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Capaian Pembelajaran CPL PRODI 
  Terdapat 8 CPL Program Doktor Ilmu Ilmu Pertanian, dan 3 diantaranya terkait dengan MK Reklamasi Lahan 

1 Kemampuan menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi ilmiah baru yang berkontribusi pada pengembangan serta pengamalan IPTEK di bidang ilmu tanah, manajemen sumberdaya lahan dan Tata Ruang;  
3 Kemampuan memilih penelitian yang tepatguna, terkini, dan termaju, melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang ilmu tanah dan manajemen sumberdaya lahan;  
4 Kemampuan menyusun argumen ilmiah secara kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, serta mengkomunikasikan-nya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;  
CP - MK 
1 Kemampuan memahami degradasi lahan dan berbagai contoh reklamasi lahan berdasarkan berbagai pengalaman dan publikasi ilmiah  



 

2 Kemampuan mengidentifikasi dan mensintesis berbagai permasalahan degradasi lahan, dan memberikan solusi alternatif untuk mereklamasi lahan terdegradasi berdasarkan berbagai jurnal ilmiah terkini  
3 Mahasiswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan rekomendasi reklamasi lahan  

Desikripsi Singkat MK Mata Kuliah ini akan membahas berbagai pengertian dan ruang lingkup degradasi lahan dan reklamasi/ remediasi/ rehabilitasi/ 
restorasi lahan. Degradasi lahan adalah suatu proses (alami maupun ulah manusia) yang mengakibatkan penurunan kualitas lahan. 
Proses penyebab degradasi lahan akan didiskusikan, baik proses secara alami (misalnya karena letusan gunung api, proses 
pelapukan yang telah lanjut) dan ulah manusia (erosi, longsor, penambangan, dll). Lahan yang terdegradasi umumnya tidak mampu 
menjalankan fungsi produksi maupun fungsi ekologi. Karakteristik lahan terdegradasi dipelajari berdasarkan berbagai sumber 
pustaka ilmiah, misalnya ciri fungsi lahan yang terganggu; pertumbuhan dan produktivitas menurun, kualitas rendah dan 
kontinyuitas terhambat;indikator: tanaman defisiensi, keracunan, malformasi. Berbagai contoh upaya perbaikan juga didiskusikan: 
reklamasi (tingkat lanskap), amandemen/ameliorasi (tingkat plot), fitoremediasi/bioremediasi; metode: fisik, kimia, biologi; 
manajemen kesuburan tanah berkelanjutan; pertanian organik (alami, seimbang, daur-ulang, sehat, tidak tercemar).  

Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan 
Isi materi Reklamasi Lahan terdiri dari 10 kajian pokok, setiap materi yang diberikan per minggu didukung oleh studi-studi kasus dan latihan mendiagnosis dan menganalisis masalah sebagai dasar pengambilan keputusan 

1. Degradasi Lahan: pengertian, proses, dan penyebab. 
2. Pengenalan berbagai istilah terkait Reklamasi 3. Kerusakan dan reklamasi lahan penambangan pasir dan batu 4. Reklamasi tanah terlapuk lanjut 5. Reklamasi lahan tererosi 6. Reklamasi lahan karena kerusakan lahan secara alami: contoh kasus Lapindo Brantas 7. Reklamasi lahan berdasar tipe mineral liat 8. Remediasi lahan tambang : fitoremediasi dan bioremediasi 9. Remediasi lahan tambang: remediasi secara fisiko kimia 10. Reklamasi lahan gambut 11. Reklamasi lahan terdampak letusan gunung api 12. Reklamasi tanah salin dan sodic 

Pustaka   
Utama  1. Donald, L.W. 2000. Bioremediation of Comtaminated soils. CRC Press. New York. 2. Sparks, D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. Academic Press, California 



 

 3. Handayanto, E, Nuraini, Y., Muddarisna, N., Syam, N. dan A. Fiqri. 2017. Fitoremediasi dan Phytomining Logam Berat Pencemar Tanah. UB Press, ISBN 978-062-432-013-3, 203 hal. 4. Larney, F.J. and D.A. Angers. 2012. The role of organic amenbments in soil reclamation: A review. Can. Jour. Soil Sci 92: 19-38 5. Sheoran, V., Sheoran, A.S., and P, Poonia. 2010. Soil reclamation of abandoned mine land by revegetation: A review. Int. Jour. Soil, Sediment and Water Vol 3, Iss2, Article 13. 6. Qi, F., Kunihikow, E., and C. Guodong. 2002. Soil water and chemical charateristics of sandy soils and their significance to land reclamation. Journal of Arid Environments (2002) 51: 35–54. 
7. Markus Anda, A.B. Siswanto, R.E. Subandiono. 2009. Properties of organic and acid sulfate soils and water of a ‘reclaimed’ tidal backswamp in Central Kalimantan, Indonesia. Geoderma 149: 54-65 8. Horney, R.D. et al. 2005. Development of practical site-specific management methods for reclaiming salt-affected soil. Computers and Electronics in Agriculture 46 (2005) 379–397 9. C.M. Chi a, C.W. Zhao b, X.J. Sun b, Z.C. Wang. 2012. Reclamation of saline-sodic soil properties and improvement of rice (Oriza sativa L.) growth and yield using desulfurized gypsum in the west of Songnen Plain, northeast China. Geoderma 187–188 (2012) 24–30. 10. Ai Dairiah, A. Abdurachman dan D. Subardja. 2010. Reklamasi lahan eks penambangan untuk perluasan lahan pertanian. Juenal Sumberdaya Lahan 4 (1): 1-12. 11. Rahayu, et al. 2014. Dampak Erupsi Gunung Merapi terhadap Lahan dan Upaya upaya Pemulihannya. Jurnal Ilmu ilmu Pertanian XXIX (1): 61-72  

Pendukung  Berbagai jurnal ilmiah dalam topik yang relevan 
Media Pembelajaran Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 

CAD  LCD …. dll 
Team Teaching 1. Prof. Dr. Ir. Syekhfani, MS. 2. Prof. Dr. Ir. M. Munir, MS. 3. Prof. Ir. Eko Handayanto, MSc., PhD 4. Ir. Sri Rahayu Utami, MSc.,PhD. 
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RENCANA PROGRAM DAB KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

Minggu ke- Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan) Indikator Ketercapaian Kriteria & Bentuk Penilaian Bentuk, Metode dan Pengalaman Pembelajaran Waktu (menit) Materi Pembelajaran / Bahan Kajian [Pustaka] 
Bobot Penilaian (%) 

1  Mahasiswa paham dan tanggap terhadap permasalahan degradasi lahan dan penyebabnya 

Pemahaman terhadap permasalahan degradasi lahan dan faktor yang mempengaruhi  

Kriteria: Kemampuan identifikasi faktor penyebab degradasi lahan Bentuk penilaian: kemampuan mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas   

Kuliah Discovery learning dan diskusi tentang contoh contoh degradasi lahan yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi faktor yang kemungkinan menjadi penyebab/trigger degradasi lahan 

100 Eswaran H, Lal R. And Reich, P. F. 2001. Land Degradation: An Overview, Responses to Land Degradation. Proc. 2nd International Conference on Land Degradation and Desertification. Khona Kaen, Oxford Press, New Delhi. 

5 

2  Mahasiswa mampu memahami dan menerangkan definisi reklamasi lahan dan membedakan dengan istilah terkait. 

Ketepatan mendeskripsikan reklamasi lahan dan kaitan dengan istilah yang relevan   

Kriteria: ketepatan menjelaskan contoh berbagai bentuk reklamasi lahan  Bentuk penilaian: Kemampuan mengemukakan dan mempertahankan pendapat 

Kuliah Discovery learning dan diskusi kelas tentang berbagai bentuk reklamasi lahan, rehabilitasi lahan, restorasi lahan, dan remediasi lahan  

100 Berbagai kajian pustaka tentang kasus kasus reklamasi lahan 
5 

3  Mahasiswa mampu menguasai dan mengidentifikasi kerusakan 
Kemampuan menjelaskan dampak penambangan pasir dan batu, dan solusi pemecahan 

Kriteria: ketepatan identifikasi masalah dan kreativitas ide pemecahan masalah 

Kuliah  Contextual instruction dan diskusi tentang beberapa kasus penambangan pasir dan 

100 Bernagai kajian pustaka tentang dampak galian C 5 



 

tambang pasir dan batu, dan upaya rekomendasi   
 Bentuk penilaian: keaktifan diskusi dan kemampuan argumentasi 

batu di lokasi sekitar Malang atau tempat tinggal mahasiswa, identifikasi masalah yg ditimbulkan, dan masukan atau solusi pemecahan. 
4  Mahasiswa mampu menguasai dan mengidentifikasi karakteristik tanah terlapuk lanjut dan upaya perbaikannya   

Kemampuan identifikasi dan analisis karakteristik tanah melapuk lanjut; dan kemampuan mengemukakan solusi perbaikan  

Kriteria: ketepatan analisis masalah dan solusi perbaikan tanah melapuk lanjut Bentuk penilaian: kemampuan mencari pustaka yang relevan, dan penulisan rangkuman berbagai pustaka tentang karakteristik tanah melapuk lanjut dan upaya perbaikannya 

Kuliah  Contextual instruction dan diskusi tentang permasalahan tanah melapuk lanjut dan upaya perbaikan berdasarkan pustaka yang relevan 

100 Berbagai pustaka yang relevan tentang tanah melapuk lanjut: karakteristik, permasalahan kimia dan mineralogi, pengelolaan tanah melapuk lanjut 

5 

5  Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab lahan terdegradasi karena erosi, dan memberikan masukan/rekomendasi perbaikan lahan 

Kemampuan identifikasi dan analisis faktor penyebab lahan terdegradasi karena erosi dan kemampuan mengemukakan solusi perbaikan  

Kriteria: ketepatan analisis masalah dan solusi perbaikan tanah terdegradasi karena erosi Bentuk penilaian: kemampuan mencari pustaka yang relevan, dan penulisan rangkuman berbagai pustaka tentang dampak erosi dan upaya perbaikan/pencegahan 

Kuliah  Contextual instruction dan diskusi tentang identifikasi lokasi terdampak erosi melalui peta/foto, identifikasi masalah yang terjadi, penyebab dan upaya perbaikan berdasarkan pustaka yang relevan 

100 Hidrological disaster, dampak terhadap lahan, berbagai contoh “good practices” dari berbagai lokasi 

5 



 

6 Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh Lumpur Sidoarjo, luas dampak, dan dapat memberikan masukan perbaikan lahan 

Kemampuan menjelaskan kerusakan lahan sebagai dampak lumpur sidoarjo dan memberikan solusi pemecahan  

Kriteria: ketepatan analisis masalah dan solusi perbaikan lahan terdampak lumpur sidoarjo Bentuk penilaian: kemampuan mencari pustaka yang relevan, sebagai dasar diskusi tentang masalah dan solusi perbaikan lahan terdampak lumpur sidoarjo 

Kuliah  Contextual instruction dan diskusi tentang dampak lumpur sidoarjo dan upaya pemecahannya 

100 Karakteristik lahan terdampak lumpur sidoarjo, faktor pembatas penggunaan lahan, upaya perbaikan lahan 

5 

7  Mahasiswa mampu memahami teknik reklamasi: berdasarkan tipe mineralogi liat 

Pemahaman tentang sifat tipologi liat dan kaitannya dengan reklamasi lahan 
Kriteria: ketepatan menjelaskan kembali hubungan antara tipologi mineral liat dengan reklamasi lahan Bentuk penilaian: kemampuan melakukan analisis sifat mineral liat dan mengaitkannya dengan reklamasi lahan 

Kuliah Discovery Learning dan diskusi tentang sifat-sifat mineral liat, dan pemanfaatan penguasaan sifat mineral liat untuk reklamasi lahan 

100 Jenis dan tipe mineral liat, sifat dan ciri mineral liat, pemanfaatan untuk reklamasi lahan 

5 

8 UTS/Tugas Kemampuan mereview dan mensintesis berbagai pustaka yg relevan dg topik 1-7 

Kriteria penilaian: kemampuan review yang komprehensif Bentuk Penilaian: Pembuatan makalah 

   15 

9 Mahasiswa menguasai dan mengevaluasi teknik remediasi: fitoremediasi    

Kemampuan mengevaluasi berbagai teknik remediasi: fitoremediasi 

Kriteria: ketepatan mengevaluasi berbagai teknik fitoremediasi, mencari pustaka yang relevan berbagai jenis 

Kuliah  Contextual instructional tentang konsep dan praktek fitoremediasi, diskusi dengan mengemukakan contoh-

100 Konsep dan pengertian fitoemediasi; persyaratan vegetasi sebagai fitoremediator; 

5 



 

tanaman yang dapat digunakan sebagai fitoremediator . Bentuk penilaian: penulisan makalah tentang fitoremediasi berdasarkan pustaka yg relevan 

contoh fitoremediasi dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. 
keefektivan berbagai vegetasi fitoremediator 

10  Mahasiswa menguasai dan mengevaluasi teknik remediasi: bioremediasi   

Kemampuan mengevaluasi berbagai teknik remediasi: bioremediasi 

Kriteria: ketepatan menjelaskan berbagai teknik bioremediasi, mencari pustaka yang relevan berbagai organisma yang dapat digunakan sebagai bioremediator . Bentuk penilaian: penulisan makalah tentang bioremediasi berdasarkan pustaka yg relevan 

Kuliah  Contextual instructional tentang konsep dan praktek bioremediasi, diskusi dengan mengemukakan contoh-contoh bioremediasi dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan.  

100 Konsep dan pengertian bioemediasi; pengukuran keefektivan berbagai organisma bioremediator 

5 

11 Mahasiswa menguasai dan mengevaluasi teknik remediasi: remediasi secara fisiko-kimia  

Kemampuan mengevaluasi berbagai teknik remediasi: remediasi secara fisiko-kimia 

Kriteria: ketepatan menjelaskan teknik remediasi secara fisiko kimia, menganalisis kelebihan dan kekurangannya.  Bentuk penilaian: penulisan makalah tentang remediasi secara fisiko kimia berdasarkan pustaka yg relevan 

Kuliah  Contextual instructional: konsep dan praktek remediasi secara fisiko kimia, diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya dengan mengemukakan contoh-contoh dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan.  

100 Teknik remediasi secara fisiko kimia: konsep, jenis bahan yang digunakan, teknik, kelebihan dan kekurangannya 

5 



 

12  Mahasiswa menginterpretasi karakteristik lahan gambut dan menentukan pengelolaan yang tepat 

Kemampuan identifikasi dan interpretasi data karakteristik lahan gambut, serta memberikan masukan pengelolaan yang tepat 

Kriteria: ketepatan identifikasi dan interpretasi karakteristik lahan gambut berdasarkan data hasil penelitian yg telah dipublikasikan, dan solusi yang tepat Bentuk penilaian: keaktifan dan pemahaman dalam diskusi tentang karakteristik lahan gambut dan contoh pengelolaan 

Kuliah  Contextual instructional dan diskusi tentang karakteristik lahan gambut dan solusi perbaikan untuk tanaman, contoh aktual dari lapangan 

100 Pembentukan lahan gambut, karakteristik sifat kimia fisik biologi, penilaian kesuburan dan faktor pembatas untuk tanaman, solusi pemecahan masalah, berbagai contoh keberhasilan dan kegagalan penggunaan lahan gambut 

5 

13 Mahasiswa menginterpretasi karakteristik lahan terdampak letusan gunung api dan menentukan pengelolaan yang tepat 

Kemampuan identifikasi dan interpretasi data karakteristik lahan terdampak letusan gunung api, serta memberikan masukan pengelolaan yang tepat 

Kriteria: ketepatan identifikasi dan interpretasi karakteristik lahan terdampak letusan gunung api berdasarkan data hasil penelitian yg telah dipublikasikan, dan solusi yang tepat Bentuk penilaian: keaktifan dan pemahaman dalam diskusi tentang karakteristik lahan terdampak letusan gunung api dan contoh pengelolaan. 

Kuliah  Contextual instructional dan diskusi tentang karakteristik lahan terdampak letusan gunung api dan solusi perbaikan untuk tanaman, contoh “good practices” dari lapangan 

100 Karakteristik letusan dan dampak letusan gunung api terhadap sifat fisik kimia tanah, faktor pembatas yang menjadi kendala pertumbuhan tanaman, alternatif solusi pemecahan. 

5 



 

14 Mahasiswa mengevaluasi karakteristik tanah salin sodic dan solusi pemecahannya  

Kemampuan identifikasi dan interpretasi data karakteristik tanah salin sodic, serta memberikan masukan pengelolaan yang tepat 

Kriteria: ketepatan identifikasi dan interpretasi karakteristik tanah salin sodic berdasarkan data hasil penelitian yg telah dipublikasikan, dan solusi yang tepat. Bentuk penilaian: keaktifan dan pemahaman dalam diskusi tentang karakteristik tanah salin sodic dan contoh pengelolaan. 

Kuliah  Contextual instructional dan diskusi tentang karakteristik tanah salin sodic dan solusi perbaikan untuk tanaman, contoh “good practices” dari lapangan  

100 Pengertian tanah salin sodic, sifat fisik kimia tanah salin sodic, kriteria dan indikator salinitas dan sodicitas, faktor pembatas pertumbuhan, dan contoh solusi pemecahan.  

5 

15 Mahasiswa mampu mengevaluasi tingkat salinitas tanah dan  menghitung “leaching requirement” dengan tepat, untuk menanggulangi salinitas, sehingga memenuhi syarat untuk tanaman yang akan dibudidayakan. 

Kemampuan menentukan kebutuhan air untuk mencuci salinitas dengan tepat 

Kriteria: ketepatan identifikasi masalah dan hasil perhitungan kebutuhan air untuk pencucian salinitas Bentuk penilaian: keaktifan dan pemahaman dalam diskusi tentang karakteristik tanah salin sodic dan contoh pengelolaan.  

Kuliah, Kolaborasi. Latihan perhitungan kebutuhan air untuk menurunkan kadar salinitas sehingga memenuhi syarat untuk tanaman 

100 Contoh data karaketristik tanah salin, langkah-langkah perhitungan kebutuhan air untuk pencucian salinitas 

5 

16 UAS/Tugas  Kemampuan menyusun rekomendasi untuk mereklamasi lahan terdegradasi. 

Kriteria: ketepatan mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang 

Penyajian makalah dan diskusi kelas 100 Makalah tentang contoh-contoh reklamasi lahan oleh mahasiswa sesuai permasalahan lingkungan temapat asal mahasiswa 

15 



 

tepat pada studi kasus yang diambil. Bentuk penilaian: Kemampuan merangkum pustaka yang relevan, ketepatan solusi, dan kemampuan beragumentasi. 
         Daftar Referensi: 1. Donald, L.W. 2000. Bioremediation of Comtaminated soils. CRC Press. New York. 2. Sparks, D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. Academic Press, California 3. Handayanto, E, Nuraini, Y., Muddarisna, N., Syam, N. dan A. Fiqri. 2017. Fitoremediasi dan Phytomining Logam Berat Pencemar Tanah. UB Press, ISBN 978-062-432-013-3, 203 hal. 4. Larney, F.J. and D.A. Angers. 2012. The role of organic amenbments in soil reclamation: A review. Can. Jour. Soil Sci 92: 19-38 5. Sheoran, V., Sheoran, A.S., and P, Poonia. 2010. Soil reclamation of abandoned mine land by revegetation: A review. Int. Jour. Soil, Sediment and Water Vol 3, Iss2, Article 13. 6. Qi, F., Kunihikow, E., and C. Guodong. 2002. Soil water and chemical charateristics of sandy soils and their significance to land reclamation. Journal of Arid Environments (2002) 51: 35–54. 

7. Markus Anda, A.B. Siswanto, R.E. Subandiono. 2009. Properties of organic and acid sulfate soils and water of a ‘reclaimed’ tidal backswamp in Central Kalimantan, Indonesia. Geoderma 149: 54-65 8. Horney, R.D. et al. 2005. Development of practical site-specific management methods for reclaiming salt-affected soil. Computers and Electronics in Agriculture 46 (2005) 379–397 9. C.M. Chi a, C.W. Zhao b, X.J. Sun b, Z.C. Wang. 2012. Reclamation of saline-sodic soil properties and improvement of rice (Oriza sativa L.) growth and yield using desulfurized gypsum in the west of Songnen Plain, northeast China. Geoderma 187–188 (2012) 24–30. 10. Ai Dairiah, A. Abdurachman dan D. Subardja. 2010. Reklamasi lahan eks penambangan untuk perluasan lahan pertanian. Juenal Sumberdaya Lahan 4 (1): 1-12. 11. Rahayu, et al. 2014. Dampak Erupsi Gunung Merapi terhadap Lahan dan Upaya upaya Pemulihannya. Jurnal Ilmu ilmu Pertanian XXIX (1): 61-72  



 

Catatan :    1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.  
No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 

1 Small Group Discussion SGD 
2 Role-Play & Simulation RPS 
3 Discovery Learning DL 
4 Self-Directed Learning SDL 
5 Cooperative Learning CoL 
6 Collaborative Learning CbL 
7 Contextual Learning CtL 



 

8 Project Based Learning PjBL 
9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

 

 
 


