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Satuan Kredit Semester
¥ kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen selama 50 menit, 
¥ kegiatan akademik terstruktur selama 60 menit 
¥ kegiatan belajar mandiri selama 60 menit 

Hanya kegiatan tatap muka yang pasti dilakukan

Kegiatan tugas terstruktur kadang-kadang dilakukan

Kegiatan belajar mandiri hampir tidak dilakukan mahasiswa

Sistem sks menjadi tidak efektif



Kondisi Perkuliahan Saat Ini
¥ Pelaksanaan Sistem sks tidak efektif meningkatkan 

prestasi mahasiswa
¥ Komunikasi dalam perkuliahan berlangsung satu 

arah
¥ Mahasiswa belum siap menerima kuliah saat masuk 

kelas (mahasiswa masuk kelas dengan kepala 
kosong)

¥ Mahasiswa pasif dalam perkuliahan 



Mahasiswa pasif dalam perkuliahan

¥ cara penyampaian materi oleh dosen yang tidak 
melibatkan mahasiswa; sehingga mahasiswa hanya 
menjadi pendengar, 

¥ mahasiswa tidak siap untuk menerima materi kuliah



Strategi
“CARA BELAJAR 

MAHASISWA AKTIF”
‘Student Centered Learning’ 

(SCL)



Dengan SCL

¥ Fungsi materi pembelajaran: 
☺membangun fondasi ilmu pengetahuan yang 

kuat 
☺mengembangkan keterampilan mahasiswa &
☺mengembangkan kesadaran belajar secara 

mandiri pada mahasiswa;
¥ Peran dosen 
☺berfokus pada pembelajaran mahasiswa; 
☺bertindak sebagai fasilitator, 
☺bukan mengajar secara ceramah;



Dengan SCL

¥ Tanggung jawab dalam pembelajaran 
bergeser dari dosen pada mahasiswa:
☺ mahasiswa mengambil alih tanggungjawab 

dengan belajar mandiri; 
☺ dosen menciptakan lingkungan belajar yang 

bisa memotivasi mahasiswa menerima 
tanggungjawab belajar mandiri;

¥ Proses dan tujuan evaluasi  bergeser:
☺ dari sekedar menilai tugas menjadi memberikan 

juga masukan konstruktif atas tugas 
mahasiswa; 

☺ dalam SCL asesmen tugas mahasiswa 
merupakan bagian dari proses pembelajaran.
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Peran Mahasiswa
¥ Mahasiswa bertanggungjawab penuh dalam proses 

pembelajaran;
¥ Mahasiswa belajar bagaimana belajar secara

mandiri:
☺ Semua kegiatan belajar akan dilakukan oleh

mahasiswa sendiri;
☺ Mahasiswa secara aktif mencari pengetahuan dan

melakukan konstruksi dan pemahaman terhadap
materi pembelajaran



Bagaimana Mahasiswa Belajar

Penglihatan     
83 %

Sentuhan 
Rasa        
Penciuman

6 %

Pendengaran 
11 % 



 Setelah 3 Jam Setelah 3 Hari

Hanya 
mendengar 
 

70 % 10 % 

Hanya melihat 72 % 20 % 

Melihat dan 
mendengar 

85 % 65 % 
 

 

Ingatan



Saya dengar - saya lupa.
Saya lihat - saya ingat.

Saya lakukan - saya paham.

Confusius
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Peran Dosen
¥ Bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan berbagai cara 

dan media yang membantu mahasiswa dalam:
☺mengkases dan memproses bahan pembelajaran
☺belajar aktif;

¥ Memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam:
☺belajar aktif meningkatkan kemampuan dalam menguasai 

pengetahuan;
¥ Meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa dalam:
☺memajukan pelajaran 
☺meningkatkan kemampuannya untuk belajar secara mandiri.



Manfaat Student Center Learning
¥ Meningkatkan prestasi serta kemampuan mahasiswa dalam 

Agronomi Lanjut. 
¥ Meningkatkan peran dosen dan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran.
¥ Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam belajar mandiri 

☺agar dapat mempelajari hal-hal lain lebih lanjut secara mandiri 
mahasiswa menjadi pembelajar seumur hidup (lifelong learners).

¥ Meningkatkan soft skill mahasiswa.



Meningkatkan soft skill mahasiswa
☺Kemauan untuk bekerja keras

♪ tidak sekedar pasif dalam belajar;
☺Kemampuan bekerja mandiri, 

♪ peran dosen hanya sebagai tutor, mahasiswa dituntut 
belajar mandiri berdasarkan arahan yang diberikan;

☺Kemampuan bekerja dalam tim, 
♪ kerjasama tim sangat menentukan nilai akhir masing-

masing individu anggota kelompok;
☺Kemampuan bekerja dalam tekanan

♪ beberapa tugas terstruktur diberikan dengan keterbatasan 
waktu



Meningkatkan soft skill mahasiswa

☺Kemampuan berfikir analitis, 
☺Kemampuan mahasiswa berdiskusi secara logis dan 

bertanggung jawab 
♪ memformulasikan pertanyaan yang berkualitas tentang suatu 

subyek, 
♪ menjawab pertanyaan menggunakan berbagai metode, 
♪ mengungkapkan pendapat dan berargumentasi secara logis, 
♪ kejujuran dalam menilai jawaban atas pertanyaan sendiri 

maupun pertanyaan kawan, 
♪ kemampuan untuk menerima dan mengelola perbedaan 

pendapat;
☺Kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tulisan.



Identifikasi Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Agronomi Lanjut
Kode Mata Kuliah : AGR 541
Pengajar : 1. Prof. Dr Ir Roedhy Poerwanto

2. Dr Ir Ade Wachyar
3. Dr Ir Iskandar Lubis
4. Dr Ir Harjadi

Semester : Ganjil
Bobot sks : 3 (2-3)
Departemen : Agronomi & Hortikultura



DESKRIPSI SINGKAT

¥ Mata kuliah ini membahas:
☺ sistem produksi tanaman dengan penekanan pada 

perekayasaan lingkungan tumbuh dan potensi fisiologi 
tanaman untuk peningkatan produktivitas dan 
kelestariannya; 

☺ kaitan antara iklim, tanah, lahan dan masyarakat dengan 
teknologi produksi dalam rangka intensifikasi dan 
ektensifikasi pertanian di daerah tropis; 

☺ pembahasan tentang Revolusi Hijau dan reaksi balik atas 
kelemahannya dengan penekanan pada konsep integrated 
crop management



Isi Mata Kuliah
☺ Pengertian dan lingkup Agronomi Lanjut
☺ Prinsip produksi tanaman
☺ Pengaruh Rekayasa Lingkungan Tumbuh dalam Produksi 

Tanaman  Prinsip-prinsip Good Agricultural Practices
☺ Peran Rekayasa Fisiologi Tanaman dalam Produksi 

Tanaman 
☺ Revolusi Hijau: Prinsip, Masalah, dan Dampaknya terhadap 

Lingkungan dan Masyarakat
☺ Prinsip-prinsip LISA/LEISA dalam Sistem Produksi 

Tanaman
☺ Pertanian Organik sebagai reaksi balik atas Dampak 

Revolusi Hijau
☺ Prinsip-prinsip integrated crop management (ICM) dalam 

suatu sistem produksi tanaman



DESKRIPSI SINGKAT

¥ Praktikum :
☺Menyusun scientific paper terkait dengan 

perkuliahan & rencana penelitian S2
☺Berdiskusi tentang paper tersebut
☺Kunjungan lapangan ke sistem produksi, 

misalnya:
♪Pertanian sayuran di lahan petani
♪Pertanian organik
♪Pertanian hidroponik



TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

¥ Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 
dapat merancang sistem produksi tanaman 
berdasarkan perekayasaan lingkungan tumbuh dan 
potensi fisiologi tanaman. 



Tujuan Instruksional Khusus
¥ Pengertian dan ruang lingkup agronomi lanjut
¥ Prinsip produksi tanaman

☺ Tantangan bagi agronomist
☺ Analisis masalah produksi tanaman
☺ Faktor yang mempengaruhi produksi tanaman
☺ Mutu produk pertanian

¥ Pengaruh perekayasaan lingkungan tumbuh produksi tanaman
☺ Penyesuaian Tanaman pada Lingkungan
☺ Evaluasi Lahan Pertanian
☺ Modifikasi Lingkungan Tumbuh

¥ Good Agricultural Practices:
☺ pemilihan lokasi pengembangan, 
☺ Pembukaan lahan
☺ pembibitan, 
☺ penanaman, 
☺ Pengelolaan kebun & tanaman 
☺ panen



Tujuan Instruksional Khusus
¥ Peran perekayasaan potensi fisiologi tanaman pada produksi 

tanaman 
☺ Pengaturan Produksi melalui Penggunaan ZPT
☺ Pengaturan Produksi melalui Perimbangan Sumber (Source) dan 

Pengguna (Sink) 
☺ Pengaturan produksi tanaman melalui pemangkasan

¥ Prinsip-prinsip revolusi hijau, masalah, dan dampaknya 
terhadap lingkungan dan masyarakat:
☺ Prinsip Revolusi Hijau
☺ Permasalahan yang Ditimbulkan Revolusi Hijau
☺ Dampak Revolusi Hijau terhadap Lingkungan dan Masyarakat

¥ Prinsip-prinsip pertanian organik
☺ Prinsip dan Pengertian Pertanian Organik
☺ Dampak Pertanian Organik terhadap Produksi Tanaman, 

Lingkungan dan Kesehatan



Tujuan Instruksional Khusus
¥ Prinsip-prinsip LISA/LEISA

☺ Prinsip-prinsip LISA/ LEISA
☺ Dampak LISA/LEISA  terhadap Produksi Tanaman,  Lingkungan 

dan Kesehatan
¥ Prinsip-prinsip integrated crop management (ICM) dalam suatu 

sistem produksi tanaman
☺ Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 
☺ Konsep Dasar ICM 
☺ Contoh pelaksanaan ICM



Metode Perkuliahan
¥ Student Centered Learning:
☺Pada perkuliahan 

♪ Student Teams-Achievement Divisions
☺Dalam praktikum 

♪ Diskusi & kunjungan lapangan



Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Bahan pembelajaran:

☺ dimuat dalam blog (agroland.wordpress.com). 
☺ berupa text, gambar, maupun petunjuk untuk mencari 

bahan pembelajaran yang lebih luas.
¥ Bahan pembelajaran dapat dicari di perpustakaan 

Departemen Agronomi & Hortikultura maupun 
perpustakaan lain.

¥ Mahasiswa dikelompokkan 
☺ 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 

3 orang. 
☺ Pembagian kelompok dilakukan sedemikian rupa 

sehingga ada keadilan kelompok.



Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Mahasiswa wajib: 

☺ mempelajari bahan pembelajaran 
☺ membuat pertanyaan mengenai topik yang akan dibahas 

(sebagai belajar mandiri).  
¥ Perkuliahan selama 100 menit dilaksanakan sebagai 

berikut:
☺ 30 menit pertama pengantar pembahasan topik oleh tutor.  
☺ 30 menit kedua diskusi kelompok mahasiswa 

membicarakan topik pembelajaran minggu ini.  
☺ 30 menit ketiga, tanya jawab antar kelompok.
☺ 10 menit terakhir adalah penguatan oleh dosen.



Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Setelah selesai perkuliahan:

☺ masing-masing kelompok akan membuat rumusan atau 
rangkuman materi pembelajaran (di luar jam kuliah sebagai 
tugas terstruktur).  

☺ Rangkuman materi pembelajaran akan dikoreksi oleh tutor dan 
dikembalikan kepada mahasiswa.

¥ Evaluasi hasil belajar:
☺ berdasar nilai tugas membuat pertanyaan (nilai individual), 
☺ proses diskusi (nilai individual), 
☺ diskusi antar kelompok (nilai kelompok), 
☺ rumusan diskusi (nilai kelompok) 
☺ UTS & 
☺ UAS (nilai individual)



Pelaksanaan Praktikum
¥ Diskusi dilakukan terhadap paper individu maupun

paper kelompok:
☺Paper individu: membahas informasi mutakhir terkait dengan

produksi tanaman komoditas yang akan diteliti selama studi S2
☺Paper kelompok: membahas topik-topik perkuliahan:

♪ Peran lingkungan dalam produksi tanaman (Pemanasan global  
dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat)

♪ GAP (Good Agricultural Practices)
♪ RSPO 
♪ Peran faktor fisiologi dalam produksi tanaman (Karakterisasi

karakter fisiologi terkait dengan peningkatan produktivitas)
♪ Pertanian organik (Peran pertanian organik dalam pemenuhan

kebutuhan pangan)
♪ ICM (2 pola pertanian masa depan)



Pelaksanaan Praktikum
¥ Presentasi paper individu 

☺Paper dikumpulkan paling lambat pada 28 September 2010
☺dilaksanakan pada 28 September – 26 Oktober 2010
☺Perbaikan paper sesudah dilakukan 1 minggu setelah diskusi

¥ Presentasi paper kelompok 
☺Paper dikumpulkan pada 2 November
☺dilaksanakan pada 2 November – 7 Desember 2010
☺Perbaikan papaer disampaikan pada saat UAS

¥ Kuliah Lapangan:
☺Dilakukan pada pertengahan Desember
☺Laporan kunjungan diserahkan pada saat UAS



Penilaian
Kriteria penilaian:
☺Nilai A:  X  76 Nilai D:  46 X < 56

☺Nilai B:  66  X < 76 Nilai E:  X < 46
☺Nilai C:  56  X < 66

X adalah nilai akhir :
☺Evaluasi Tengah Semester : 30 %
☺Evaluasi Akhir Semester : 30%
☺Tugas Individual : 15%
☺Tugas Kelompok : 15%
☺Praktikum Lapangan : 10%




