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

CPL Sikap: 

ILO 2  Berperilaku sesuai kode etik profesi di bidang pertanian berlandaskan ajaran Islam Ahlusunnah wal  Jama’ah 

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

Ahlusunnah wal Jama'ah 

  

CPL Keterampilan Umum: 

ILO 10  Mampu merancang peluang usaha di bidang produksi tanaman. 

 Able to design enterprise opportunities in the field of plant production. 

 

CPL Keterampilan Khusus: 

ILO 8 Mampu menerapkan praktek pertanian berdasarkan Good Agricultural Practices  

Able to apply agricultural practices based on Good Agricultural Practices 

 



CPL Pengetahuan: 

ILO 3 Memiliki pengetahuan yang baik dan  mendalam dalam disiplin ilmu dasar pertanian yang mendukung bidang 

Agroteknologi 

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

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) 

CPMK 1  mampu melakukan penilaian kinerja tanah sebagai media tumbuh  dalam sistem produksi tanaman 

CPMK 2 mampu mengidentifikasi permasalahan manajemen tanah yang ditemukan di lapangan dan menentukan solusi 

permasalahannya 

CPMK 3 mampu menerapkan strategi manajemen tanah pada berbagai jenis tanah untuk sistem produksi tanaman yang 

efektif 

CPMK 4 mampu merancang  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  Rancangan Manajemen Tanah dan Tanaman berdasarkan hasil Kegiatan 

Evaluasi Penilaian Manajemen tanah di lahan kering dataran tinggi dan lhasil percobaan manajemen tanah dan tanaman 

Outcome yang Diharapkan Mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengembangkan manajemen tanah dan tanaman di berbagai jenis tanah dan kondisi lahan 

sehingga akan memudahkan perannya nanti jika menjadi pengusaha di bidang pertanian 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

Mata kuliah ini memberikan  pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa S1 Prodi Agroteknologi pada semester 5 tentang 

kinerja tanah sebagai media tumbuh tanaman yang baik, permasalahan-permasalahan kondisi tanah yang sering ditemukan  di 

lahan pertanian, berbagai praktek manajemen tanah (soil tillage, nutrient management, cover crop management, crop residue 

management, integrated crop management, Integrated Pest Management, Irrigation and Land Management)  dalam sistem produksi 

tanaman yang efektif dan  terakhir mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan merekomendasikan the best management 

practices dalam sistem produksi tanaman. Kegiatan  pembelajaran berupa perkuliahan, tugas-tugas mandiri, mereview jurnal, 

praktikum lapang dan percobaan di greenhouse. Asesmen dilakukan baik pada penyelesaian tugas, evaluasi UTS dan UAS, praktek 

mengevaluasi manajemen tanah di lahan pertanian dengan kondisi spesifik, praktek manajemen tanah dan tanaman skala 

greenhouse dan analisis hasil laporan praktikum lapang dan greenhouse. 

Materi Pembelajaran: 1. Pendahuluan (konsep manajemen tanah dan tanaman) 

2. Menilai Kinerja Tanah 

3. Permasalahan degradasi tanah dalam sistem produksi pertanian 

4. Manajemen Tanah untuk meningkatkan kinerja tanah 

5. Soil Management dan soil Tillage 

6. Manajemen tanah untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kualitas tanah 

7. Soil and Nutrient Management 



8. Cover crop Management dan crop residue Management 

9. Crop Management 

10. Irrigation and Land Management 

11. Good  Soil Management Practices 

  

Pustaka Utama : 

1) Koç Mehmet Tuğrul.  2019. Soil Management in Sustainable. Book Chapter of Agriculture Sustainable Crop Production. Book 

Department. Intechopen.com. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88319   (Materi 1) 

2)  Ann Lewandowski. 2015. Soil Management. Soil Quality Institute, Natural Resources Conservation Service, United States 

Department of Agriculture Soil Management Minnesota Institute for Sustainable Agriculture  misamail@tc.umn.edu 

http://www.misa.umn.edu. (Materi 2 dan Materi 4) 

3) Sam D. Angima and Thomas A. Terry. 2011. Best Management Practices for Maintaining Soil Productivity in the Douglas-fir 

Region Archival copy. For current information, see the OSU Extension Catalog: 

https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9023  (Materi 11) 

4) Robertson, G.A. 2001. Soil Management for Sustainable Agriculture. Resource Management Technical Report No.95. 

Department of Agriculture Western Australia 2001 (Materi 1, 4) 

5) Hugh M. Coxe and Mark F. Hedrich. 2007. Manual of Best Management Practices For Maine Agriculture. Maine Department of 

Agriculture, Food & Rural Resources. Division of Animal Health & Industry (Materi 7, 8, 9, 11) 

 

Pendukung : 

6) Omar A. Abdi, Edinam K. Glover, Olavi Luukkanen. 2013. Causes and Impacts of Land Degradation and Desertification: Case 

Study of the Sudan. International Journal of Agriculture and Forestry, 3(2): 40-51. (Materi 3). 

7) Ann Verdoodt. 2012.Soil Degradation. Compilation of course notes. Faculty of Bioscience Engineering. Universiteit Gent. (Materi 

3) 

8) Rutgers, 2016.  Soil and Nutrient Management. The State University of New Jersey, U.S. Department of Agriculture. (Materi 7 

dan Materi 8) 

9) Richard Ogoshi, Vethaiya Balasubramanian, Michael Jones.2007. Integrated crop management (ICM). The United States Agency 

for International Development (USAID) (Materi 9) 

10) Amir Kassam, Gottlieb Basch, Theodor Friedrich, Francis Shaxson, Tom Goddard, Telmo J. C. Amado, Bill Crabtree, Li Hongwen, 

Ivo Mello, Michele Pisante, and Saidi Mkomw. 2010. Sustainable Soil Management Is More than What and How Crops Are 

Grown. Book Chapter of Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems. (Materi 3) 

11) Team of LSUAg Center. 2010.  Environmental Best Management Practices for Agronomic Crops.  LSUAg Center.  Research and 

Extention. LSU AgCenter pub. 2805 (Materi 7,10, 11) 

12) Ross H. McKenzie. 2010. Crops and cropping systems In Conservation Agriculture. Alberta Agriculture and Rural Development 

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88319
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Lethbridge, Alberta. October 2010 Agdex 510-1. Website: www. agriculture.alberta.ca. (Materi 9) 

13) Marcello Pagliai. 2010.  SOIL CRUSTING. Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, MiPAF. Piazza D'Azeglio 30, 

50121 Firenze (Italy). (Materi 3) 

14) F. William Simmons and Emerson D. Nafziger 2015. Soil Management and Tillage. Illinois Agronomy Handbook. (Materi 5) 

15) Krishna R. Tiwari,  Bishal K. Sitaula, Roshan M. Bajracharya, Trond Børresen. 2019. Effects of soil and crop management practices 

on yields, income and nutrients losses from upland farming systems in the Middle Mountains region of Nepal. Nutr Cycl 

Agroecosyst. DOI 10.1007/s10705-009-9289-0. (Materi 7) 

16) Anonymous. 2010.  Important of crop rotation.  Agronomic Spotlight. Seminis Grow Forward. (Materi 9) 

17)  Vijay Pooniya, Anil K Choudhary, Anchal Dass, R S Bana, K S Rana5, D S Rana, V K Tyagi And M M Puniya. 2015. Improved crop 

management practices for sustainable pulse production: An Indian perspective (Review Article). Indian Journal of Agricultural 

Sciences 85 (6): 747–58. (materi 9) 

18) Farooq Shah and Wei Wu. 2019. Review Soil and Crop Management Strategies to Ensure Higher Crop Productivity within 
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Institute. (Materi 10). 

21) Randall Reeder. 2006.  Soil Management Practices to Reduce Erosion and ImproveSoil Quality.  Managing Agricultural 

Landscapes for Environmental Quality Conference. Ohio State University Columbus, Ohio (Materi 6) 
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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 
   

1 Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu 

menelaah konsep 

manajemen tanah dan 

tanaman untuk  sistem 

produksi tanaman yang 

berkelanjutan 

1. Mahasiswa mampu  

menelaah konsep 

manajemen tanah 

dan tanaman 

2. Mahasiswa mampu 

menelaah 

pentingnya 

manajemen tanah 

dan tanaman 

3. Mahasiswa mampu 

menelaah berbagai 

praktek  

manajemen tanah 

yang ditemukan di 

lahan pertanian 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

konsep 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pentingnya 

manajemen 

tanah dan 

tanaman  

3. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

berbagai 

sistem 

manajemen 

tanah yang 

ditemukan di 

lapangan 

4. Kinerja dan 

Sikap dalam 

curah 

pendapat 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Bentuk pembelajaran : 

kuliah Luring/Sinkron 

Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Brainstorming (Curah 

Pendapat) 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

1.  Mendengarkan penjelasan 

tentang konsep dan 

pentingnya manajemen 

tanah dan tanaman untuk 

memberikan pemahaman 

awal perkuliahan 

2. Curah pendapat tentang 

berbagai praktek manajemen 

tanah yang ditemukan di 

lahan pertanian  

3. Membaca konsep 

manajemen tanah dan 

tanaman dan peranannya 

dalam sistem produksi 

pertanian dari sumber materi 

di LMS  

 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

 

 

 

Pendahuluan : 

a. Pengertian 

Manajemen tanah 

dan tanaman 

b. Pentingnya 

manajemen tanah 

dan tanaman 

c. Beberapa indikator 

sifat tanah yang 

penting dalam 

manajemen tanah 

 

Pustaka 1, 4 

 

5 



Curah Pendapat 

2. Non-tes/Tugas 

mandiri 

menjawab soal-

soal tentang 

konsep 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

 

 

2 Sub CPMK-2 

 

Mahasiswa mampu 

menganalisis bagaimana 

tanah dapat menunjukkan 

kinerja yang baik sebagai 

media tumbuh tanaman dlm 

sistem produksi tanaman 

 

1. Mahasiswa  

mampu menelaah 

karakteristik tanah 

dengan kinerja 

yang baik dalam 

sistem produksi 

tanaman 

2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

perkembangan 

struktur tanah 

lahan pertanian 

3. Mahasiswa mampu 

menilai kinerja 

tanah berdasarkan 

indikator siklus 

hara dalam tanah, 

siklus air dan siklus 

kehidupan dalam 

tanah 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

indikator 

kinerja tanah 

dalam sistem 

produksi 

pertanian 

2. Ketepatan 

dalam 

pengukuran 

indikator 

kinerja tanah di 

lapangan 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

Curah Pendapat  

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian 

terkait 

manajemen 

Bentuk pembelajaran : 

kuliah Luring/Sinkron 

Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Brainstorming (Curah 

Pendapat) 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa 

: 

1. Mendengarkan penjelasan 

tentang indikator kinerja 

tanah 

2. Mencermati bagaimana 

mengukur indikator kinerja 

tanah 

3. Membaca berbagai sumber 

materi terkait konsep kinerja 

tanah di LMS. 

4.  Curah pendapat tentang 

proses-proses tanah yang 

mempengaruhi kinerja tanah 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Bagaimana tanah 

bekerja sebagai 

media tumbuh 

tanaman dan 

indikator yang dapat 

digunakan untuk 

menilai kinerja tanah 

1. Karakteristik 

morfologi dan fisik 

tanah yang 

menentukan 

kinerja tanah 

2. Indikator yang 

digunakan untuk 

menilai kinerja 

tanah 

3. Perkembangan 

struktur tanah dan 

peranannya dalam 

sistem produksi 

tanaman serta 

permasalahan di 

lapangan 

4. Siklus hara dan 

permasalahannya 

5 



tanah 

 

sebagai media tumbuh 

tanaman  

 

di lapangan 

5. Siklus air dan 

permaslahannya di 

lapangan 

6. Siklus kehidupan 

dan 

permasalahannya 

di lapangan 

 

Pustaka 2 

3 Sub CPMK-3 

Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan degradasi 

tanah sebagai dampak   

manajemen tanah di 

lapangan 

 

1. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

yang sering 

ditemukan di 

lahan pertanian 

2. Mahasiswa 

mampu 

membedakan 

tanah dengan 

kondisi fisik yang 

baik dan tidak 

baik untuk sistem 

produksi tanaman 

3. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

praktek-praktek  

manajemen tanah 

yang berdampak 

negatif terhadap 

kinerja tanah  

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

mengidentifika

si kerusakan 

tanah di lahan 

pertanian 

2. Ketepatan 

dalam 

mengidentifika

si praktek 

manajemen 

tanah yang 

berdampak 

negatif 

terhadap 

kinerja tanah 

 

Teknik Penilaian: 

1. Tugas review 

jurnal tentang 

masalah 

Degradasi 

tanah di lahan 

pertanian 

sebagai 

dampak praktek 

Bentuk pembelajaran  

kuliah Luring/Sinkron 

Langsung  

 

Metode Pembelajaran :  

Focus Group Discussion 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa 

: 

1. Mendengarkan penjelasan 

tentang degradasi tanah di 

lahan pertanian 

2. Mencermati penyebab 

degradasi tanah 

3. Membaca berbagai sumber 

materi terkait degradasi 

tanah di LMS. 

4.  Curah pendapat tentang 

berbagai kerusakan tanah di 

lahan pertanian secara 

umum 

5. Mereview jurnal berbagai 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

 Masalah degradasi 

tanah di lahan 

pertanian dan 

penyebabnya 

1. Macam-macam 

kerusakan tanah 

secara fisik 

2. Macam-macam 

kerusakan tanah 

secara kimia 

3. Macam-macam 

kerusakan tanah 

secara biologi 

4. Penyebab 

kerusakan tanah 

 

Pustaka 6, 7, 10, 13 

1. M

a

c

a

m 

2. M

a

c

a

5 



manajemen 

tanah yang 

tidak tepat. 

2. Penilaian hasil 

laporan survei 

lapang 

mengidentifikas

i tanah yang 

terdegradasi. 

3. Penilaian unjuk 

kerja Diskusi 

 

masalah degradasi tanah 

 

m

-

m

a 

4 Sub CPMK-4 

Mahasiswa mampu 

menerapkan praktek 

manajemen tanah yang 

meningkatkan kinerja tanah 

 

1. Mahasiswa mampu 

menentukan 

praktek 

manajemen tanah 

yang sesuai 

dengan kondisi 

tanah 

2. Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

praktek-praktek  

manajemen tanah 

yang berdampak 

negatif terhadap 

kinerja tanah  

 

1. Ketepatan 

dalam memilih 

praktek 

manajemen 

tanah yang 

sesuai dengan 

kondisi tanah 

2. Ketepatan 

dalam 

mengidentifika

si praktek 

manajemen 

tanah yang 

berdampak 

negatif 

terhadap 

kinerja tanah 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri 

merancang 

manajemen 

tanah dari hasil 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Brainstorming (Curah 

Pendapat), study kasus di 

lapangan 

 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati beberapa 

praktek manajemen tanah 

yang dapat meningkatkan 

kinerja tanah di LMS. 

2. Diskusi tentang kriteria 

berbagai praktek 

manajemen tanah yang baik 

di beberapa kondisi lahan 

pertanian. 

3. Penguatan terkait kriteria 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

2x170 

menit 

 

Praktek manajemen 

tanah yang 

meningkatkan kinerja 

tanah 

1. Penambahan 

bahan organik ke 

lahan pertanian 

dampaknya 

terhadap kinerja 

tanah 

2.Pengolahan tanah 

dan aplikasi hara 

dan dampaknya 

dalam sistem 

produksi tanaman 

 

Pustaka 2, 4 

5 



survei tanah 

yang 

terdegradasi di 

lapangan 

  

praktek manajemen tanah. 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanah dalam sistem 

produksi tanaman pangan. 

5. Membuat Rangkuman 

terkait topik manajemen 

tanah berbagai jenis 

tanaman dan mengungah di 

LMS. 

5 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu 

menerapkan praktek 

manajemen tanah dan 

pengolahan tanah yang 

tepat sesuai kondisi dan 

karakteristik tanah 

1. Mahasiswa mampu 

menentukan sistem 

olah tanah yang 

tepat sesuai dengan 

kondisi tanah dan 

lahan 

2. Mahasiswa mampu 

memahami dan 

mengevaluasi 

dampak sistem olah 

tanah terhadap 

sifat-sifat tanah 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menentukan 

sistem olah 

tanah yang 

tepat sesuai 

dengan kondisi 

lahan 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

dan 

mengevaluasi 

dampak sistem 

olah tanah 

terhadap sifat-

sifat tanah 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam 

diskusi 

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, Penugasan 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati beberapa jenis 

media pembelajaran di LMS. 

2. Diskusi tentang sistem 

pengolahan tanah 

3. Penguatan terkait hasil 

penelitian berbagai dampak 

pengolahan tanah terhadap 

kualitas tanah. 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang sistem olah 

tanah dan pengaruhnya 

terhadap sifat fisik tanah. 

5. Membuat Rangkuman 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Riset / 

Praktikum : 

2x170 

menit 

 

Manajemen dan 

pengolahan tanah 

1. Dampak 

pengolahan tanah 

konvensional 

terhadap kondisi 

fisik tanah 

 

2. Sistem Pengolahan 

tanah yang dapat 

mengurangi 

pemadatan tanah 

(No-Till, Strip-Till, 

Ridge-Till, Mulch-

Till Vs. 

Conventional 

Tillage) 

 

Pustaka14 

10 



tentang hasil 

penelitian 

tentang sistem 

pengolahan 

tanah 

 

 

terkait hasil review jurnal 

tentang efek pengolahan 

tanah terhadap kualitas 

tanah dan mengungah di 

LMS. 

6 Sub CPMK-5 

Mahasiswa mampu 

menerapkan praktek 

manajemen tanah dan 

pengolahan tanah yang 

tepat sesuai kondisi dan 

karakteristik tanah 

1. Mampu 

menganalisis dan 

menerapkan 

praktek 

manajemen tanah 

untuk mengurangi 

erosi tanah di 

daerah berlereng 

dan meningkatkan 

kualitasnya 

2. Mampu 

menganalisis 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

munculnya 

pemasalahan 

kerusakan tanah di 

daerah berlereng  

3. Mampu 

menerapkan  

praktek 

manajemen tanah 

untuk mengurangi 

erosi tanah di 

daerah berlereng 

dan meningkatkan 

kualitasnya  

 

1. Ketepatan 

dalam  memilih 

manajemen tanah 

di daerah 

berlereng. 

2. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

munculnya 

pemasalahan 

kerusakan tanah 

di daerah 

berlereng 

3. Ketepatan 

dalam memilih 

sistem olah tanah 

untuk 

mengurangi erosi 

di suatu kawasan 

pertanaian di 

daerah berlereng 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

sistem 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/ Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Case study, Diskusi, 

Penugasan 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media Presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati manajemen 

tanah di daerah berlereng di 

LMS. 

2. Survei lapang tentang 

masalah praktek 

manajemen tanah di lahan 

berlereng dan dampaknya 

terhadap produktivitas 

tanah. 

3. Penguatan terkait masalah 

manajemen tanah di lahan 

berlereng 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa jurnal tentang 

manajemen tanah untuk 

mengendalikan erosi di 

daerah berlereng. 

 Praktek manajemen 

tanah untuk 

mengurangi erosi 

dan meningkatkan 

kualitas tanah 

1. Macam-macam 

erosi tanah  

2.Erosi akibat 

pengolahan tanah 

3.Manfaat 

pengolahan tanah 

konservasi dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

Pustaka 21 

10 



pengolahan 

tanah di daerah 

berlereng 

2. Mereview hasil 

riset/jurnal 

tentang sistem 

olah tanah di 

daerah 

berlereng  

 

5. Membuat Rangkuman terkait 

topik manajemen tanah di 

daerah berlereng dan 

mengungah di LMS. 

7 Sub CPMK-4 

Mahasiswa mampu 

menerapkan praktek 

manajemen tanah yang 

meningkatkan kinerja tanah 

 

1. Mahasiswa mampu 

menganalisis 

Strategi manajemen 

tanah dan hara 

untuk produksi 

tanaman yang 

efektif 

2. Mahasiswa mampu 

menghitung 

kebutuhan pupuk 

yang tepat dan 

menentukan jenis 

pupuk yang tepat 

untuk sistem 

produksi tanaman 

yang efektif  di 

lahan pertanian 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

strategi 

manajemen 

tanah dan hara 

untuk produksi 

tanaman yang 

efektif 

2. Ketepatan 

dalam memilih 

jenis pupuk 

dan 

menghitung 

kebutuhan 

pupuk dalam 

sistem 

produksi 

tanaman 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri 

merancang 

manajemen 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi,  Experimental 

Research di lapang atau 

greenhouse  secara 

berkelompok 

 

Media: Media Audio Visual, 

Praktikum di lapang atau 

greenhouse 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati manajemen 

tanah dan hara di LMS. 

2. Praktek manajemen tanah 

dan hara dan menganalisis 

pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan hasil 

tanaman 

3. Penguatan terkait hasil 

penelitian berbagai praktek 

manajemen hara  terhadap 

kesuburan  tanah dan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Manajemen Tanah 

dan Hara : 

1. Pengaruh pH 

tanah terhadap 

kebutuhan pupuk 

tanaman 

2. Manajemen 

perbaikan pH 

tanah 

3. Menentukan 

kebutuhan pupuk 

berdarkan status 

hara tanah 

 

Pustaka 5, 8, 11, 15, 8 

5 



hara pada suatu 

jenis tanaman 

tertentu 

 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

menentukan 

kebutuhan 

pupuk untuk 

suatu komoditi 

tanaman  

 

produksi tanaman. 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

hara dan tanah serta 

pengaruhnya terhadap 

produksi tanaman. 

6. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang efek manajemen 

hara terhadap produksi 

tanaman dan mengunggah 

di LMS. 

8 UTS       

9 Sub CPMK-4 

Mahasiswa mampu 

menerapkan praktek 

manajemen tanah yang 

meningkatkan kinerja tanah 

 

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami tujuan 

penggunaan 

cover crop 

2. Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

cover crop untuk 

meningkatkan 

kandungan bahan 

organik tanah 

3.  Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

manajemen cover 

crop untuk 

memperbaiki 

struktur tanah 

 

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

tujuan dan 

manfaat cover 

crop dalam 

meningkatkan 

kualitas tanah 

2. Ketepatan 

dalam memilih 

jenis cover crop 

yang sesuai 

dengan kondisi 

lahan 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok 

mereview artikel 

penggunaan 

berbagai 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Cooperative dan 

Collaborative Learning secara 

berkelompok melalui review 

jurnal hasil penelitian cover 

crop 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi tentang 

manajemen cover crop di 

berbagai kondisi lahan 

pertanian 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati manajemen 

tanah dan hara di LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

manajemen cover crop dan 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

 

Manajemen cover 

crop untuk 

meningkatkan 

produktivitas 

tanaman 

1. Tujuan 

penggunaan cover 

crop. 

2.Penggunaan cover 

crop untuk 

pengendalian erosi 

3.Penggunaan cover 

crop untuk 

meningkatkan 

kualitas tanah 

4.Penggunaan residu 

tanaman dan 

hewan  untuk 

meningkatkan 

produksi tanaman  

 

Pustaka 5, 8, 18 

5 



 

 

macam cover 

crop dalam 

memperbaiki 

kualitas tanah 

 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

penanaman 

cover crop 

untuk untuk 

meningkatkan 

kualitas tanah 

 

residu tanaman dan 

menganalisis pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman 

3. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

cover crop dan residu 

tanaman serta pengaruhnya 

terhadap produksi tanaman. 

7. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen cover 

crop terhadap produksi 

tanaman dan mengunggah 

di LMS. 

 

10 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

merancang manajemen 

tanaman berdasarkan 

Integrated Crop 

Management  

1. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

manajemen 

tanaman terpadu 

2. Mahasiswa mampu 

memahami 

Komponen utama 

manajemen 

tanaman terpadu 

3. Mahasiswa mampu 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanaman terpadu 

dalam sistem 

produksi tanaman 

 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

konsep 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

 

2. Ketepatan 

dalam 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanaman di 

suatu lahan 

pertanian 

tertentu 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, research 

based learning/project based 

learning 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati berbagai 

macam manajemen 

tanaman di LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam sistem 

penanaman, rotasi tanaman 

menganalisis pengaruhnya 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

 

Manajemen tanaman 

terpadu 

1. Konsep dan 

definisi 

manajemen 

tanaman terpadu 

2. Komponen utama 

manajemen 

tanaman terpadu 

yang mencakup 

INM, IPM, IDM, 

ILM. 

3. Strategi 

manajemen 

tanaman terpadu 

  

Pustaka 5, 12, 16, 17, 

18, 19 

7,5 



kelompok 

mereview artikel 

penerapan 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

strategi 

manajemen 

tanaman 

terpadu dalam 

suatu sistem 

produksi 

tanaman 

 

terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman 

3. Penguatan terkait hasil 

penelitian berbagai praktek 

manajemen tanaman 

terhadap  

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanaman serta pengaruhnya 

terhadap produksi tanaman. 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen 

tanaman terhadap produksi 

tanaman dan mengunggah 

di LMS. 

11 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

merancang manajemen 

tanaman berdasarkan 

Integrated Crop 

Management  

1.  Mahasiswa mampu 

menerapkan 

manajemen 

tanaman berbasis 

legum dalam 

sistem produksi 

tanaman 

2. Mahasiswa mampu 

menghitung 

kebutuhan pupuk 

organik 

berdasarkan 

kandungan 

haranya 

3. Mahasiswa mampu 

memahami 

berbagai bahan 

pembenah tanah 

dan cara 

1. Ketepatan 

dalam 

merancang 

tanaman berbasis 

tanaman legume 

dalam suatu 

lahan pertanian 

dengan kondisi 

spesifik 

2. Ketepatan 

dalam 

menghitung 

kebutuhan bahan 

pembenah tanah, 

pupuk organik 

dalam suatu 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, presentasi 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati berbagai 

macam manajemen 

tanaman berbasis tanaman 

legum di LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam sistem 

penanaman dengan 

tanaman legum, 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Manajemen tanah 

dan Tanaman yang 

efektif dan efisien 

 

1. Manajemen hara 

dari pupuk organik 

2. Aplikasi Bahan 

aditif tanah non 

konvensional untuk 

manajemen hara 

yang efektif dan 

efisien 

3.Pengaruh Kompos 

dan vermikompos 

terhadap kualitas 

tanah dan produksi 

tanaman 

 

Pustaka 5, 12, 16, 17, 

7,5 



aplikasinya 

4. Mahasiswa mampu 

membuat pupuk 

organik secara 

mandiri 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok 

mereview artikel 

penerapan 

tanaman legum 

dalam 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Praktikum 

aplikasi 

manajemen 

tanaman 

berbasis legum 

sebagai pupuk 

hijau 

 

 

menganalisis pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman 

3. Penguatan terkait hasil 

penelitian berbagai praktek 

manajemen tanaman legum 

untuk meningkatkan 

kesuburan tanah dan 

produksi tanaman 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanaman berbasis legum 

dan pupuk organik serta 

pengaruhnya terhadap 

produksi tanaman. 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen 

tanaman dan pupuk organik 

terhadap produksi tanaman 

dan mengunggah di LMS. 

18, 19 

12 Sub CPMK-7 

Mahasiswa mampu 

melakukan Manajemen 

tanah dan tanaman untuk 

mengurangi kehilangan hara  

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami faktor 

yang 

mempengaruhi 

pencucian hara  

2. Mahasiswa 

mampu mengatasi 

permasalahan 

pencucian hara 

terutama pada 

tanah yang 

memiliki potensi 

pencucian tinggi 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pencucian hara 

2. Ketepatan 

dalam mencari 

solusi 

permasalahan 

akibat 

pencucian hara 

di lahan 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, presentasi 

 

Media: Dmedia presentasi dan 

praktek manajemen tanah dan 

tanaman untuk meningkatkan 

sinkronisasi ketersediaan hara 

dengan kebutuhan hara 

tanaman 

 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

2x170 

menit 

 

Praktek manajemen 

tanaman dan pupuk 

untuk mengurangi 

pencucian nitrat 

1. Faktor tanah dan 

air yang 

meningkatkan 

pencucian 

2.Apa yang harus 

dilakukan untuk 

tanah-tanah yang 

memiliki potensi 

pencucian tinggi 

3. Manajemen pupuk 

10 



3. Manajemen pupuk 

N untuk 

meningkatkan 

sinkronisasi antara 

kebutuhan hara 

dan pelepasan 

hara N 

 

 

pertanian 

3. Ketepatan 

dalam 

melakukan 

manajemen 

pupuk N 

untuk 

mengurangi 

kehilangan 

hara 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri 

mereview artikel 

penerapan 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

strategi 

manajemen 

tanaman 

terpadu dalam 

suatu sistem 

produksi 

tanaman 

 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati berbagai 

macam manajemen 

tanaman dan pupuk organik 

di LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam 

manajemen tanah dan 

tanaman untuk mengurangi 

kehilangan hara  

3. Penguatan terkait hasil 

penelitian berbagai praktek 

manajemen tanah dan 

tanaman secara 

berkelompok 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanaman untuk mengurangi 

kehilangan hara 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen tanah 

dan tanaman untuk 

mengurangi kehilangan 

hara dan mengunggah di 

LMS. 

N untuk 

meningkatkan 

sinkronisasi antara 

kebutuhan hara 

dan pelepasan hara 

N 

 

Pustaka 5, 12, 16, 17, 

18, 19 

13 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

merancang manajemen 

tanaman berdasarkan 

1. Mahasiswa mampu 

menerapkan 

beberapa sistem 

penanaman 

1. Ketepatan 

dalam 

merancang 

sistem 

Bentuk pembelajaran  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

Macam-macam 

Sitem penanaman 

1. Rotasi tanaman 

2. Strip cropping 

7,5 



Integrated Crop 

Management  

campuran 

 

2.  Mahasiswa 

mampu menentukan 

sistem penanaman di 

daerah berlereng 

multiple 

copping dalam 

suatu lahan 

pertanian 

2. Ketepatan 

dalam 

mengidentifika

si kesalahan 

dalam sistem 

penanaman di 

kawasan 

berlereng dan  

mencari solusi 

yang tepat. 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok 

mereview artikel 

penerapan 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

strategi 

manajemen 

tanaman 

terpadu dalam 

suatu sistem 

produksi 

tanaman 

3. Penilaian 

proyek (secara 

berkelompok 

 

Metode Pembelajaran :  

Research based 

learning/Project Based 

Learning 

 

Pengalaman Belajar mahasiswa 

: 

1. Mencermati berbagai 

macam manajemen 

penanaman di lahan 

berlereng di LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam sistem 

manajemen tanaman di 

kawasan berlereng dan 

menganalisis pengaruhnya 

terhadap kualitas tanah 

3. Penguatan terkait hasil 

evaluasi berbagai praktek 

manajemen tanah dan 

tanaman di daerah 

berlereng  

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanah dan tanaman di 

daerah berlereng serta 

pengaruhnya terhadap 

kualitas tanah. 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen tanah 

dan tanaman di daerah 

berlereng terhadap kualitas 

tanah dan produksi 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

3. Intercropping 

4  Penanaman 

menurut garis 

kontour 

 

Pustaka 5, 12 



melakukan 

percobaan 

penerapan 

beberapa 

manajemen 

tanah dan 

tanaman) 

 

tanaman dan mengunggah 

di LMS. 

14 Sub CPMK-6 

Mahasiswa mampu 

merancang manajemen 

tanaman berdasarkan 

Integrated Crop 

Management 

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

metode 

manajemen 

pengendalian 

Hama-hama 

tanaman pangan 

2. Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

organik untuk 

pengendalian 

penyakit 

3. Mahasiswa 

mampu 

merancang 

Manajemen 

companion 

planting untuk 

pengendalian 

HPT  

 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

metode 

manajemen 

pengendalian 

hama tanaman 

pangan secara 

alami 

2. Ketepatan 

dalam 

merancang 

manajemen 

companion 

planting untuk 

pengendalian 

HPT 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok 

mereview artikel 

penerapan 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok 

merancang 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, presentasi 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati berbagai 

macam manajemen Hama 

dan Penyakit Tanaman di 

LMS. 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam 

manajemen hama terpadu 

dan  menganalisis 

pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan hasil 

tanaman 

3. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanaman berbasis legum 

serta pengaruhnya terhadap 

produksi tanaman. 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

170 menit 

 

Manajemen hama 

dan penyakit 

tanaman terpadu 

1.Metode 

Manajemen organik 

untuk 

pengendalian hama 

2.Manajemen organik 

untuk 

pengendalian 

penyakit 

3.  Manajemen 

companion 

planting untuk 

pengendalian HPT 

 

Pustaka 18, 19, 20 

7,5 



strategi 

manajemen 

tanaman 

terpadu dalam 

suatu sistem 

produksi 

tanaman 

3. Penilaian 

proyek (secara 

berkelompok 

melakukan 

percobaan 

penerapan 

beberapa 

manajemen 

tanah dan 

tanaman) 

 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang manajemen 

tanaman berbasis legum 

terhadap produksi tanaman 

dan mengunggah di LMS. 

15 Sub CPMK 8 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

manajemen tanaman yang 

terbaik (Best Management 

Practices) dalam sistem 

produksi tanaman 

 

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 

1. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

pentingnya 

BMPs dalam 

sistem produksi 

produksi 

tanaman 

2. Ketepatan 

dalam 

merancang 

manajemen 

tanah dan 

tanaman yang 

baik pada suatu 

lahan pertanian 

tertentu  

 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah luring/Sinkron 

Langsung 

Asinkron Mandiri 

 

Metode: Diskusi, presentasi, 

case study secara 

berkelompok di beberapa 

lahan pertanian 

 

Media: Media Audio Visual, 

Media presentasi 

 

Pengalaman Belajar: 

1. Mencermati berbagai 

macam Best Management 

Practices dalam sistem 

produksi tanaman di LMS. 

PB : 

100 menit 

 

KM : 

2x60 menit 

 

PT : 

2x 60 

menit 

 

Praktikum : 

2x170 

menit 

 

Praktek manajemen 

tanaman yang 

terbaik (Best 

Management 

Practices) (BMPs) 

1. Pentingnya BMPs 

untuk mengurangi 

kehilangan tanah 

dan hara 

2. BMPs untuk sistem 

produksi tanaman 

yang efektif dan 

efisien 

 

Pustaka 3, 5,10 
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Keterangan: 

PB : Proses 

Belajar/Tata

p muka ; 

KM : 

Kegiatan 

Mandiri ; PT 

: Penugasan 

Terstruktur  

MATRIK 
ASESMEN 
CAPAIAN 

PEMBELAJA
RAN MATA 
KULIAH (CP-

MK) 
 
Mata Kuliah  : Manajemen Tanah dan Tanaman 
Semester  : V (lima) 
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, MP. 
Program Studi  : Agroteknologi 

 

Lampiran Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa 

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 

(%) 

merancang 

manajemen tanah 

dan tanaman 

yang terbaik 

untuk sistem 

produksi tanaman 

yang 

berkelanjutan 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok hasil 

analisis data 

percobaan 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

2. Penilaian 

laporan proyek 

(secara 

berkelompok 

hasil percobaan 

penerapan 

beberapa 

manajemen 

tanah dan 

tanaman) 

 

2. Tugas review jurnal tentang 

berbagai macam sistem 

penanaman dan 

menganalisis pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman 

3. Survei lapang tentang 

praktek manajemen 

tanaman yang terbaik 

dalam suatu sistem 

produksi tanaman 

4. Membaca dengan cermat 

beberapa referensi dan 

bahan tentang manajemen 

tanah dan tanaman yang 

terbaik serta pengaruhnya 

terhadap produksi tanaman. 

5. Membuat Rangkuman 

terkait hasil review jurnal 

tentang BMPs di berbagai 

wilayah dan mengunggah di 

LMS. 

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 ILO 2: 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO3 : 

Memiliki 

pengetahuan yang 

baik dan  

mendalam dalam 

disiplin ilmu dasar 

pertanian yang 

mendukung 

bidang 

Agroteknologi 

 

 

CPMK-1 

Mahasiswa 

menguasai 

konsep 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

untuk  sistem 

produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

Sub CPMK-1 

Mahasiswa 

menguasai 

konsep 

manajemen 

tanah dan 

tanaman untuk  

sistem produksi 

tanaman yang 

berkelanjutan 

1. Mahasiswa 

mampu  

memahami 

konsep 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

2. Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

pentingnya 

manajemen 

tanah dan 

tanaman 

3. Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

berbagai 

praktek  

manajemen 

tanah yang 

ditemukan di 

lahan pertanian 

 

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 ILO 2: 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO3 : 

Memiliki 

pengetahuan yang 

CPMK 2 

mampu 

mengidentifik

asi 

permasalahan 

manajemen 

tanah yang 

ditemukan di 

lapangan dan 

menentukan 

solusi 

permasalahan

Sub CPMK-2 

 

Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

bagaimana 

tanah dapat 

menunjukkan 

kinerja yang 

baik sebagai 

media tumbuh 

tanaman dlm 

1. Mahasiswa  

mampu 

memahami 

karakteristik 

tanah dengan 

kinerja yang baik 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

2. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

Teknik Penilaian: 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam Curah 

Pendapat 

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian terkait 

manajemen tanah  

 

Instrumen : 

1. Rubrik Penugasan 

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 

(%) 

baik dan  

mendalam dalam 

disiplin ilmu dasar 

pertanian yang 

mendukung 

bidang 

Agroteknologi 

 

 

nya sistem produksi 

tanaman 

 

perkembangan 

struktur tanah 

lahan pertanian 

3. Mahasiswa 

mampu menilai 

kinerja tanah 

berdasarkan 

indikator siklus 

hara dalam tanah, 

siklus air dan 

siklus kehidupan 

dalam tanah 

 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

unjuk kerja curah 

pendapat 

 
 

3 ILO 2: 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO 8 : 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 3 

mampu 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanah pada 

berbagai jenis 

tanah untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

efektif 

Sub CPMK-3 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

degradasi tanah 

sebagai dampak   

manajemen 

tanah di 

lapangan 

 

1. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

yang sering 

ditemukan di 

lahan pertanian 

2. Mahasiswa 

mampu 

membedakan 

tanah dengan 

kondisi fisik yang 

baik dan tidak 

baik untuk sistem 

produksi tanaman 

3. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

praktek-praktek  

manajemen tanah 

yang berdampak 

negatif terhadap 

kinerja tanah  

Teknik penilaian : 

1. Tugas review jurnal 

tentang masalah 

Degradasi tanah di 

lahan pertanian 

sebagai dampak 

praktek manajemen 

tanah yang tidak 

tepat. 

2. Penilaian hasil 

laporan survei 

lapang 

mengidentifikasi 

tanah yang 

terdegradasi. 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penilaian 

laporan hasil kegiatan 

survei lapang 

mengidentifikasi tanah 

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 

(%) 

 

 

yang terdegradasi 

 

4 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO 8 : 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 3 

mampu 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanah pada 

berbagai jenis 

tanah untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

efektif 

Sub CPMK-4 

Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah yang 

meningkatkan 

kinerja tanah 

 

1. Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

praktek 

manajemen tanah 

yang sesuai 

dengan kondisi 

tanah 

2. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

praktek-praktek  

manajemen tanah 

yang berdampak 

negatif terhadap 

kinerja tanah  

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri merancang 

manajemen tanah dari 

hasil survei tanah 

yang terdegradasi di 

lapangan 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

percobaan 

lapang/greenhouse 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

merancang 

manajemen tanah 

yang tepat  

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja sesuai 

dengan langkah kerja 

sesuai Materi 

praktikum 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

5    

5 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO 10 : 

Mampu 

merancang 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah dan 

pengolahan 

tanah yang tepat 

sesuai kondisi 

dan karakteristik 

tanah 

8. Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

sistem olah 

tanah yang 

tepat sesuai 

dengan kondisi 

tanah dan 

lahan 

9. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

Teknik penilaian : 

1. Penilaian Unjuk 

Kerja dalam diskusi 

2. Tugas mandiri 

mereview jurnal 

tentang hasil 

penelitian tentang 

sistem pengolahan 

tanah 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

2,5 

 

 

7,5 

 

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 

(%) 

peluang usaha di 

bidang produksi 

tanaman. 

 

mengevaluasi 

dampak sistem 

olah tanah 

terhadap sifat-

sifat tanah 

 

merancang sistem 

pengolahan tanah 

pada berbagai kondisi 

tanah 

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja dan diskusi 

kelompok 

6 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO 10 : 

Mampu 

merancang 

peluang usaha di 

bidang produksi 

tanaman. 

 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK-5 

Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah dan 

pengolahan 

tanah yang tepat 

sesuai kondisi 

dan karakteristik 

tanah 

4. Mampu 

menganalisis 

dan 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah untuk 

mengurangi 

erosi tanah di 

daerah 

berlereng dan 

meningkatkan 

kualitasnya 

5. Mampu 

menganalisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruh

i munculnya 

pemasalahan 

kerusakan 

tanah di 

daerah 

berlereng  

6. Mampu 

menerapkan  

praktek 

manajemen 

tanah untuk 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

sistem pengolahan 

tanah di daerah 

berlereng 

2. Mereview hasil 

riset/jurnal tentang 

sistem olah tanah di 

daerah berlereng  

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

merancang sistem 

pengolahan tanah di 

daerah berlereng 

2. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

 

2,5 

 

 

7,5 

 

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 

(%) 

mengurangi 

erosi tanah di 

daerah 

berlereng dan 

meningkatkan 

kualitasnya  

 

7 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 3 

mampu 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanah pada 

berbagai jenis 

tanah untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

efektif 

Sub CPMK-4 

Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah yang 

meningkatkan 

kinerja tanah 

 

1. Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

Strategi 

manajemen 

tanah dan hara 

untuk produksi 

tanaman yang 

efektif 

2. Mahasiswa 

mampu 

menghitung 

kebutuhan 

pupuk yang 

tepat dan 

menentukan 

jenis pupuk 

yang tepat 

untuk sistem 

produksi 

tanaman yang 

efektif  di lahan 

pertanian 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri merancang 

manajemen hara pada 

suatu jenis tanaman 

tertentu 

 

2. Penilaian unjuk 

kerja praktikum 

menentukan 

kebutuhan pupuk 

untuk suatu komoditi 

tanaman  

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

merancang 

manajemen hara pada 

suatu jenis tanaman 

tertentu 

 

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja sesuai 

dengan langkah kerja 

sesuai Materi 

praktikum 

2,5 

 

 

2,5 

 

5    

8 UTS    Tes tulis      

9 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

CPMK 3 

mampu 

Sub CPMK-4 

Mahasiswa 

1. Mahasiswa 

mampu 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

2,5 

 

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 

(%) 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanah pada 

berbagai jenis 

tanah untuk 

sistem 

produksi 

tanaman yang 

efektif 

mampu 

menerapkan 

praktek 

manajemen 

tanah yang 

meningkatkan 

kinerja tanah 

 

memahami 

tujuan 

penggunaan 

cover crop 

2. Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

cover crop 

untuk 

meningkatkan 

kandungan 

bahan organik 

tanah 

3. Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

manajemen 

cover crop 

untuk 

memperbaiki 

struktur tanah 

 

kelompok mereview 

artikel penggunaan 

berbagai macam 

cover crop dalam 

memperbaiki kualitas 

tanah 

 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

penanaman cover 

crop untuk untuk 

meningkatkan kualitas 

tanah 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang 

penanaman cover 

crop untuk 

memperbaiki kualitas 

tanah 

 

 

2,5 

 

10 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK-6 

Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanaman 

berdasarkan 

Integrated Crop 

Management  

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

konsep 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

2. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

Komponen 

utama 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok mereview 

artikel penerapan 

manajemen tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

strategi manajemen 

tanaman terpadu 

dalam suatu sistem 

produksi tanaman 

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 

(%) 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

manajemen 

tanaman 

terpadu 

3.Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

strategi 

manajemen 

tanaman 

terpadu dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

manajemen tanaman 

terpadu dalam suatu 

sistem produksi 

tanaman  

11 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

 Sub CPMK-6 

Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanaman 

berdasarkan 

Integrated Crop 

Management  

1.  Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

manajemen 

tanaman 

berbasis legum 

dalam sistem 

produksi 

tanaman 

2. Mahasiswa 

mampu 

menghitung 

kebutuhan 

pupuk organik 

berdasarkan 

kandungan 

haranya 

3. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

berbagai 

bahan 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok mereview 

artikel penerapan 

tanaman legum 

dalam manajemen 

tanaman terpadu 

2. Praktikum aplikasi 

manajemen 

tanaman berbasis 

legum sebagai 

pupuk hijau 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik penilaian 

unjuk kerja 

manajemen tanah dan 

tanaman 

menggunakan legum 

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 

(%) 

pembenah 

tanah dan cara 

aplikasinya 

4. Mahasiswa 

mampu 

membuat 

pupuk organik 

secara mandiri 

 

12 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK-7 

Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

Manajemen 

tanah dan 

tanaman untuk 

mengurangi 

kehilangan hara  

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

faktor yang 

mempengaruhi 

pencucian hara  

2.Mahasiswa 

mampu 

mengatasi 

permasalahan 

pencucian hara 

terutama pada 

tanah yang 

memiliki potensi 

pencucian 

tinggi 

3.Manajemen 

pupuk N untuk 

meningkatkan 

sinkronisasi 

antara 

kebutuhan hara 

dan pelepasan 

hara N 

 

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

mandiri mereview 

artikel penerapan 

manajemen tanaman 

terpadu 

 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

strategi manajemen 

tanaman terpadu 

dalam suatu sistem 

produksi tanaman 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

manajemen tanaman 

terpadu dalam suatu 

sistem produksi 

tanaman 

2,5 

 

 

7,5 

 

10    

13 ILO 2 : CPMK 4 Sub CPMK-6 1. Mahasiswa Teknik penilaian : 2,5 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 

(%) 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanaman 

berdasarkan 

Integrated Crop 

Management  

mampu 

menerapkan 

beberapa sistem 

penanaman 

campuran 

2.  Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

sistem 

penanaman di 

daerah 

berlereng 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok mereview 

artikel penerapan 

manajemen tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

strategi manajemen 

tanaman terpadu 

dalam suatu sistem 

produksi tanaman 

3. Penilaian proyek 

(secara berkelompok 

melakukan percobaan 

penerapan beberapa 

manajemen tanah dan 

tanaman) 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

manajemen tanaman 

terpadu dalam suatu 

sistem produksi 

tanaman 

3. Rubrik penilaian 

proyek secara 

berkelompok 

percobaan penerapan 

beberapa manajemen 

tanah dan tanaman 

sesuai dengan 

langkah kerja sesuai 

Materi praktikum 

 

 

 

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 

(%) 

 

14 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK-6 

Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

tanaman 

berdasarkan 

Integrated Crop 

Management 

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

metode 

manajemen 

pengendalian 

Hama-hama 

tanaman 

pangan 

2. Mahasiswa 

mampu 

merancang 

manajemen 

organik untuk 

pengendalian 

penyakit 

3. Mahasiswa 

mampu 

merancang 

Manajemen 

companion 

planting untuk 

pengendalian 

HPT  

 

Teknik penilaian : 

1. Non-tes/Tugas 

kelompok mereview 

artikel penerapan 

manajemen tanaman 

terpadu 

2. Non-tes/Tugas 

kelompok merancang 

strategi manajemen 

tanaman terpadu 

dalam suatu sistem 

produksi tanaman 

3. Penilaian proyek 

(secara berkelompok 

melakukan percobaan 

penerapan beberapa 

manajemen tanah dan 

tanaman) 

 

Instrumen: 

1. Rubrik Penugasan 

Review Artikel 

2. Rubrik Penugasan 

merancang strategi 

manajemen tanaman 

terpadu dalam suatu 

sistem produksi 

tanaman 

3. Rubrik penilaian 

proyek secara 

berkelompok 

percobaan penerapan 

beberapa manajemen 

tanah dan tanaman 

sesuai dengan 

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 

(%) 

langkah kerja sesuai 

Materi praktikum 

 

15 ILO 2 : 

Berperilaku sesuai 

kode etik profesi di 

bidang pertanian 

berlandaskan 

ajaran Islam 

Ahlusunnah wal  

Jama’ah 

 

 

ILO 8 

Mampu 

menerapkan 

praktek pertanian 

berdasarkan Good 

Agricultural 

Practices  

 

CPMK 4 

mampu 

merekomenda

sikan  best 

management 

practices 

dalam sistem 

produksi 

tanaman yang 

memperhatika

n aspek 

ekologi 

Sub CPMK 8 

Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

praktek 

manajemen 

tanaman yang 

terbaik (Best 

Management 

Practices) dalam 

sistem produksi 

tanaman 

 

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 data 

percobaan 

manajemen tanah dan 

tanaman 

2. Penilaian laporan 

proyek (secara 

berkelompok hasil 

percobaan penerapan 

beberapa manajemen 

tanah dan tanaman) 

 

Instrumen: 

1. Rubrik penilaian 

hasil analisis data 

kegiatan proyek 

percobaan 

manajemen tanah dan 

tanaman 

2. Rubrik penilaian 

laporan proyek secara 

berkelompok 

percobaan penerapan 

beberapa manajemen 

tanah dan tanaman. 

2,5 

 

 

 

 

7,5 

 

10    

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 INSTRUMEN 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 diskusi sangat 

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

Pendapat dalam diskusi cukup relevan 

dengan topik, isi pendapat cukup kuat, 

pendapat didukung oleh bukti, fakta, 

teori, atau hasil penelitian 

Pendapat dalam diskusi kurang 

relevan dengan topik, isi, 

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

Pendapat dalam diskusi 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 tanah 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. 

 


