 

dengan 

pengelolaan 

hama dan 

penyakit 

3. Ketepatan 

dalam  

mengalisis 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Experimental Research 

Menjawab soal dan tugas 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi, Praktikum 

lapang 

 

 

Pengalaman Belajar: 

1.  mencermati pengelolaan 

agroekosistem dalam 

pengendalian OPT 

2. Mendengarkan  penjelasan 

mengenai dinamika populasi 

mikroflora dan mesofauna 

dalam kaitan dengan 

pengelolaan hama dan penyakit 

3. menganalisis keberhasilan 

pengelolaan agroekosistem 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang analisis 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Kriteria dan indicator 

dalam skala hamparan 

agrosistem aspek HPT: 

1. pengelolaan 

agroekosistem dalam 

pengendalian OPT 

2. dinamika populasi 

mikroflora dan 

mesofauna dalam 

kaitan dengan 

pengelolaan hama 

dan penyakit 

3. Analisis keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

7,5 



Teknik penilaian : 

1. Tugas 

mkelompok 

mengidentifikasi 

kriteria dan 

indikator 

agroekosistem 

aspek HPT 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

 

keberhasilan pengelolaan 

agroekosistem dalam 

pengendalian OPT 

8 UTS       

9 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu menilai 

kriteria dan indikator skala 

hamparan agroekosistem 

dalam kaitannya dengan 

pengelolaan tanah 

berkelanjutan 

1. Mampu 

menjelaskan 

ciri-ciri tanah 

berkelanjutan 

2. Mampu 

menjelaskan 

prinsip 

pengelolaan 

tanah 

berkelanjutan 

3. Mampu 

menjelaskan 

peranan dan 

fungsi 

organisme 

tanahlahan 

kering di 

Indonesia 

 

 

 

 

1. Ketepatan 

dalam  

menjelaskan 

ciri-ciri tanah 

berkelanjutan 

2. Ketepatan 

dalam  

menjelaskan 

prinsip 

pengelolaan 

tanah 

berkelanjuta 

3. Ketepatan 

dalam  

menjelaskan 

peranan dan 

fungsi 

organisme 

tanah 

Teknik Penilaian: 

Teknik penilaian : 

1. Tugas kelompok 

mengidentifikasi 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Experimental Research 

Menjawab soal dan tugas 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi, Praktikum 

lapang 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mendengarkan penjelasan 

mengenai ciri-ciri tanah 

berkelanjutan 

2. Mendengarkan penjelasan 

mengenai prinsip 

pengelolaan tanah 

berkelanjutan 

3. Mendengarkan penjelasan 

mengenai peranan dan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

 

 

 

Kriteria dan indicator 

dalam skala hamparan 

agrosistem aspek 

Tanah:  

1. Ciri-ciri Tanah 

Berkelanjutan  

 

2. Prinsip Life Soil 

sebagai komponen 

penting dalam 

Pengelolaan Tanah 

Berkelanjutan 

  

3. Peranan dan fungsi 

organisme tanah 

7,5 



kriteria dan 

indikator 

agroekosistem 

aspek Tanah 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

fungsi organisme tanah 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang 

penerapan pengelolaan 

tanah berkelanjutan 

berkaitan dengan peran 

organisme tanah 

10 Sub CPMK-6 

Mampu mengidentifikasi 

potensi dan kendala 

pengelolaan lahan kering, 

serta memberikan upaya solusi 

yang tepat 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian dan 

karakteristik lahan 

kering 

2. Mampu 

menganalisis 

potensi dan 

kendala 

pemanfaatan lahan 

kering 

3. Mampu merancang 

strategi upaya 

dalam pengelolaan 

lahan kering di 

Indonesia 

 

 

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pengertian 

dan 

karakteristik 

lahan kering 

2. Ketepatan 

dalam 

menganalisis 

potensi dan 

kendala 

pemanfaatan 

lahan kering 

3. Ketepatan 

dalam 

merancang 

strategi upaya 

dalam 

pengelolaan 

lahan kering di 

Indonesia 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri mereview 

artikel penerapan 

pengelolaan lahan 

kering 

2. Non-tes/Tugas 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Menjawab soal dan tugas 

 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mendengarkan penjelasan 

mengenai karakteristik lahan 

kering 

2. Menganalisis potensi dan 

kendala pemanfaatan lahan 

kering 

3. Merancang strategi upaya 

dalam pengelolaan lahan 

kering di Indonesia 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang potensi 

dan kendala pengelolaan 

lahan kering serta 

memberikan upaya solusi 

yang tepat 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

 

 

Manajemen 

agroekosistem pada 

lahan kering: 

1. pengertian dan 

karakteristik lahan 

kering 

 

2. potensi dan 

kendala pemanfaatan 

lahan kering 

 

3. upaya dalam 

pengelolaan lahan 

kering 

7,5 



mandiri merancang 

strategi 

pengelolaan lahan 

kering dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

 

11 Sub CPMK-6 

Mampu mengidentifikasi  

potensi dan kendala 

pengelolaan lahan basah, dan 

kritis, serta memberikan upaya 

solusi yang tepat 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian dan 

karakteristik lahan 

basah, dan kritis 

2. Mampu 

menganalisis 

potensi dan kendala 

pemanfaatan lahan 

basah, dan kritis 

3. Mampu merancang 

strategi upaya 

dalam pengelolaan 

lahan basah, dan 

kritis  di Indonesia 

 

 

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pengertian 

dan 

karakteristik 

lahan basah, 

dan kritis 

2. Ketepatan 

dalam 

menganalisis 

potensi dan 

kendala 

pemanfaatan 

lahan basah, 

dan kritis 

3. Ketepatan 

dalam 

merancang 

strategi upaya 

dalam 

pengelolaan 

lahan basah, 

dan kritis  di 

Indonesia 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri mereview 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  

Menjawab soal dan tugas 

 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mendengarkan penjelasan 

mengenai karakteristik lahan 

basah, dan kritis 

2. Menganalisis potensi dan 

kendala pemanfaatan lahan 

basah, dan kritis 

3. Merancang strategi upaya 

dalam pengelolaan lahan 

basah, dan kritis  di 

Indonesia 

4. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang potensi 

dan kendala pengelolaan 

lahan basah, dan kritis  serta 

memberikan upaya solusi 

yang tepat 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

 

 

Manajemen 

agroekosistem pada 

lahan kering: 

1. pengertian dan 

karakteristik lahan 

basah, dan kritis 

 

2. potensi dan 

kendala pemanfaatan 

lahan basah, dan kritis 

 

3. upaya dalam 

pengelolaan lahan 

basah, dan kritis 

7,5 



artikel penerapan 

pengelolaan lahan 

kritis 

2. Non-tes/Tugas 

mandiri 

merancang 

strategi 

pengelolaan 

lahan kritis 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

 

12 Sub CPMK-7 

Mampu menganalisis 

indikator-indikator  

keberlanjutan agroekosistem 

menggunakan pendekatan 

MDS 

1. Mampu 

menganalisis 

keberlanjutan 

agroekosistem 

dengan bantuan 

aplikasi MDS 

(Multidimensional 

Scalling) 

2. Mampu menginput 

data dan 

mengoperasikan 

aplikasi MDS 

(Multidimensional 

Scalling) untuk 

mengukur 

keberlanjutan 

agroekosistem 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menganalisis 

keberlanjutan 

agroekosistem 

dengan 

bantuan 

aplikasi MDS 

(Multidimensio

nal Scalling) 

2. Ketepatan 

dalam 

menginput 

data dan 

mengoperasika

n aplikasi MDS 

(Multidimensio

nal Scalling) 

untuk 

mengukur 

keberlanjutan 

agroekosistem 

 

Teknik penilaian : 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  case 

study 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Menganalisis keberlanjutan 

agroekosistem dengan 

bantuan aplikasi MDS 

(Multidimensional Scalling) 

2. Menginput data dan 

mengoperasikan aplikasi MDS 

(Multidimensional Scalling) 

untuk mengukur 

keberlanjutan agroekosistem 

3. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang analisis 

indikatir-indikator  

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

Analisis keberlanjuutan 

agroekosistem dengan 

pendekatan MDS: 

1. Pengertian MDS 

 

2. langkah-langkah 

input data pada 

aplikasi MDS 

 

7,5 



1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

diskusi 

2. Tugas kelompok 

mencari dan 

nginput data 

keberlanjutan 

agroekosistem 

dan 

menganalisisnya 

dengan aplikasi 

MDS 

(Multidimensiona

l Scalling)  

 

keberlanjutan agroekosistem 

menggunakan pendekatan 

MDS 

 

13 Sub CPMK-7 

Mampu mengevaluasi, 

menyusun perencanaan dan 

pengelolaan Agroekosistem 

menuju Pertanian 

Berkelanjutan 

1. Mampu 

mengevaluasi 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

melalui pendekatan 

kegiatan 

pengelolaan 

(proses) dan hasil 

pengelolaan 

(tujuan) 

2. Mampu 

menganalisis 

indikator 

keberlanjutan 

sehingga dapat 

menyusun 

perencanaan dan 

pengelolaan 

Agroekosistem 

menuju Pertanian 

1. Ketapatan 

dalam 

mengevaluasi 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

melalui 

pendekatan 

kegiatan 

pengelolaan 

(proses) dan 

hasil 

pengelolaan 

(tujuan) 

2. Ketapatan 

dalam 

menganalisis 

indikator 

keberlanjutan 

sehingga dapat 

menyusun 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab, 

Small Group Discussion,  case 

study 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi,  Praktek 

lapangan 

 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa : 

1. Mengevaluasi keberhasilan 

pengelolaan agroekosistem 

melalui pendekatan kegiatan 

pengelolaan (proses) dan 

hasil pengelolaan (tujuan) 

2. Menganalisis indikator 

keberlanjutan sehingga dapat 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

 

Analisis indicator 

keberlanjutan 

agroekosistem 

Analisis keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

menggunakan MDS 

10 



Berkelanjutan 

 

perencanaan 

dan 

pengelolaan 

Agroekosistem 

menuju 

Pertanian 

Berkelanjutan  

 

Teknik penilaian : 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

diskusi 

2. Tugas kelompok 

merancang 

strategi 

pengelolaan 

keberlanjutan 

agroekosistem  

menyusun perencanaan dan 

pengelolaan Agroekosistem 

menuju Pertanian 

Berkelanjutan 

3. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang 

perencanaan dan 

pengelolaan Agroekosistem 

menuju Pertanian 

Berkelanjutan menggunakan 

pendekatan MDS 

 

14 Sub CPMK-8 

Mampu membandingkan dan 

merancang pengelolaan 

agroekosistem dari beberapa 

studi kasus di lapang 

1. Mampu 

membandingkan 

pengelolaan 

agroekosistem dari 

beberapa studi 

kasus di lapang  

2. Mampu merancang 

pengelolaan 

agroekosistem yang 

tepat menuju 

pertanian 

berkelanjutan  

1. Ketapatan dalam 

membandingkan 

pengelolaan 

agroekosistem dari 

beberapa studi 

kasus di lapang  

2. Ketapatan dalam 

merancang 

pengelolaan 

agroekosistem 

yang tepat menuju 

pertanian 

berkelanjutan  

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok hasil 

analisis 

keberlanjutan dari 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab dan  

Small Group Discussion, case 

study 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi,  Praktek 

lapangan 

 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mmembandingkan 

pengelolaan agroekosistem dari 

beberapa studi kasus di lapang  

2. Merancang pengelolaan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Hasil Penelitian 

pengelolaan 

agroekosistem 

berbasis pertanian 

berkelanjutan: 

PRESENTASI STUDI 

KASUS 

PENGELOLAAN 

AGROEKOSISTEM 

 

jenis Agroekosistem 

-hutan alami 

-pertanian lahan 

berbukit (perkebunan) 

- pertanian lahan 

berbukit (hortikultura) 

-pertanian lahan 

berbukit (pangan) 

10 



masing-masing 

studi kasus 

agroekosistem  

2. Penilaian 

laporan proyek 

(secara 

berkelompok hasil 

analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing 

studi kasus 

agroekosistem) 

 

agroekosistem yang tepat 

menuju pertanian 

berkelanjutan 

3. Mengerjakan tugas mandiri 

latihan soal tentang 

perencanaan dan 

pengelolaan Agroekosistem 

menuju Pertanian 

Berkelanjutan menggunakan 

pendekatan MDS 

 

15 Sub CPMK-8 

Mampu membandingkan dan 

merancang pengelolaan 

agroekosistem dari beberapa 

studi kasus di lapang 

3. Mampu 

membandingkan 

pengelolaan 

agroekosistem dari 

beberapa studi 

kasus di lapang  

4. Mampu merancang 

pengelolaan 

agroekosistem yang 

tepat menuju 

pertanian 

berkelanjutan  

1. Ketapatan dalam 

membandingkan 

pengelolaan 

agroekosistem dari 

beberapa studi 

kasus di lapang  

2. Ketapatan dalam 

merancang 

pengelolaan 

agroekosistem 

yang tepat menuju 

pertanian 

berkelanjutan  

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok hasil 

analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing 

studi kasus 

beberapa model 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode:  Tanya jawab dan  

Small Group Discussion, case 

study 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi,  Praktek 

lapangan 

 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mmembandingkan 

pengelolaan agroekosistem dari 

beberapa studi kasus di lapang  

2. Merancang pengelolaan 

agroekosistem yang tepat 

menuju pertanian 

berkelanjutan 

3. Mengerjakan tugas mandiri 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Hasil Penelitian 

pengelolaan 

agroekosistem 

berbasis pertanian 

berkelanjutan part 2: 

PRESENTASI STUDI 

KASUS 

PENGELOLAAN 

AGROEKOSISTEM 

 

jenis Agroekosistem 

-agroforestri 

-pertanian lahan 

landai (perkebunan) 

-pertanian lahan 

landai (hortikultura) 

-pertanian lahan 

landai (pangan) 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRIK ASESMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK) 

 
Mata Kuliah  : Manajemen Agroekosistem 
Semester  : VII (tujuh) 
Dosen Pengampu : Anita QUr’ania, SP., M.Ling 
Program Studi  : Agroteknologi 

 

Lampiran Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa 

  

agroekosistem 

2. Penilaian 

laporan proyek 

(secara 

berkelompok hasil 

analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing 

studi kasus 

beberapa model 

agroekosistem) 

 

latihan soal tentang 

perencanaan dan 

pengelolaan Agroekosistem 

menuju Pertanian 

Berkelanjutan menggunakan 

pendekatan MDS 

16 UAS       



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

1 CPL 2 (S11)  

Mengintegrasikan 

nilai-nilai Aswaja 

dalam kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius. 

 

CPL 6 (P1) 

Memiliki 

pengetahuan 

yang baik dan 

mendalam dalam 

disiplin ilmu dasar 

pertanian yang 

mendukung 

bidang 

Agroteknologi  

 

CPMK-1 

Mahasiswa 

menguasai 

konsep 

teoritis 

tentang ilmu 

dan teknologi 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

Sub CPMK-1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep 

manajemen 

agroekosistem 

untuk  sistem 

pertanian yang 

berkelanjutan 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian 

dan konsep 

agroekosiste

m 

2. Mampu 

membedakan 

karakteristik 

agroekosiste

m dan 

ekosistem 

alami 

3. Mampu 

menganalisis 

permasalahan 

agroekosiste

m di 

Indonesia 

 

Teknik penilaian : 

Non-tes/Tugas 

mandiri menjawab 

soal-soal tentang 

konsep manajemen 

tanah dan tanaman 

 

Instrumen : 

1. Soal-soal Topik 1 

2. Rubrik Penilaian 

unjuk kerja curah 

pendapat 

 

 

 

 

 

5 5    

2 CPL 2 (S11)  

Mengintegrasikan 

nilai-nilai Aswaja 

dalam kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius. 

 

CPL 6 (P1) 

Memiliki 

pengetahuan 

yang baik dan 

mendalam dalam 

disiplin ilmu dasar 

CPMK 1 

Mahasiswa 

menguasai 

konsep 

teoritis 

tentang ilmu 

dan teknologi 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

Sub CPMK-2 

Mahasiswa 

mampu 

menguraikan 

pengertian 

layanan 

lingkungan dan 

pentingnya 

biodiversitas 

dalan 

agroekosistem  

bagi produksi 

pertanian 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian 

layanan 

lingkungan 

2. Mampu 

menguraikan 

macam-

macam 

layanan 

lingkungan 

terkait dengan 

biodiversitas 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam Curah 

Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait 

layanan 

lingkungan dalam 

agroekosistem  

 

Instrumen : 

5 5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

pertanian yang 

mendukung 

bidang 

Agroteknologi  

 

 

 

tanaman 

3. Mampu 

menguraikan 

manfaat 

biodiversitas 

dalam lanskap 

agroekosistem 

bagi produksi 

pertanian 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

unjuk kerja curah 

pendapat 

 

 

3 CPL 2 (S11)  

Mengintegrasikan 

nilai-nilai Aswaja 

dalam kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius. 

 

CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

Sub CPMK-3 

membedakan 

berbagai model 

penggunaan 

lahan dalam 

agroekosistem 

dan mengelola 

biodiversitas 

dalam 

agroforestry  

1. Mampu 

memahami 

model 

pertanian 

berkelanjutan 

2. Mampu 

menjelaskan 

sistem 

agroforestry 

3. Mampu 

menjelaskan 

sistem 

pertanian 

terpadu dan 

sistem 

pertanian 

organic 

4. Mampu 

menjelaskan 

interaksi antar 

agroekosistem 

5. Mampu 

memahami 

pengelolaan 

Teknik penilaian : 

1. Tugas review 

jurnal tentang 

berbagai 

permasalahan dari 

model 

penggunaan lahan 

dalam 

agroekosistem 

2. Penilaian hasil 

laporan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

berbagai 

permasalahan dari 

model 

penggunaan lahan 

dalam 

agroekosistem 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

5 5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

biodiversistas 

dalam 

agroforestry 

6. Mampu 

menjelaskan 

pengaruh 

positif dan 

negatif sistem 

multistrata 

 

 

laporan hasil 

kegiatan survei 

lapang 

 

4 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

CPL 5 (KK8) 

Mampu 

memecahkan 

permasalahan 

pertanian pada 

lahan dataran 

tinggi dan urban 

farming dengan 

menerapkan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumberdaya 

lahan dan 

biodiversitas 

CPMK 3 

Mampu 

menerapkan 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

yang efektif 

dan efisien 

sebagai 

praktik 

pertanian 

yang baik 

(Good 

Agricultural 

Practices) 

Sub CPMK-4 

Mampu 

menerapkan 

fungsi dan 

peranan 

agroforestry 

terhadap 

tanah, 

lingkungan  

4. Mampu 

menjelaskan 

fungsi dan 

peranan 

agroforestri 

ditinjau dari 

aspek 

lingkungan 

5. Mampu 

menjelaskan 

peranaan 

agroforestry 

bagi tanah 

dan 

lingkungan 

Mampu 

menjelaskan 

fungsi 

agroforestry 

sebagai jasa 

lingkungan 

Teknik penilaian : 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam Curah 

Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait  

fungsi dan peranan 

agroforestry 

terhadap tanah, 

lingkungan 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

unjuk kerja curah 

pendapat 

5 

 

 

 

 

 

 

5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

untuk 

mewujudkan 

sistem pertanian 

sehat 

 

5 CPL 2 (S11)  

Mengintegrasikan 

nilai-nilai Aswaja 

dalam kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  

 

CPL 6 (P1) 

Memiliki 

pengetahuan 

yang baik dan  

mendalam dalam 

disiplin ilmu dasar 

pertanian yang 

mendukung 

bidang 

Agroteknologi 

CPMK 3 

Mampu 

menerapkan 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

yang efektif 

dan efisien 

sebagai 

praktik 

pertanian 

yang baik 

(Good 

Agricultural 

Practices) 

Sub CPMK-4 

Mampu 

menerapkan 

fungsi dan 

peranan 

agroforestry 

ditinjau dari 

aspek sosial 

ekonomi 

1. Mampu 

menjelaskan 

fungsi dan 

peran 

agroforestry 

ditinjau dari 

aspek sosial 

ekonomi 

2. Mampu 

menjelaskan  

peran 

agroforestry 

dalam 

menyediakan 

lapangan 

pekerjaan 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam Curah 

Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait  

fungsi dan peranan 

agroforestry dari 

aspek social 

ekonomi 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

unjuk kerja curah 

pendapat 

5 

 

5    

6 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

Sub CPMK-5 

Mahasiswa 

mampu menilai 

kriteria dan 

indikator dalam 

skala hamparan  

agroekosistem 

1. Mampu 

membanding

kan pola 

pertumbuhan 

beberapa 

tanaman 

budidaya 

Teknik penilaian : 

1. Tugas kelompok 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Budidaya Tanaman 

2. Penilaian unjuk 

7,5 

 

7,5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

secara mandiri  

 

CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

aspek Budidaya 

Tanaman 

2. Mampu 

menguraikan 

pentingnya 

biodiversitas 

tanaman 

3. Mampu 

memilih pola 

tanam yang 

tepat berbasis 

pertanian 

berkelanjutan 

 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Budidaya Tanaman 

2. Rubrik Penilaian 

laporan hasil 

kegiatan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Budidaya Tanaman 

7 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

 

CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa 

mampu menilai 

kriteria dan 

indikator skala 

hamparan 

agroekosistem 

dalam 

kaitannya 

dengan 

pengelolaan 

hama dan 

penyakit  

1. Mampu 

menguraikan 

pengelolaan 

agroekosistem 

dalam 

pengendalian 

OPT 

2. Mampu 

menjelaskan 

dinamika 

populasi 

mikroflora dan 

mesofauna 

dalam kaitan 

dengan 

pengelolaan 

Teknik penilaian : 

1. Tugas kelompok 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

HPT 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

HPT 

7,5 

 

7,5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

hama dan 

penyakit 

3.Mampu 

mengalisis 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosistem 

 

2. Rubrik Penilaian 

laporan hasil 

kegiatan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

HPT 

8 UTS    Tes tulis      

9 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

 

CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa 

mampu menilai 

kriteria dan 

indikator skala 

hamparan 

agroekosistem 

dalam 

kaitannya 

dengan 

pengelolaan 

tanah 

berkelanjutan  

1. Mampu 

menjelaskan 

ciri-ciri tanah 

berkelanjutan 

2. Mampu 

menjelaskan 

prinsip 

pengelolaan 

tanah 

berkelanjutan 

3. Mampu 

menjelaskan 

peranan dan 

fungsi 

organisme 

tanahlahan 

kering di 

Indonesia 

Teknik penilaian : 

1. Tugas kelompok 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Tanah 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan lapang 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Tanah 

2. Rubrik Penilaian 

laporan hasil 

kegiatan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

kriteria dan indikator 

agroekosistem aspek 

Tanah 

7,5 

 

7,5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

10 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

 

CPL 4 (KK3) 

Mampu 

merencanakan, 

merancang, 

melaksanakan, 

dan mengevaluasi 

produksi tanaman 

dengan teknologi 

terkini dan ramah 

lingkungan yang 

efektif dengan 

mempertahankan 

keamanan, 

kesehatan, dan 

keselamatan kerja 

 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

Sub CPMK-6 

Mampu 

mengidentifikas

i potensi dan 

kendala 

pengelolaan 

lahan kering, 

serta 

memberikan 

upaya solusi 

yang tepat 

4. 1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian 

dan 

karakteristik 

lahan kering 

5. Mampu 

menganalisis 

potensi dan 

kendala 

pemanfaatan 

lahan kering 

6. Mampu 

merancang 

strategi 

upaya dalam 

pengelolaan 

lahan kering 

di Indonesia 

 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri mereview 

artikel penerapan 

pengelolaan lahan 

kering 

2. Non-tes/Tugas 

mandiri merancang 

strategi pengelolaan 

lahan kering dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

strategi pengelolaan 

lahan kering dalam 

sistem produksi 

tanaman 

2,5 

 

 

5 

 

7,5    

11 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

Sub CPMK-6 

Mampu 

mengidentifikas

i  potensi dan 

kendala 

pengelolaan 

lahan basah, 

dan kritis, serta 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian dan 

karakteristik 

lahan basah, 

dan kritis 

2. Mampu 

menganalisis 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri mereview 

artikel penerapan 

pengelolaan lahan 

kritis 

2. Non-tes/Tugas 

mandiri merancang 

2,5 

 

 

 

5 

 

7,5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

 

CPL 4 (KK3) 

Mampu 

merencanakan, 

merancang, 

melaksanakan, 

dan mengevaluasi 

produksi tanaman 

dengan teknologi 

terkini dan ramah 

lingkungan yang 

efektif dengan 

mempertahankan 

keamanan, 

kesehatan, dan 

keselamatan kerja 

 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

memberikan 

upaya solusi 

yang tepat 

potensi dan 

kendala 

pemanfaatan 

lahan basah, 

dan kritis 

3. Mampu 

merancang 

strategi upaya 

dalam 

pengelolaan 

lahan basah, 

dan kritis  di 

Indonesia 

 

strategi pengelolaan 

lahan kritis dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

strategi pengelolaan 

lahan kritis dalam 

sistem produksi 

tanaman 

12 CPL 1  (S9)   

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawa

b atas pekerjaan 

di bidang 

keahliannya 

secara mandiri  

 

CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

CPMK 2 

Mampu 

menyelesaika

n masalah 

dalam 

pengelolaan 

agroekosiste

m berbasis 

sistem 

pertanian 

berkelanjutan 

berdasarkan 

analisis 

informasi dan 

data 

Sub CPMK-7 

Mampu 

menganalisis 

indikator-

indikator  

keberlanjutan 

agroekosistem 

menggunakan 

pendekatan 

MDS 

3. Mampu 

menganalisis 

keberlanjutan 

agroekosiste

m dengan 

bantuan 

aplikasi MDS 

(Multidimensi

onal Scalling) 

4. Mampu 

menginput 

data dan 

mengoperasi

kan aplikasi 

MDS 

(Multidimensi

Teknik penilaian : 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

diskusi 

2. Tugas kelompok 

mencari dan 

menginput data 

keberlanjutan 

agroekosistem dan 

menganalisisnya 

dengan aplikasi 

MDS 

(Multidimensional 

Scalling)  

 

Instrumen: 

7,5 

 

7,5    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

 

onal Scalling) 

untuk 

mengukur 

keberlanjutan 

agroekosiste

m 

 

1. Rubrik Penugasan 

mencari data 

keberlanjanjutan 

agroekosistem 

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja dan 

diskusi kelompok 

13 CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data  

 

CPL 7 (P5) 

Menguasai 

pengetahuan 

faktual dan isu 

terkini tentang 

pembangunan 

berkelanjutan 

dalam sistem 

produksi tanaman 

 

CPMK 4 

mampu 

merekomend

asikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

yang 

memperhatik

an aspek 

ekologi 

Sub CPMK-7 

Mampu 

mengevaluasi, 

menyusun 

perencanaan 

dan 

pengelolaan 

Agroekosistem 

menuju 

Pertanian 

Berkelanjutan 

dengan 

pendekatan 

MDS 

1. Mampu 

mengevaluasi 

keberhasilan 

pengelolaan 

agroekosiste

m melalui 

pendekatan 

kegiatan 

pengelolaan 

(proses) dan 

hasil 

pengelolaan 

(tujuan) 

2. Mampu 

menganalisis 

indikator 

keberlanjutan 

sehingga 

dapat 

menyusun 

perencanaan 

dan 

pengelolaan 

Agroekosiste

m menuju 

Pertanian 

Teknik penilaian : 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

diskusi 

2. Tugas kelompok 

merancang strategi 

pengelolaan 

keberlanjutan 

agroekosistem  

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

pengelolaan 

keberlanjutan 

agroekosistem 

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja dan 

diskusi kelompok  

10 

 

10    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

Berkelanjutan 

14 CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data  

 

CPL 7 (P5) 

Menguasai 

pengetahuan 

faktual dan isu 

terkini tentang 

pembangunan 

berkelanjutan 

dalam sistem 

produksi tanaman 

 

CPMK 4 

mampu 

merekomend

asikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

yang 

memperhatik

an aspek 

ekologi 

Sub CPMK-8 

Mampu 

membandingka

n dan 

merancang 

pengelolaan 

agroekosistem 

dari beberapa 

studi kasus di 

lapang 

1. Mampu 

membandingkan 

pengelolaan 

agroekosistem 

dari beberapa 

studi kasus di 

lapang 

 

2. Mampu 

merancang 

pengelolaan 

agroekosistem 

yang tepat 

menuju 

pertanian 

berkelanjutan  

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok hasil 

analisis keberlanjutan 

dari masing-masing 

studi kasus beberapa 

model 

agroekosistem 

2. Penilaian laporan 

proyek (secara 

berkelompok hasil 

analisis keberlanjutan 

dari masing-masing 

studi kasus beberapa 

model 

agroekosistem) 

 

Instrumen: 

1. Rubrik penilaian 

hasil analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing studi 

kasus beberapa 

model 

agroekosistem 

2. Rubrik penilaian 

laporan proyek 

secara berkelompok 

hasil analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing studi 

kasus beberapa 

5 

 

 

 

5 

 

10    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

model 

agroekosistem 

 

15 CPL 3 (KU5) 

Mampu 

mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam 

konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data  

 

CPL 7 (P5) 

Menguasai 

pengetahuan 

faktual dan isu 

terkini tentang 

pembangunan 

berkelanjutan 

dalam sistem 

produksi tanaman 

 

CPMK 4 

mampu 

merekomend

asikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

yang 

memperhatik

an aspek 

ekologi 

Sub CPMK-8 

Mampu 

membandingka

n dan 

merancang 

pengelolaan 

agroekosistem 

dari beberapa 

studi kasus di 

lapang  

1.Mahasiswa 

mampu 

memahami 

pentingnya 

penerapan  

BMPs dalam 

sistem 

produksi 

tanaman. 

2.Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanaman untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

3.Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanah dan 

tanaman yang 

terbaik untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok hasil 

analisis keberlanjutan 

dari masing-masing 

studi kasus beberapa 

model 

agroekosistem 

2. Penilaian laporan 

proyek (secara 

berkelompok hasil 

analisis keberlanjutan 

dari masing-masing 

studi kasus beberapa 

model 

agroekosistem) 

 

Instrumen: 

1. Rubrik penilaian 

hasil analisis 

keberlanjutan dari 

masing-masing studi 

kasus beberapa 

model 

agroekosistem 

2. Rubrik penilaian 

laporan proyek 

secara berkelompok 

hasil analisis 

keberlanjutan dari 

5 

 

 

 

 

5 

 

10    



Minggu 

Ke- 

CPL CPMK Sub-CPMK Indikator Teknik Penilaian -  

Instrumen Penilaian- 

Bobot (%) 

Bobot (%) Sub-

CPMK 

Nilai Mahasiswa  

(0-100) 

Ʃ (Nilai 

Mahasiswa) X 

(Bobot %) 

Ketercapaian 

CPL pada MK 

(%) 

masing-masing studi 

kasus beberapa 

model 

agroekosistem 

16 UAS    Tes tulis      

Total Bobot (%) 100 100    

Nilai Harian Mahasiswa (Ʃ (Nilai Mahasiswa) X (Bobot%))    

Nilai Akhir Mata Kuliah ((4 x Nilai Harian) + (2 x Nilai UTS) + (2 x Nilai UAS))/8   

 

 

  



MATRIK REKAP NILAI AKHIR MAHASISWA 

 

NO. NPM NAMA 

SUB-CPMK/BOBOT (NILAI HARIAN) NILAI 
HARIAN* 

UTS UAS 
NILAI AKHIR ** 

1 5 
% 

2 5  
% 

3 5 
% 

4 15  
% 

5 20 
% 

6 30
% 

7 10
% 

8 10
% 

   ANGKA HURUF 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        



30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        

Rata-rata                      
Konversi Skala 100                      

Persentasi Mahasiswa Lulus  % 

Persentase Mahasiswa Tidak Lulus  % 

Keterangan: 
* : Nilai Harian Mahasiswa = Ʃ Skor Mahasiswa (yang sudah dikalikan bobot masing-masing sub-CPMK)) 
** : Nilai Akhir Mata Kuliah = ((4 x Rata-rata Nilai Harian) + (2 x Nilai UTS) + (2 x Nilai UAS))/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN INTRUMEN PENILAIAN UNTUK MENGUKUR CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK) 

 
Instrumen 01 - Rubrik Penilaian Unjuk Kerja dalam Curah Pendapat (Menelaah Pengertian, Manfaat, dan Jenis Media Pembelajaran) 

 

a. Instrumen 

NO. NPM NAMA MAHASISWA 
ASPEK PENILAIAN/SKOR (1-4) PENILAIAN 
Pendapat Bahasa Sikap Skala 4 Skala 100 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Rata-rata Nilai  

 

  



b. Rubrik 

ASPEK PENILAIAN SKOR 

4 3 2 1 
Pendapat Sangat aktif Cukup aktif Kurang aktif Tidak aktif 

 berpendapat. berpendapat. berpendapat. berpendapat. 
 Pendapat yang Pendapat yang Pendapat yang Cenderung diam 
 disampaikan dalam disampaikan dalam disampaikan dalam saja, hanya sesekali 
 curah pendapat sangat curah pendapat cukup curah pendapat berbicara. 
 rasional, sangat teliti, rasional, cukup teliti, kurang rasional,  

 sangat jelas, sangat cukup jelas, cukup kurang teliti, kurang  

 relevan, dan sangat relevan, dan cukup jelas, kurang relevan,  

 sistematis. sistematis. dan kurang sistematis.  

Bahasa Bahasa yang Bahasa yang Bahasa yang Bahasa yang 
 digunakan dalam digunakan dalam digunakan dalam digunakan dalam 
 curah pendapat sangat curah pendapat cukup curah pendapat curah pendapat 
 jelas, sangat tepat, jelas, cukup tepat, kurang jelas, kurang tidak jelas, 
 sangat menarik, dan cukup menarik, dan tepat, kurang membingungkan. 
 sangat wajar. cukup wajar. menarik, dan kurang  

   wajar (dibuat-buat).  

Sikap Menyampaikan Menyampaikan Menyampaikan Menyampaikan 
 pendapat dalam curah pendapat dalam curah pendapat dalam pendapat dalam 
 pendapat sangat pendapat cukup curah pendapat curah pendapat 
 sopan, sangat mampu sopan, cukup kurang sopan, kurang tidak sopan, tidak 
 bekerjasama, sangat mampu bekerjasama, mampu bekerjasama, bisa bekerjasama, 
 bersemangat, dan cukup bersemangat, kurang bersemangat, dan hanya 
 sangat toleran. dan cukup toleran dan kurang toleran. mementingkan diri 
    sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Instrumen 02 - Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Diskusi  

 

Instrumen 

NO. KEL. NAMA ANGGOTA 
ASPEK PENILAIAN/SKOR (1-4) PENILAIAN 
Pendapat Bahasa Sikap Skala 4 Skala 100 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Rata-rata Nilai  

 



a. Rubrik 

ASPEK 

PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 
Pendapat Pendapat dalam debat sangat 

relevan dengan topik, isi pendapat 
sangat kuat, pendapat didukung 
oleh bukti, fakta, teori, atau hasil 
survey/penelitian 

Pendapat dalam debat cukup relevan 

dengan topik, isi pendapat cukup kuat, 

pendapat didukung oleh bukti, fakta, 

teori, atau hasil penelitian 

Pendapat dalam debat kurang 

relevan dengan topik, isi, 

pendapat kurang kuat, pendapat 
sebagian tidak didukung oleh 
bukti, fakta, teori, atau hasil 
penelitian 

Pendapat dalam debat tidak 

relevan dengan topik, isi 

pendapat sangat lemah, 
pendapat tidak didukung oleh 
bukti, fakta, teori, atau hasil 
penelitian 

Bahasa Penggunaan bahasa terkait volume, 
pengaturan nafas, tekanan suara, 

dan artikulasi diucapkan dengan 

sangat tepat; fungsi bahasa 
(meyakinkan, menolak 

dimanfaatkan dengan sangat baik; 

pemilihan kata dan penyusunan 
kalimat sangat tepat dan mudah 
dipahami. 

Penggunaan bahasa terkait volume, 
pengaturan nafas, tekanan suara, dan 
artikulasi diucapkan dengan cukup 
tepat; fungsi bahasa (meyakinkan, 
menolak) dimanfaatkan dengan cukup 
baik; pemilihan kata dan penyusunan 
kalimat cukup tepat dan cukup mudah 
dipahami. 

Penggunaan bahasa terkait 

volume, pengaturan nafas, 
tekanan suara, dan artikulasi 

diucapkan dengan kurang tepat; 
fungsi bahasa (meyakinkan, 
menolak) dimanfaatkan dengan 
kurang baik; pemilihan kata dan 
penyusunan kalimat kurang tepat 
dan kurang mudah dipahami. 

Penggunaan bahasa 
terkait volume, pengaturan 
nafas, tekanan suara, dan 
artikulasi diucapkan dengan 
tidak tepat; fungsi bahasa 
(meyakinkan, menolak) 
dimanfaatkan dengan tidak baik; 
pemilihan kata dan penyusunan 
kalimat tidak tepat dan sulit 
dipahami. 

Pengorganisasian Penataan dan pengorganisasian 
pendapat terkait bagian 
pembukaan, isi, dan penutup 
disampaikan dengan sangat 
lengkap; penggunaan waktu 
yang tepat; Cara penyampaian 
tanggapan terhadap dinamika 
perdebatan (merespon 
bantahan/penolakan) dilakukan 
dengan sangat baik, sangat sopan, 
dan sangat menghargai pendapat 
teman. 

Penataan dan pengorganisasian 
pendapat terkait bagian pembukaan, isi, 
dan penutup disampaikan cukup 
lengkap; penggunaan waktu cukup 
tepat; cara penyampaian tanggapan 
terhadap dinamika perdebatan 
(merespon bantahan/penolakan) 
dilakukan dengan cukup baik, cukup 
sopan, dan cukup menghargai 
pendapat teman. 

Penataan dan pengorganisasian 
pendapat terkait bagian 
pembukaan, isi, dan penutup 
disampaikan kurang lengkap; 
penggunaan waktu kurang tepat; 
cara penyampaian tanggapan 
terhadap dinamika perdebatan 
(merespon bantahan/penolakan) 
dilakukan dengan kurang baik, 
kurang sopan, dan kurang 
menghargai pendapat teman. 

Penataan dan pengorganisasian 
pendapat terkait bagian 
pembukaan, isi, dan penutup 
disampaikan tidak lengkap; 
penggunaan waktu tidak tepat; 
cara penyampaian tanggapan 
terhadap dinamika perdebatan 
(merespon bantahan/penolakan) 
dilakukan dengan tidak baik, 
tidak sopan, dan tidak 
menghargai pendapat teman. 



Instrumen 03 - Rubrik Penilaian Penugasan  
 

NO. NPM. NAMA MAHASISWA 
ASPEK PENILAIAN/SKOR 
(1-4) 

PENILAIAN 

Isi Bahasa Skala 4 Skala 100 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Rata-rata Nilai  

Keterangan 
Skor 4: Sangat Baik Skor 3: Cukup Baik Skor 2: Kurang Baik Skor 1: Tidak Baik Isi: 
 Berisi pokok-pokok permasalahan berdasarkan ide pokok penulis asli dari sumber yang dirangkum. 
 Tidak memberikan penafsiran baru terhadap suatu pengertian yang diuraikan oleh penulis asli. 
 Tidak memasukkan hasil pemikirannya sendiri ke dalam rangkuman sebab akan mengaburkan pengertian gagasan yang diungkapkan oleh pengarang asli. 



Bahasa: 
 Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 
 Rangkaian kalimat yang disusun cermat dan sistematis. 
 Bahasa ringkas, padat, dan mudah dipahami. 

 

Instrumen 04 - Rubrik Review Artikel  

 

NO. NPM. NAMA MAHASISWA 
ASPEK PENILAIAN/SKOR (1-4) PENILAIAN 
Isi (Bobot 3) Bahasa (Bobot 2) Skala 4 Skala 100 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Rata-rata Nilai  

Keterangan 



Skor 4: Sangat Baik Skor 3: Cukup Baik Skor 2: Kurang Baik Skor 1: Tidak Baik 

Isi: 

1. Kelengkapan identitas artikel. 
2. Kelengkapan dan ketepatan review bagian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan. 
3. Kedalaman review tentang kekuatan dan kelemahan artikel. 

Bahasa: 
1. Bahasa logis, dengan ulasan tajam. 
2. Kalimat efektif, sehingga mudah dipahami. 


