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RANCANGAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah : Evaluasi Sumberdaya Tanah (ESDT) sks : 2
Program Studi : IV Pertanahan

KOMPETENSI MATA KULIAH:  Taruna memahami konsep-konsep dalam evaluasi sumberdaya agraria (tanah), mengetahui manfaat
dari  hasil  evaluasi  sumberdaya  agraria  bagi  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan
lingkungan, serta mampu menjelaskan  teknik/cara evaluasi sumberdaya agraria.

SOFT SKILLS: Ketepatan Penjelasan, Daya Tarik : Kreativitas

Matriks Pembelajaran :

No. Minggu
Kemampuan akhir yang

diharapkan
Materi/Pokok

Bahasan
Strategi

Pembelajaran

Latihan
yang

dilakukan

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bob
ot

1 2 3 4 5 6 7

1 1-3
Menjelaskan konsep 
tanah dan kerusakan 
tanah secara ilmiah
1. Mengenal tujuan 

mata kuliah
2. mendefinisikan

pengertian, 
3. fungsi,  peran  tanah

dan factor pembentuk
tanah

4. klasifikasi  dan  jenis
tanah

5. peta tanah

Pengertian, Fungsi, 
Peranan, dan 
Klasifikasi dan jenis 
tanah Pengumpulan
dan penyajian data 
tanah

Berkenalan 
Ceramah, diskusi, 
penugasan

Pengelomp
okan 
beberapa 
jenis tanah 
di 
Indonesia.
 Ciriciri 
kesuburan 
tanah 
berdasarka
n 
kesuburann
ya
pasial
Penyajian 
data jenis 
tanah dan 
contoh 

 Ketepatan penjelasan
 Daya Tarik Komunikasi 15%
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tanah 
melali peta 
kesuburan 
tanah

2   4-7
Melakukan analisis 
contoh tanah terhadap 
kerusakan tanah dengan
membandingkan 
tpembentukan tanah 
dan hilangnya tanah 
karena erosi
Benerapa penyebab 
erosi dan beberapa 
bentuk  erosi

Ceramah, diskusi, 
penugasan

1. Pen
gertian 
Hilangnya 
tanah 
karena 
erosi

2. Pen
erapan dan
perhitunga
n besarnya
erosi di 
Indonesia

 Ketepatan penjelasan
 Kelengkapan aplikasi 

dalam pertanahan
 Kreativitas
 Daya tarik komunikasi

30%

3   8-11
Evalusi besarnya 
kerusakan tanah 
menggunakan rumus 
A=RKLSCP, sekaligus 
perancangan 
penanaman untuk 
peningkatan kesuburan 
dan produktivitas tanah

tekstur tanah, 
stuktur tanah,
bahan organic 
tanah,
dan permeabilitas 
tanah
Cara membaca 
grafik tekstur tanah,
stuktur tanah,
bahan organic 
tanah,
dan permeabilitas 
tanah
 untuk pengtrapan 
rumus A=RKLSCP

Ceramah, diskusi, 
penugasan

Pengertian 
tekstur 
tanah, 
stuktur 
tanah,
bahan 
organic 
tanah,
dan 
permeabilit
as tanah
Latian 
penggunaan 
rumus 
A=RKLSCP 
dan 
perancangan

 Ketepatan penjelasan
 Kelengkapan aplikasi 

dalam pertanahan
 Kreativitas
 Daya tarik komunikasi

35%
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peningkatan 
kesuburan 
dan 
produktivitas
tanah

4  12-14
Memahami dan 
menggunakan daya 
dukung dan daya 
tamping melalui 
produktivitas tanah dan 
kebutuhan pangan 
untuk analisis 
swasembada pangan

Ceramah, diskusi, 
penugasan

1. Pengertia
n daya 
dukung 
dan daya 
tampung

2. Menentuk
an rumus 
dan 
model 
daya 
dukung 
dan daya 
tamping 
untuk 
mengetah
ui 
ketahanan
pangan di
suatu 
daerah 
(stadi 
kasus)

 Ketepatan penjelasan
 Kelengkapan aplikasi 

dalam pertanahan
 Kreativitas
 Daya tarik komunikasi

20%
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