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

CPL Sikap: 

ILO 1   Have an attitude of creative and innovative thinking in their work in accordance with professional ethics in the field of 

agriculture 

  (S10) 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; 

ILO 2  Behave according to the professional code of ethics in agriculture based on the preaching of the Islamic faith of 

Ahlusunnah wal Jama'ah 

          (S.9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri  

          (S11) Mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan sosial, akademik, dan religius  ----- CPL Wajib Unisma 

CPL Pengetahuan: 

ILO 3 Have good and deep knowledge in the field of basic agricultural science that supports Agrotechnology 

          (P2)    Menguasai konsep teoritis ilmu dan teknologi budidaya tanaman, ilmu dan teknologi pengelolaan tanah dan  media 

tanam, ilmu dan teknologi lingkungan Dalam sistem produksi tanaman yang berkelanjutan 

          (P3)    Menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip pengelolaan organisme pengganggu tanaman terpadu, 

ilmu pemuliaan tanaman, dan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati dalam sistem produksi tanaman yang 



berkelanjutan 

CPL Keterampilan Umum: 

ILO 6  Able to use tools, methods, and processes to solve various field problems in agriculture 

           (KU3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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;   

CPL Keterampilan Khusus: 

ILO  5  Able to solve problems that arise in the field of agrotechnology and related fields of science 

        (KK7) Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan peluang, serta merekomendasikan alternatif 

pengambilan keputusan dalam bidang agroteknologi Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 

ILO 8 Able to apply agricultural practices based on Good Agricultural Practices 

        (KK1) Mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi   

pertanian serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber  

                   daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) 

1. Mahasiswa mampu menelaah konsep unsur hara makro mikro dan menganalisis perilaku. gejala defesiensi dan keracunan unsur 

hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman dan pentingnya untuk pertumbuhan dan produksi tanaman  

2. Mahasiswa mampu menelaah mekanisme serapan hara dan faktor-faktor yang mempengaruhi serapan hara tanaman 

3. Mahasiswa mampu merekomendasikan jenis pupuk dan pemupukan terhadap permasalahan yang dihadapi di lahan 

terkait dengan kebutuhan hara tanaman untuk meningkatkan produktivitas pertanian 

4. Mahasiswa mampu menelaah konsep manajemen air dan ruang lingkupnya bagi pertumbuhan dan produksi tanaman 

5. Mahasiswa mampu menelaah konsep hubungan air, tanah dan tanaman hubungannya dengan kebutuhan air tanaman, 

menghitung kebutuhan air & mengevaluasinya dengan metode langsung dan pendekatan rumus –rumus empiris 

6. Mahasiswa mampu menelaah cara pemberian air & pembagian serta menyalurkannya untuk pertumbuhan & perkembangan 

tanaman seseuai dengan konsep efesiensi irigasi 

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) 

Outcome yang Diharapkan Mahasiswa mamu menerapkan hasil pembelajaran MK Manajeman Nutrisi dan air 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 tentang konsep teoritis menajemen nutrisi dan air 

bagi pertumbuhan dan produksi tanaman, mengetahui dan menganalisis perilaku hara dan kebutuhan hara bagi tanaman, 

mengevaluasi kebutuhan hara dengan rekomendasi pupuk dan cara pemukannya, mengevaluasi gejala tanaman kekurangan & 

kelebihan hara dan bagaimana tindakan selanjutnya.Pemahaman menajemen air meliputi prinsip pengellaan air,sumber-sumber 

air,ruang lingkup pengelolaan air, hubungan air tanah dan tanaman,mengevaluasi kebutuhan air tanaman dengan  beberapa 

metode pengukuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman, sarana prasarana bangunan irigasi, cara-cara 

pemberian air irigasi, serta efesiensi penggunaan air dalam dalam mendukung produktivitas pertanian. Kegiatan  pembelajaran 

berupa perkuliahan dan tugas-tugas mandiri, mereview jurnal  penelitian di  bidang manajemen hara dan air serta praktikum lapang 

dan laboratorium untuk mengevaluasi manejemen nurisi & air. 

Materi Pembelajaran: 1. KONSEP DASAR MANAJEMEN NUTRISI 

2. UNSUR HARA MAKRO :PRIMER & SEKUNDER : PERILAKU, DEFESIENSI & KERACUNAN  

3. UNSUR HARA MIKRO : PERILAKU, DEFESIENSI & KERACUNAN 

4. MEKANISME SERAPAN HARA &  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN  KEBUTUHAN HARA TANAMAN 

5. JENIS-JENIS PUPUK, REKOMENDASI PEMUPUKAN DAN CARA-CARA PEMUPUKAN 

6. KONSEP DASAR MANAJEMEN AIR :DEFINISI, RUANG LINGKUP MANAJEMEN AIR SUMBER AIR IRIGASI 

7. HUBUNGAN  AIR, TANAH DAN  TANAMAN  

8. KEBUTUHAN AIR TANAMAN : TRANSPIRASI,EVAPOTRANSPIRASI DAN MACAMNYA, PENGUKURAN EVAPOTRANSPIRASI 

LANGSUNG & PENDEKATAN RUMUS EMPIRIS, PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR 

9. CARA PEMBERIAN & PEMBAGIAN AIR IRIGASI 

10. KUALITAS AIR UNTUK IRIGASI & EFESIENSI AIR IRIGASI 

Pustaka Utama: 

1. Nutrient Management.2005.Montana State University. 

2. Soil and Water Management. 2005. Montana State University. 

3. Danny H. Rogers , Jonathan Aguilar , Isaya Kisekka ,Philip L. Barnes and Freddie R. Lamm .2014. Soil, Water And Plant 

Relationship .Irrigation Management Series. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative 

Extension Service. 

4. Anis Sholihah 2005. Pengelolaan Air : Unisma Pres. Malang.  

 

Pendukung: 

1. Eric Samling .1993.An agro ecological famework for integrated nutrient managemen with special reference to Kenya.Wageningen.  

2. Lokesh Kumar Jat, Y.V. Singh, Santosh Kumar Meena, Sunita Kumari Meena, Manoj Parihar, H.S.Jatav, Raj Kumar Meena And Vijay 

Singh Meena.2015. Does Integrated Nutrient Management, Enhance Agricultural Productivity. Jounal of pure and applied 

microbilogy.vol.9(2).1211-1221. 

3. Fusuo Zhang, Zhenling Cui, Xinping Chen,Xiaotagju, Jianbo Shen, Qing Chen,Xuenjun Liu, Weifeng Zhang, Guohuami, Mingsheng 

Fan, And Rongfeng Jiang. 2012. Integrated Nutrient Management For Food Security And Environmental Quality In China. 

Departement Of Plant Nutrition, China Agriculture University, Beijing, PR China. Advances In Agronomy. Vol 116.ISSN 0065-



2113,DOI  10.1016/B978-0-12-394277-7.00001-4. 

4. Peter Gruhn,Franscesco Goleletti And Montague Yodelman.2000. Integrated Nutrient Management , Soil Fetility And Sustainable 

Agriculture.International Food Policy Research Institute 2033 K Street,N.W.Washington,D.C. 20006 U.S.A. September 2000. 

5. Integrated Water Resources Management: Basic Concepts journal. https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-

resources-management-basic-concepts 

6. Video-video pembelajaran di yuoutube 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman dan 

pentingnya untuk 

pertumbuhan dan produksi 

tanaman  

1. Mahasiswa 

mampu  

memahami dan 

menjelaskan 

konsep 

pengelolaan unsur 

hara bagi 

tanaman 

2. Mahasiswa 

mampu  

memahami dan 

menjelaskan 

peranan unsur 

hara makro & 

mikro bagi 

tanaman 

 

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

pengertian, 

manfaat dan jenis 

hara yang 

dibutuhkan 

tanaman  

2. Kinerja & sikap 

dalam curah 

pendapat 

(braintroming) 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/kasus 

 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Media: Media Presentasi, Contoh kasus 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait konsep unsur hara di LMS. 

2. Penjelasan pengantar perkuliahan 

untuk memberikan pemahaman 

awal perkuliahan. 

3. Mencermati perbedaan peranan 

unsur hara makro & mikro bagi 

tanaman 

4.  Curah pendapat tentang 

pengertian, manfaat, dan jenis 

ynsur hara  

5. Penguatan konsep terkait 

pengertian, manfaat, dan jenis hara 

yang dibutuhkan tanaman. 

6. Latihan soal di LMS. 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

KONSEP DASAR 

MANAJEMEN HARA 

1. Pengertian 

manajemen hara 

2. Manfaat & peranan 

hara bagi tanaman 

& perkembangan 

tanaman 

3. Jenis –jenis hara 

yang dibutuhkan 

tanaman 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  
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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 
   

2 Sub CPMK-1  

Mahasiswa mampu 

menganalisis perilaku. gejala 

defesiensi dan keracunan unsur 

hara makro primer pada 

tanaman 

1. Mahasiswa  

mampu 

memahami 

perilaku unsur 

hara makro primer 

(NPK) pada tanah  

2. Mahasiswa 

mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro primer 

(NPK) pada 

tanaman  

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan  

menjelaskan 

perilaku unsur hara 

makro primer 

(NPK) pada tanah 

2. Kinerja & sikap 

dalam curah 

pendapat 

(braintroming) 

3. Penugasan 

(soal-soal essay ) 

4. Mereview jurnal 

tentang peranan 

hara makro primer 

(NPK) pada  

tanaman 

5. Ketepatan  

melakukan 

diagnosis gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro primer 

(NPK) pada 

tanaman  
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/kasus 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait konsep unsur hara makro 

primer di LMS. 

2. Mencermati perilaku unsur hara 

makro primer bagi tanaman 

3.  Mencermati contoh kasus 

toksititas hara makro primer 

4. Curah pendapat tentang perilaku 

hara makro primer   

5. Penguatan konsep terkait diagnosis 

gejala defesiensi dan keracunan 

unsur hara makro primer (NPK) 

pada tanaman. 

6. Latihan soal di LMS. 

 

  

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

 

UNSUR HARA MAKRO 

PRIMER : PERILAKU, 

DEFESIENSI & 

KERACUNAN  

1.Siklus unsur hara 

nitrogen/transformas

inya & 

ketersediaannya 

dalam tanah & udara 

2. Siklus unsur hara 

pospor & 

ketersediaannya 

dalam tanah  

3. Siklus unsur hara 

kalium & 

ketersediaannya 

dalam tanah 

4. Gejala defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara nitogen, 

phospor dan kalium 

pada tanaman 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  
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3 Sub CPMK-1  

Mahasiswa mampu 

1. Mahasiswa  

mampu 

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan  

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

PB : 

100 menit 

UNSUR HARA MAKRO 

SEKUNDER : PERILAKU, 

5 



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 
   

menganalisis perilaku. gejala 

defesiensi dan keracunan unsur 

hara makro sekunder pada 

tanaman 

 

  

memahami 

perilaku unsur 

hara makro 

sekunder 

(Ca,Mg,S)  pada 

tanah  

2. Mahasiswa 

mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro 

sekunder 

(Ca,Mg,S) pada 

tanaman 

 

menjelaskan 

perilaku unsur hara 

makro sekunder 

(Ca,Mg,S)  pada 

tanah 

2. Kinerja & sikap 

dalam curah 

pendapat 

(braintroming) 

3. Penugasan 

      (soal-soal essay ) 

4. Mereview jurnal 

tentang peranan 

hara makro 

sekunder (Ca,Mg,S)  

pada  tanaman 

5. Ketepatan  

melakukan 

diagnosis gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro 

sekunder (Ca,Mg,S)  

pada tanaman  
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian 

mandiri soal2 

essay/  

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber 

materi terkait konsep unsur 

hara makro sekunder di LMS. 

2. Mencermati perilaku unsur 

hara makro sekunder bagi 

tanaman 

3. Mencermati contoh kasus 

toksititas hara makro sekunder 

4. Curah pendapat tentang 

perilaku hara makro sekunder 

5. Penguatan konsep terkait 

diagnosis gejala defesiensi dan 

keracunan unsur hara makro 

sekunder pada tanaman. 

6. Latihan soal di LMS. 

 

  

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

DEFESIENSI & 

KERACUNAN  

1. Siklus unsur hara 

Ca,Mg dan 

S/transformasinya & 

ketersediaannya 

dalam tanah 

2.Gejala defesiensi 

dan keracunan unsur 

hara Ca,Mg dan S 

pada tanaman 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  

 

 

4-5 Sub CPMK-1  

Mahasiswa mampu 

1. Mahasiswa  

mampu memahami 

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan  

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

PB : 

100 menit 

UNSUR HARA MIKRO : 

PERILAKU, DEFESIENSI 

10 



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 
   

menganalisis perilaku. gejala 

defesiensi dan keracunan unsur 

hara mikro pada tanaman 

 

  

perilaku unsur hara 

mikro  pada tanah  

2. Mahasiswa mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara mikro pada 

tanaman 

 

menjelaskan 

perilaku unsur hara 

mikro  pada tanah 

2. Kinerja & sikap 

dalam curah 

pendapat 

(braintroming) 

3. Penugasan 

(soal-soal essay ) 

4. Mereview jurnal 

tentang peranan 

hara mirko  pada  

tanaman 

5. Ketepatan  

melakukan 

diagnosis gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara mikro  pada 

tanaman  
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian 

mandiri soal2 

essay/ Kasus 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait konsep unsur hara mikro di 

LMS. 

2. Mencermati perilaku unsur hara 

mikro bagi tanaman 

3. Mencermati contoh kasus toksititas 

hara mikro 

4. Curah pendapat tentang perilaku 

hara mikro 

5. Penguatan konsep terkait diagnosis 

gejala defesiensi dan keracunan 

unsur hara mikro pada tanaman. 

6. Latihan soal di LMS. 

 

  

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

& KERACUNAN  

1. Siklus unsur hara 

mikro & 

transformasinya & 

ketersediaannya 

dalam tanah 

2.Gejala defesiensi 

dan keracunan unsur 

hara mikro pada 

tanaman 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  

 

 

6 Sub CPMK-2 

Mahasiswa mampu menelaah 

mekanisme serapan hara dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi serapan hara 

tanaman 

1. Mahasiswa 

mampu menelaah 

mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

2. Mahasiswa 

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan  

menjelaskan 

mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

MEKANISME 

SERAPAN HARA &  

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

KETERSEDIAAN DAN  

KEBUTUHAN HARA 

10 



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 
   

mampu menelaah 

sifat dan ciri tanah 

yang 

mempengaruhi 

ketersediaan & 

kebutuhan hara 

serta mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

3. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengaruh 

iklim/lingkungan 

dan jenis tanaman 

terhadap 

ketersediaan & 

kebutuhan hara 

serta mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

 

2. Ketepatan  

menjelaskan 

faktor-faktor (tanah 

& lingkungan) 

yang 

mempengaruhi 

mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

3. Kinerja & sikap 

dalam curah 

pendapat 

(braintroming) 

4. Penugasan 

(soal-soal essay ) 

5. Mereview jurnal 

tentang faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

serapan hara   

pada  tanaman 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian 

mandiri soal2 

essay/  

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait konsep mekanisme serapan 

hara di LMS. 

2. Mencermati faktor-faktor tanah & 

lingkungan yang mempengaruhi 

serapan hara bagi tanaman 

3. Curah pendapat tentang 

mekanisme serapan hara & faktor-

faktor tanah & lingkungan yang 

mempengaruhi serapan hara oleh 

tanaman 

4.  Penguatan konsep terkait tentang 

mekanisme serapan hara & faktor-

faktor tanah & lingkungan yang 

mempengaruhi serapan hara oleh 

tanaman 

5. Latihan soal di LMS. 

 

  

PT : 

2x 60 menit 

 

 

TANAMAN  

1. Mekanisme serapan 

hara (1) aliran 

massa, (2) difusi, 

dan (3) intersepsi 

akar 

2. Faktor tanah ; 

tekstur,struktur, 

kandungan air, pH, 

kandungan mineral 

liat, kandungan 

bahan organik dll 

3. Faktor lingkungan: 

curah hujan, suhu, 

intensitas sinar 

matahari, angin dll 

4. Faktor tanaman; 

jenis tanaman, 

umur 

tanaman/fase 

tanaman 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  

 

 

7 Sub CPMK-3 

Mahasiswa mampu 

merekomendasikan jenis pupuk 

dan pemupukan terhadap 

1. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan jenis 

pupuk anorganik 

Kriteria penilaian: 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

perbedaan jenis 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

JENIS-JENIS PUPUK, 

REKOMENDASI 

PEMUPUKAN DAN 

CARA-CARA 

10 



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 
   

permasalahan yang dihadapi di 

lahan terkait dengan kebutuhan 

hara tanaman untuk 

meningkatkan produktivitas 

pertanian 

 

& organik  

2. Mampu 

menjelaskan 

kelebihan dan 

kekurangan  

pupuk anorganik 

& organik  

3. Mampu 

mengevaluasi 

kebutuhan hara 

tanaman 

berdasarkan 

gejala defesiensi 

hara 

4. Mampu 

merekomendasik

an jenis pupuk 

anorganik & 

organik 

berdasarkan 

kebutuhan 

tanaman 

5. Mampu 

menelaah cara-

cara pemupukan 

dengan kelebihan 

& kekurangannya 

 

 

pupuk anorganik & 

organik  

2. Ketepatan 

menjelaskan 

kelebihan dan 

kekurangan  pupuk 

anorganik & organik  

3.Ketepatan dalam 

mengevaluasi 

kebutuhan hara 

tanaman 

berdasarkan gejala 

defesiensi hara 

4. Ketepatan dalam 

merekomendasikan 

jenis pupuk 

anorganik & organik 

berdasarkan 

kebutuhan tanaman 

5. Mampu menelaah 

cara-cara 

pemupukan dengan 

kelebihan & 

kekurangannya 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2.Ketepatan 

penilaian 

mandiri soal2 

essay/ 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait jenis pupuk anorganik & 

organik  

2. Mencermati kelebihan dan 

kekurangan  pupuk anorganik & 

organik  

3. Curah pendapat tentang jenis 

pupuk anorganik & organik ,  

kelebihan dan kekurangan  pupuk 

anorganik & organik  

4. Penguatan konsep terkait 

rekomendasikan jenis pupuk dan 

pemupukan terhadap 

permasalahan yang dihadapi dan 

cara-cara pemupukan beserta 

kelebihan & kekurangannya. 

5. Latihan soal di LMS. 

 

 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

PEMUPUKAN 

1. Jenis-jenis pupuk 

anorganik hara 

makro dan mikro 

2. Jenis-jenis pupuk 

organik 

3. Kelebihan & 

kekurangan pupuk 

anorganik dan 

organik 

4. Rekomendasi 

pemupukan 

berdasarkan 

kebutuhan 

tanaman dan gejala 

defesiensi 

5. Cara-cara 

pemupukan dan 

kelebihan dan 

kekurangannya 

 

 

Pustaka : 

pustaka utama & 

penunjang  

 

 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  



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 
   

9  Sub CPMK-4 

Mahasiswa mampu menelaah 

konsep manajemen air dan 

ruang lingkupnya bagi 

pertumbuhan dan produksi 

tanaman 

1. Mahasiswa 

mampu  

menelaah konsep 

mengelola air & 

ruang lingkupnya 

dalam bidang 

pertanian 

2. Mahasiswa 

mampu  

memahami 

macam-macam 

sumber air irigasi  

 

 

1. Ketepatan 

menjelaskan konsep 

manajemen air bagi 

tanaman  

2. Ketepatan 

menjelaskan ruang 

lingkup manajemen 

air irigasi  

3. Ketepatan 

menjelaskan 

macam-macam 

sumber air irigasi  

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2.Ketepatan penilaian 

mandiri soal2 essay/ 

 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait manajemen air & ruang 

lingkupnya  

2. Curah pendapat tentang 

pentingnya manajemen air dalam 

bidang pertanian  

3. Mencermati sumber-sumber air 

irigasi  

4. Penguatan konsep pentingnya 

manajemen air dan sumber-sumber 

air irigasi. 

5. Latihan soal di LMS. 

 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

PENDAHULUAN 

MANAJEMEN AIR 

:DEFINISI , RUANG 

LINGKUP MANAJEMEN 

AIR& SUMBER AIR 

IRIGASI 

1. Konsep manajemen 

air dan ruang lingkup  

nya  

2.Pentingnya 

melakukan 

manajemen air bagi 

pertanian 

2. Sumber-sumber air 

irigasi 

Pustaka : 

pustaka wajib & 

penunjang 

5 

10 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu menelaah 

konsep hubungan air, tanah 

dan tanaman hubungannya 

dengan kebutuhan air tanaman 

1.Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

keberadaan air 

dalam tanah, lengas 

tanah, hantaran 

hidrolik dan neraca 

air 

2.Mahasiswa mampu 

menjelaskan fase 

pertumbuhan 

tanaman 

hubungannya 

dengan kebutuhan 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

keberadaan air 

dalam tanah dan 

serapan air oleh 

tanaman 

2. Ketepatan dalam  

menjelaskan 

kebutuhan air 

sesuai fase 

pertumbuhan 

tanaman 

3.  Ketepatan 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait keberadaan air dalam tanah 

dan gerakannya  

2. Curah pendapat tentang 

pentingnya menelaah ketersedian 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

 

HUBUNGAN  

AIR,TANAH DAN  

TANAMAN  

1. Sifat-sifat fisik, 

kimia dan biologi 

air 

2. Sifat-sifat fisik 

tanah yang 

berhubungan 

dengan ketersedian 

air  

3. Lengas tanah yang 

5 



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 
   

air 

3.Mahasiswa mampu 

menjelaskan gerakan 

air dalam tanah pada 

zona perakaran  

menjelaskan 

gerakan air dalam 

tanah pada zona 

perakaran 

 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2.Ketepatan penilaian 

mandiri soal2 

essay/ 

air dalam tanah hubungannya 

dengan kebutuhan tanaman akan 

air dan faktor yang terlibat 

didalamnya  

3. Penguatan konsep pentingnya 

ketersedian air dalam tanah bagi 

tanaman  

4. Latihan soal di LMS. 

 

 

sesuai untuk 

tanaman 

4. Pertumbuhan dan 

perkembangan 

tanaman 

hubunganya 

dengan kebutuhan 

air 

5. Gerakan air dalam 

tanah ke tanaman 

6. Kedalaman  zona 

perakaran 

Pustaka : 

pustaka wajib & 

penunjang 

11-12 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu menghitung 

kebutuhan air & 

mengevaluasinya dengan 

metode langsung dan 

pendekatan rumus –rumus 

empiris 

1. Mahasiswa 

menguasai cara 

menghitung 

kebutuhan air 

dengan metode 

langsung 

2. Mahasiswa 

menguasai cara 

menghitung 

kebutuhan air 

dengan rumus 

empiris : Penman, 

Thornwhite,Turc, 

Blaney Cride dan 

Jansen Haise 

 

 

1. Ketepatan dalam 

menghitung 

kebutuhan air 

dengan metode 

langsung 

2. Ketepatan dalam  

menghitung 

kebutuhan air 

dengan rumus 

empiris : Penman, 

Thornwhite,Turc, 

Blaney Cride dan 

Jansen Haise 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait cara menghitung 

kebutuhan air dengan metode 

langsung dan rumus2 empiris  

2. Mencermati cara  menghitung 

kebutuhan air dengan rumus 

empiris : Penman, 

Thornwhite,Turc, Blaney Cride dan 

Jansen Haise 

3. Praktek menghitung menghitung 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

KEBUTUHAN AIR 

TANAMAN : 

PENGUKURAN 

EVAPOTRANSPIRASI 

LANGSUNG & 

PENDEKATAN RUMUS 

EMPIRIS, 

PERHITUNGAN 

KEBUTUHAN AIR 

1. Pengukuran 

evapotranspirasi 

dengan pengukuran 

langsung  

2. Pengukuran 

evapotranspirasi 

dengan 

pendekatan rumus-

15 



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 
   

2.Ketepatan penilaian 

mandiri soal2 

essay/ 

kebutuhan air dengan metode 

langsung & rumus empiris : 

Penman, Thornwhite,Turc, Blaney 

Cride dan Jansen Haise 

4.  Penguatan konsep kendala , 

kelebihan & kekurangan 

perhitungan kebutuhan air 

metode langsung & rumus 

empiris  

5. Latihan soal di LMS. 

rumus empiris 

:Penman, 

Thornwhite,Turc, 

Blaney Cride dan 

Jansen Haise 

Pustaka : 

pustaka wajib & 

penunjang 

13 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu menelaah 

cara pemberian air untuk 

pertumbuhan & perkembangan 

tanaman seseuai dengan 

konsep efesiensi irigasi 

1. Mahasiswa 

menguasai cara 

pemberian air 

lewat 

permukaan & 

dibawah 

permukaan 

tanah  

2. Mahasiswa 

menguasai Cara 

pemberian air 

dengan tekanan 

 

1. Ketepatan dalam  

menguasai cara 

pemberian air 

lewat permukaan 

& dibawah 

permukaan tanah  

2. Ketepatan dalam  

menguasai cara 

pemberian air 

dengan tekanan 

3. Ketepatan 

mreview jurnal  

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan mereview 

tugas jurnal 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa: 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait cara-cara pemberian air   

2. Mencermati perbedaan pemberian 

air melalui permukaan , bawah 

permukaan & dengan tekanan 

beserta kelemahan dan 

kelebihannya 

3. Penguatan konsep cara-cara 

pembagian air 

4. Tugas jurnal di LMS. 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

CARA PEMBERIAN AIR 

IRIGASI 

1. Cara pemberian 

air lewat 

permukaan tanah 

2. Cara pemberian 

air lewat bawah 

permukaan 

3. Cara pemberian 

air dengan 

tekanan 

 

Pustaka : 

pustaka wajib & 

penunjang 

10 

14 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu menelaah 

cara pembagian serta 

menyalurkannya untuk 

pertumbuhan & perkembangan 

1. Mahasiswa 

menguasai cara 

menghitung 

pembagian air 

mulai dari sumber 

1. Ketepatan dalam  

     menghitung 

pembagian air 

mulai dari sumber 

air sampai ke petak 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

CARA PEMBAGIAN AIR 

UNTUK IRIGASI 

1. Metode PASTEN 

2. Metode FPR 

10 



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 
   

tanaman seseuai dengan 

konsep efesiensi irigasi 

air sampai ke petak 

lahan dengan 

metode Pasten & 

metode FPR 

2. Mahasiswa 

memahami 

perbedaan 

penggunaan 

metode pasten & 

FPR 

 

 

lahan dengan 

metode Pasten &  

      metode FPR 

2. Ketepatan dalam 

memahami 

perbedaan 

penggunaan 

metode pasten & 

FPR 

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan dalam 

penyelesaian tugas  

Diskusi kelompok dan Menjawab 

latihan soal kasus pembagian air 

 

Pengalaman belajar mahasiswa : 

1. Mengerjakan tugas mandiri cara 

menghitung pembagian air metode 

Pasten& FPR  

2. Mencermati perbedaan pembagian 

air metode pasten & FPR 

3. Latihan soal di LMS. 

 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

3. Perbedaan 

penggunaan 

metode pasten & 

FPR 

 

Pustaka : 

pustaka wajib & 

penunjang 

15 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu menelaah 

konsep kualitas air dan efesiensi 

irigasi 

1. Mahasiswa 

memahami 

parameter 

kualitas air irigasi 

2. Mahasiswa 

memahami 

pentingnya 

efesiensi air irigasi 

3. Mahasiswa mampu 

menghitung 

kebutuhan air 

pencucian  

 

1. Ketepatan dalam  

memahami 

parameter kualitas 

air irigasi 

2. Ketepatan dalam  

memahami 

pentingnya efesiensi 

air irigasi 

3. Ketepatan dalam  

mampu menghitung 

kebutuhan air 

pencucian  

 
Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan dalam 

Bentuk pembelajaran : 

1. Sinkron Langsung 

2. Asinkron Mandiri 

 

Metode Pembelajaran : 

Brainstorming (Curah Pendapat) 

 

Pengalaman belajar mahasiswa : 

1. Membaca berbagai sumber materi 

terkait konsep kualitas air irigasi 

dan parameter yang terlibat di 

LMS. 

2. Mencermati pentingnya efesiensi 

irigasi 

3. Curah pendapat tentang pengertia 

efesiensi irigasi dan macamnya 

Penguatan konsep terkait 

pengertian, manfaat kualitas air 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

KUALITAS AIR UNTUK 

IRIGASI & EFESIENSI 

AIR IRIGASI 

1. Parmeter kualitas 

air irigasi : Salinitas 

dalam daya 

konduksi, rasio 

SAR, Konsetrasi 

Boron & unsur 

beracun lainnya, 

konsentrasi 

clorida,bikarbonat 

& sulfat 

2. Perhitungan nilai 

pencucian /LR 

3. Efesiensi irigasi:  

Efisiensi Saluran 

Pembawa Air, 

10 



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 
   

penyelesaian tugas 

 

irigasi dan efesiensi irigasi  

4. Mencermati cara  menghitung 

kebutuhan air pencucian  

5. Latihan soal di LMS. 

 

Efisiensi 

Pemakaian air, 

Efisiensi 

Penggunaan Air, 

Efisiensi 

Penampungan Air, 

Efisiensi 

Kebutuhan Air, 

Efisiensi Distribusi 

Air 
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MATRIK ASESMENT CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK) 
 

Mata Kuliah : Manajemen Nutrisi dan Air 

 Semester : III (tiga) 

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Anis Sholihah, MP 

Program Studi : Agroteknologi 

 

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 1 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjaw

ab atas 

pekerjaan di 

bidang 

keahliannya 

secara mandiri 

 

CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 3 

Menguasai 

konsep teoritis 

ilmu dan 

teknologi 

budidaya 

tanaman, ilmu 

dan teknologi 

pengelolaan 

CPMK 1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep unsur 

hara makro 

mikro dan 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan 

unsur hara 

makro dan 

mikro yang 

dibutuhkan 

tanaman dan 

pentingnya 

untuk 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman 

 Sub CPMK-1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah konsep 

unsur hara yang 

dibutuhkan 

tanaman dan 

pentingnya 

untuk 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman  

Indikator : 

1. Mahasiswa mampu  

memahami dan 

menjelaskan konsep 

pengelolaan unsur hara 

bagi tanaman 

2. Mahasiswa mampu  

memahami dan 

menjelaskan peranan 

unsur hara makro & 

mikro bagi tanaman 

 

Teknik Penilaian: 

 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan penilaian 

mandiri soal2 

essay/kasus & jurnal 

 

Instrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian unjuk 

kerja  

2. Rubrik penilaian 

penugasan soal essay 

  

 

 

 

 

  

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

  



tanah dan  

media tanam, 

ilmu dan 

teknologi 

lingkungan 

Dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan  

 
2 CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 6 

Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data  

 

  CPL 7 

Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

CPMK 1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep unsur 

hara makro 

mikro dan 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro dan 

mikro yang 

dibutuhkan 

tanaman dan 

pentingnya 

untuk 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman 

 Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro primer 

pada tanaman 

Indikator : 

1. Mahasiswa  mampu 

memahami perilaku unsur 

hara makro primer (NPK) 

pada tanah  

2. Mahasiswa mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan keracunan 

unsur hara makro primer 

(NPK) pada tanaman 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/kasus  

3. Ketepatan 

mereview jurnal, 

mendiagnosis 

defesiensi & 

keracunan hara 

 Instrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian unjuk 

kerja & soal esay 

2. Rubrik penilaian 

penugasan jurnal, 

mendiagnosis 

defesiensi & 

keracunan hara 

3. Rubrik penelaian 

praktikum 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

   



tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 

3 CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 6 

Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data  

 

CPMK 1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep unsur 

hara makro 

mikro dan 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro dan 

mikro yang 

dibutuhkan 

tanaman dan 

pentingnya 

untuk 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman 

 

Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro 

sekunder pada 

tanaman 

  

Indikator : 

1.  Mahasiswa  mampu 

memahami perilaku unsur 

hara makro sekunder 

(Ca,Mg,S)  pada tanah  

2. Mahasiswa mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan keracunan 

unsur hara makro sekunder 

(Ca,Mg,S) pada tanaman 
 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan penilaian 

mandiri soal2 

essay/  

3. Ketepatan 

mereview jurnal, 

mendiagnosis 

defesiensi & 

keracunan hara  

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

penugasan 

2. Rubrik penilaian 

unjuk Kerja 

3. Rubrik penilaian 

praktikum 

 

 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

 

5 

   



  CPL 7 

Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 



 

 

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 

(%) 

4-5  CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 6 

Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data  

 

  CPL 7 

Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

.CPMK 1 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep unsur 

hara makro 

mikro dan 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara makro dan 

mikro yang 

dibutuhkan 

tanaman dan 

pentingnya 

untuk 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman 

 

Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu 

menganalisis 

perilaku. gejala 

defesiensi dan 

keracunan unsur 

hara mikro pada 

tanaman 

 

Indikator : 

1. Mahasiswa  mampu 

memahami perilaku unsur 

hara mikro  pada tanah  

2. Mahasiswa mampu 

mendeteksi gejala 

defesiensi dan keracunan 

unsur hara mikro pada 

tanaman 

 

Teknik Penilain: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/  

3. Ketepatan 

mereview jurnal  

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

praktikum 

2. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

3. Rubrik penilaian 

penugasan 

  

 

  

 

2 

 

 

3 

 

 

 

5 

  

 

10 

   



produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 

6 CPL 1 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjaw

ab atas 

pekerjaan di 

bidang 

keahliannya 

secara mandiri 

 

CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 5 

Mampu 

menunjukkan 

kinerja 

mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

menerapkan 

CPMK 2 

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

mekanisme 

serapan hara dan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

serapan hara 

tanaman 

Sub CPMK-2 
Mahasiswa mampu 

menelaah 

mekanisme 

serapan hara dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

serapan hara 

tanaman 

Indikator : 

1. Mahasiswa mampu 

menelaah mekanisme 

serapan hara oleh 

tanaman 

2. Mahasiswa mampu 

menelaah sifat dan ciri 

tanah yang 

mempengaruhi 

ketersediaan & 

kebutuhan hara serta 

mekanisme serapan hara 

oleh tanaman 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengaruh 

iklim/lingkungan dan 

jenis tanaman terhadap 

ketersediaan & 

kebutuhan hara serta 

mekanisme serapan hara 

oleh tanaman 

 

Teknik Penilain: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/  

3. Ketepatan 

mereview jurnal 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

2. Rubrik penilaian 

penugasan 

  

  

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

10 

   



ilmu 
 

 

7 CPL 6  

Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data 

 

CPL 8  

Mampu 

mengidentifikasi 

dan 

menganalisis 

masalah, 

potensi, dan 

peluang, serta 

merekomendasi

kan alternatif 

pengambilan 
keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

pengambilan 

keputusan 

dalam bidang 

CPMK 3 

Mahasiswa 

mampu 

merekomendasik

an jenis pupuk 

dan pemupukan 

terhadap 

permasalahan 

yang dihadapi di 

lahan terkait 

dengan 

kebutuhan hara 

tanaman untuk 

meningkatkan 

produktivitas 

pertanian 

Sub CPMK-3 

Mahasiswa mampu 

merekomendasikan 

jenis pupuk dan 

pemupukan 

terhadap 

permasalahan yang 

dihadapi di lahan 

terkait dengan 

kebutuhan hara 

tanaman untuk 

meningkatkan 

produktivitas 

pertanian 

 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis pupuk 

anorganik & organik  

2. Mampu menjelaskan 

kelebihan dan 

kekurangan  pupuk 

anorganik & organik  

3. Mampu mengevaluasi 

kebutuhan hara tanaman 

berdasarkan gejala 

defesiensi hara 

4. Mampu 

merekomendasikan jenis 

pupuk anorganik & 

organik berdasarkan 

kebutuhan tanaman 

5. Mampu menelaah cara-

cara pemupukan dengan 

kelebihan & 

kekurangannya 

Teknik Penilain: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan 

penilaian mandiri 

soal2 essay/  

3. Ketepatan 

mereview jurnal  

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

praktikum 

2. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

3. Rubrik penilaian 

penugasan 

  

 

  

 

2 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

10 

   



agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

8  

9 CPL 1 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjaw

ab atas 

pekerjaan di 

bidang 

keahliannya 

secara mandiri 

 

CPL 2 

Mengintegrasika

n nilai-nilai 

Aswaja dalam 

kehidupan 

sosial, akademik, 

dan religius  .  

 

CPL 3 

Menguasai 

konsep teoritis 

ilmu dan 

teknologi 

budidaya 

tanaman, ilmu 

dan teknologi 

pengelolaan 

tanah dan  media 

tanam, ilmu dan 

teknologi 

lingkungan 

Dalam sistem 

CPMK 4  

Mahasiswa 

mampu 

menelaah 

konsep 

manajemen air 

dan ruang 

lingkupnya bagi 

pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman  

 

Sub CPMK-4 

Mahasiswa mampu 

menelaah konsep 

manajemen air dan 

ruang lingkupnya 

bagi pertumbuhan 

dan produksi 

tanaman 

Indikator : 

1. Mahasiswa mampu  

menelaah konsep 

mengelola air & ruang 

lingkupnya dalam bidang 

pertanian 

2. Mahasiswa mampu  

memahami macam-

macam sumber air irigasi  

 

Teknik Penilain: 

1. Penugasan (soal-soal 

essay ) 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

penugasan 

 

 

3 

2 

 

5 

   



produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

10 CPL 7  

 Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber     daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 CPL 8  

Mampu 

mengidentifikasi 

dan 

menganalisis 

masalah, 

potensi, dan 

peluang, serta 

merekomendasi

kan alternatif 

pengambilan 
keputusan 

CPMK 5   

Mahasiswa 

mampu 

menelaah konsep 

hubungan air, 

tanah dan 

tanaman 

hubungannya 

dengan 

kebutuhan air 

tanaman, 

menghitung 

kebutuhan air & 

mengevaluasinya 

dengan metode 

langsung dan 

pendekatan 

rumus –rumus 

empiris 

 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu 

menelaah konsep 

hubungan air, tanah 

dan tanaman 

hubungannya 

dengan kebutuhan 

air tanaman 

Indikator : 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan keberadaan 

air dalam tanah, lengas 

tanah, hantaran hidrolik 

dan neraca air 

2.Mahasiswa mampu 

menjelaskan fase 

pertumbuhan tanaman 

hubungannya dengan 

kebutuhan air 

3.Mahasiswa mampu 

menjelaskan gerakan air 

dalam tanah pada zona 

perakaran 

Teknik Penilain: 

1. Penugasan (soal-soal 

essay ) 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

penugasan 

 

 

3 

2 

 

5 

   



dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

pengambilan 

keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

11-12 CPL 3     

Menguasai 

konsep teoritis 

ilmu dan 

teknologi 

budidaya 

tanaman, ilmu 

dan teknologi 

pengelolaan 

tanah dan  

media tanam, 

ilmu dan 

teknologi 

lingkungan 

Dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

 

CPL 4    

Menguasai 

konsep teoritis 

secara umum 

dan prinsip-

CPMK 5   

Mahasiswa 

mampu 

menelaah konsep 

hubungan air, 

tanah dan 

tanaman 

hubungannya 

dengan 

kebutuhan air 

tanaman, 

menghitung 

kebutuhan air & 

mengevaluasinya 

dengan metode 

langsung dan 

pendekatan 

rumus –rumus 

empiris 

 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu 

menghitung 

kebutuhan air & 

mengevaluasinya 

dengan metode 

langsung dan 

pendekatan rumus –

rumus empiris 

Indikator : 

1. Mahasiswa menguasai 

cara menghitung 

kebutuhan air dengan 

metode langsung 

2. Mahasiswa menguasai 

cara menghitung 

kebutuhan air dengan 

rumus empiris : Penman, 

Thornwhite,Turc, Blaney 

Cride dan Jansen Haise 

 

Teknik Penilain: 

1. Penilaian praktikum  

2. Penugasan (soal-soal 

essay ) 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

praktikum 

2. Rubrik penilaian  

penugasan 

 

 

10 

5 

 

15 

   



prinsip 

pengelolaan 

organisme 

pengganggu 

tanaman 

terpadu, ilmu 

pemuliaan 

tanaman, dan 

pengelolaan 

sumber daya 

lahan dan hayati 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

 

CPL 7  

 Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber   daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 



Practices) 

 

13 CPL 6  

 Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data 

CPL 7  

 Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

CPMK 6   

Mahasiswa 

mampu 

menelaah cara 

pemberian air & 

pembagian serta 

menyalurkannya 

untuk 

pertumbuhan & 

perkembangan 

tanaman seseuai 

dengan konsep 

efesiensi irigasi 

Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

menelaah cara 

pemberian air untuk 

pertumbuhan & 

perkembangan 

tanaman seseuai 

dengan konsep 

efesiensi irigasi 

Indikator : 

1. Mahasiswa menguasai 

cara pemberian air lewat 

permukaan & dibawah 

permukaan tanah  

2. Mahasiswa menguasai 

Cara pemberian air 

dengan tekanan 

 

 

 

Teknik Penilain: 

1. Penilaian Unjuk Kerja 

(Observasi ketika 

diskusi) 

2. Penugasan (soal-soal 

essay ) & review jurnal 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

2. Rubrik penilaian 

penugasan & review 

jurnal 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

5 

3 

 

 

10 

   



Practices) 

 

CPL 8  

Mampu 

mengidentifikasi 

dan 

menganalisis 

masalah, 

potensi, dan 

peluang, serta 

merekomendasi

kan alternatif 

pengambilan 
keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

pengambilan 

keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

14 CPL 6  

 Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

CPMK 6   

Mahasiswa 

mampu 

menelaah cara 

pemberian air & 

pembagian serta 

menyalurkannya 

untuk 

pertumbuhan & 

perkembangan 

Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

menelaah cara 

pembagian serta 

menyalurkannya 

untuk pertumbuhan 

& perkembangan 

tanaman seseuai 

dengan konsep 

efesiensi irigasi 

Indikator : 

1. Mahasiswa menguasai 

cara menghitung 

pembagian air mulai dari 

sumber air sampai ke 

petak lahan dengan 

metode Pasten & metode 

FPR 

2. Mahasiswa memahami 

perbedaan penggunaan 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan dalam 

penyelesaian tugas 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

2. Rubrik penilaian 

 

5 

 

 

5 

 

10 

   



berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data 

CPL 7  

 Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 

CPL 8  

Mampu 

mengidentifikasi 

dan 

menganalisis 

masalah, 

potensi, dan 

peluang, serta 

merekomendasi

kan alternatif 

tanaman seseuai 

dengan konsep 

efesiensi irigasi 

metode pasten & FPR 

 

penugasan  



pengambilan 
keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

pengambilan 

keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

15 CPL 6  

 Mampu 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di 

bidang 

keahliannya, 

berdasarkan 

hasil analisis 

informasi dan 

data 

CPL 7  

 Mampu 

menerapkan 

ilmu agronomi, 

pemuliaan 

tanaman, 

perlindungan 

tanaman, ilmu 

CPMK 6   

Mahasiswa 

mampu 

menelaah cara 

pemberian air & 

pembagian serta 

menyalurkannya 

untuk 

pertumbuhan & 

perkembangan 

tanaman seseuai 

dengan konsep 

efesiensi irigasi 

Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

menelaah konsep 

kualitas air dan 

efesiensi irigasi 

 

1. Mahasiswa memahami 

parameter kualitas air 

irigasi 

2. Mahasiswa memahami 

pentingnya efesiensi air 

irigasi 

3. Mahasiswa mampu 

menghitung kebutuhan air 

pencucian  

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja (Observasi 

ketika diskusi) 

2. Ketepatan dalam 

penyelesaian tugas 

 

Intrumen Penilaian: 

1. Rubrik penilaian 

praktikum 

2. Rubrik penilaian unjuk 

kerja 

3. Rubrik penilaian 

penugasan  

 

 

5 

 

 

5 

 

10 

   



tanah, dan sosial 

ekonomi  

pertanian serta 

prinsip rekayasa 

produksi 

tanaman yang 

berorientasi 

efektivitas, 

kualitas, dan 

keberlanjutan 

sumber daya 

sesuai dengan 

praktik 

pertanian yang 

baik (Good 

Agricultural 

Practices) 

 

CPL 8  

Mampu 

mengidentifikasi 

dan 

menganalisis 

masalah, 

potensi, dan 

peluang, serta 

merekomendasi

kan alternatif 

pengambilan 
keputusan 

dalam bidang 

agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

pengambilan 

keputusan 

dalam bidang 



agroteknologi 

Dengan 

menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

Total Bobot (%) 100 100     

 Rata-rata Ketercapain 

CPL 

MATRIK REKAP NILAI AKHIR MAHASISWA  

 

NO
. 

NPM NAMA 

 
SUB-CPMK/BOBOT (NILAI HARIAN) NILAI HARIAN 

UTS UAS 

NILAI AKHIR ** 

1 2 3 4 5 6 
ANGKA HURUF 

 30%  10%  10%  5%  20%  25% Skala 4 Skala 100 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Rata-rata                    

Konversi Skala 100                    

Persentase Mahasiwa Lulus            
100,00  

 %  

Persentase Mahasiswa Tidak Lulus     -                 %  

Malang, 28 Juni  2021 

                Pengembang RPS,  

 

 

                Dr. Ir. Anis Sholihah, MP. 



 

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

Intrumen Penilaian untuk Mengukur Sub-CPMK 1 
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 Penilaian untuk Mengukur Sub-CPMK 2 

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 04 - 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. 

 

 



 

Intrumen Penilaian untuk Mengukur SubCPMK 3 

Instrumen 05 - 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. 



Instrumen 06 - Rubrik Penilaian Rancangan Manajemen Nutrisi dan Tanaman  

 

a. Instrumen 
 
NO. 

 
NPM 

NAMA 
MAHASISWA 

ASPEK PENILAIAN/SKOR (1-4) PENILAIAN 

Isi/Teks Rancangan Teknik 

Aplikasi 

Ketepatan dengan 
teori 

Skala 4 Skala 100 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Rata-rata Nilai  

 



 

 

b. Rubrik Penilaian 

ASPEK 

PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

Isi/Teks Tiga kriteria isi/teks 
terpenuhi: 
Isi teks singkat, padat 
informasi, jelas keter- 
bacaannya 

Dua dari kriteria isi /teks 
yang baik dipenuhi, seme 
ntara salah satu kreteria 
tidak dipenuhi 

Hanya salah satu dari 
kriteria isi/teks yang baik 
dipenuhi, semen- 
taradua kriteria tidak 
dipenuhi 

Isi teks terlalu panjang, 
mis- kin informasi, tidak 
jelas ke- terbacaannya 
(seluruh krite ria tidak 
terpenuhi) 

Rancangan Tiga kriteria rancangan  yang 
baik terpenuhi: kesesuaian 
dengan kondisi lahan, jenis 
tanah, jenis tanaman dan 
faktor pembatas 

Dua dari kriteria rancangan  
yang baik dipenuhi, 
sementara salah satu 
kreteria tidak dipenuhi 

Hanya salah satu dari 
kriteria rancangan  yang 
baik dipenuhi, semen-
tara dua kriteria tidak 
dipenuhi 

ti-dak menunjukkan 
rancangan yang baik dan 
benar  (seluruh kriteria 
tidak terpenuhi) 

Teknik aplikasi Tiga kriteria teknik aplikasi 
yang baik terpenuhi: 
manajemen yang dipilih 
sesuai, efektif dan efisien, 
serta aplicable 

Dua dari kriteria Teknik 
aplikasi yang baik dipenuhi, 
seme ntara salah satu kriteria 
ti dak dipenuhi 

Hanya salah satu dari 
kriteria teknik aplikasi 
yang baik dipenuhi, 
sementara dua kriteria 
tidak dipenuhi 

Teknik aplikasi tidak tepat 

Ketepatan dengan teori Rancangan manajemen tanah 
dan tanaman yang ditentukan 
sesuai dengan teori 

Rancangan manajemen tanah 
dan tanaman yang ditentukan 
cuku sesuai dengan teori 

Rancangan manajemen 
tanah dan tanaman yang 
ditentukan kurang  sesuai 
dengan teori 

Rancangan manajemen tanah 
dan tanaman yang ditentukan  
tidak sesuai dengan teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intrumen Penilaian untuk Mengukur Sub-CPMK 4 

FORM PENILAIAN ANTAR TEMAN SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK/ 

 
NO. 

 
NPM 

NAMA 
MAHASISWA 

ASPEK PENILAIAN/SKOR (1-4) PENILAIAN 

Kemampuan 
menuangkan ide (60%) 

Partisipasi (40%) Skala 4 Skala 100 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  Rata-rata Nilai  

 



 

 

ASPEK 

PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

Kemampuan menuangkan 

ide 

Ide jelas, inovatif, dan mampu 

mengindentifikasi fakta lapangan dengan 

cakupan luas dan dijelaskan dengan 

sangat baik, cakupan diskripsi relative luas  

dalam menjelaskan manajemen Tanah dan 

tanaman serta dijelaskan dengan baik 

berbasis kondisi riil di lapangan dan layak 

untuk di publikasikan ke masyarakat sebagai 

learning proses di 

tempat lain. 

75 % dari kriteria 

dipenuhi 

50% dari kriteria 

dipenuhi 

25 % dari kriteria 

dipenuhi 

Partisipasi berperan sangat aktif, memberi banyak 

gagasan/masukan  

 

berperan cukup 

aktif, sedikit 

memberikan 

masukan  

ikut diskusi dan 

tidak memberikan 

masukan  

 

tidak aktif dan 

bergantung pada 

kelompok  

 

 

 Grade Skor Indikator Kinerja 

Kurang >45-50 Tidak ada ide yang jelas untuk menyelesaikan tugas 

Antara Cukup 

dan Kurang 

>50–55 Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan 

tugas yang diberikan 

Cukup >50-60 Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang 

memberikan uraian yang lengkap tentang praktek 

manajemen tanah. 

Antara Baik 

dan Cukup 

>60– 70 Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan tugas 

yang diberikan, cukup inovatif, cakupan diskripsi tidak terlalu 

luas dan kurang dijelaskan dengan baik 

Baik >70- 75 Ide yang dikemukakan jelas, mampu mendiskripsikan dengan 



baik, inovatif, cakupan diskripsi relative luas baik skala petak 

dan bentang alam dan dijelaskan dengan baik, 

Antara Sangat 

Baik dan Baik 

>75- 80 Ide jelas, inovatif, dan mampu mengindentifikasi fakta 

lapangan dengan cakupan luas dan dijelaskan dengan 

baik, cakupan diskripsi relative luas baik skala petak dan 

bentang alam dan dijelaskan dengan baik berbasis kondisi riil 

di lapangan. 

Sangat Baik >80 Ide jelas, inovatif, dan mampu mengindentifikasi fakta 

lapangan dengan cakupan luas dan dijelaskan dengan 

sangat baik, cakupan diskripsi relative luas baik skala petak 

dan bentang alam dan dijelaskan dengan baik berbasis 

kondisi riil di lapangan dan layak untuk di publikasikan ke 

masyarakat sebagai learning proses di 

tempat lain. 

 

 


