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SCPL Menguasai konsep, teoriti ekologi populasi, dan mampu 
mengintegrasikannya secra logis dan  kritis dengan teori bidang biologi 
lainnya, serta mampu menganalisis implementasinya secara sistematis 
dalam pengembangan  penerapannya.  

CPMK 1. Menguasai konsep, prinsip, dan teori ekologi populasi yang terintegrasi 
dengan bidang biologi dan ilmu terapan. 

2. Mampu merancang penyelidikan secara mandiri, kreatif dan inovatif 
dengan menemukan, menganalisis, dan memecahkan 
permberdasarkan asalahan di bidang biologi dan ilmu terapan secara 
komprehensif dengan pendekatan ekologi populasi.  

3. Mampu menganalisis fenomena ekologis melalui analisis kuantitatif 
yang akurat, sebagai dasar untuk pengembangan sumberdaya. 

 
Sub-CPMK 1. Mampu menganalisis karakter nomerik populasi dalam batasan ruang 

dan waktu melalui analsis kuantitatif.  
2. Mampu menerapkan metode dan teknik sampling dalam kajian populasi 
3. Mampu memberikan gambaran fenomena interaksi komponen ekologi 

di alam serta hubungannya dengan lingkungan  

4. Mampu melakukan analisis kuantitatif untuk memprediksi produktivitas 
kegiatan budidaya hewan dan tanaman.  

5. Melakukan analisis dalam pengendalian biota yang merugikan kegiatan 
budidaya. 

6. Mampu menentukan  daya dukung lingkungan berdasarkan analisis 



 
 
 

RANCANGAN 
PERKULIAHAN SEMESTER 

 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline Online 
 Sinkron Asinkron 

1-2  1 Terminologi  
Pengertian 

populasi,  
serta 
keterkaitan  
dengan ilmu 
lainnya 

Pemahaman tentang konsep, 
teori, prinsip2, kegunaan 

pendekatan, serta 
interaksinya dengan bidang 
ilmu lainnya baik secara 
teoritik maupun implentatif  
 

Memahami penertian 
populasi serta interaksi 

dengan bidang ilmu 
lainnya, baik secara 
teoritik maupun 
implementasinya 
sebagai ilmu terapan 
bidang pertanian, 

peternakan perikanan 
dan fenomena sosial 
terkait dengan 
demografi. memberikan 
ilustrasi dan contoh2nya 
dalam kehidupan. 

   Tes kognitif, 
kemampuan 

dalam 
menjelaskan 
topik yang 
diberikan  

3-4 (1)(2) Karakter 

Populasi  
Memahami 
karakter 
nomerik dan 
biologik 
populasi . 

Memahami karakter nomerik 

populasi; densitas, natalitas, 
mortalitas, distribusi, 
migrasi,pertumbuhan,adaptasi 
dan strategi perkembangan 
populasi. 
 

Mampu menjelaskn 

fenomena terkait dengan 
karakter populasi serta 
memberikan contoh  
kasus dlam kehidupan. 

Pembahasan 

terhadap vedio 
tentang 
distribusi, 
migrasi, hewan 
dan pola 
sebaran 

tumbuhan, 

Mampu 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 

terkait dengan 
karakter 
populasi 

 Tes kognitif, 

kemampuan 
dalam 
menganalisis 
karakter 
populasi 
dihubungkan 

dengan 
karakter 
spesiesnya 
 

kuantitatif dengan pendekatan ekologi populasi 
7. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori ekologi populasi dalam 

konservasi sumberdaya 
 



5-6 (1)(3)(4) Metode 
Sampling 
 

Mamahami model distribusi, 
serta aplikasi metode 
pengambilan cuplikan dalam 
penentuan karakter populasi 
Memahami teknik pencuplikan 

data biota aquatik, teresterial 
dan aerial. 

Memahami model 
distribusi populasi di 
alam serta contoh2 nya. 
Mahasiswa mampu 
menentukan dan 

menerapkan metode 
yang relevan dalam 
pengambilan cuplikan 
Mampu menentukan dan 
mengaplikasikan metode 
dan teknik aplikasinya. 

Mampu menganalisis 
secara kuantitatif serta 
menginterpretasikan 
data kuantitatif secara 
naratif  

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
dalam 

menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
terkait dengan 
metode 
sampling 

 Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menentukan 
metode dan 

desain 
operasional 
dalam 
pengambilan 
sample seta 
menentukan  

analisis 
kuantitatif yang 
akan 
diterapkan 

7-8 (1)(3)(4)(5) Pertumbuhan 
Populasi 

Memahami pengertian, 
konsep dan model 

pertumbuhan  serta analisis 
kuantitatif pertumbuhan 
populasi 

Mampumengkoperasikan 
berbagai model 

pertumbuhan populasi, 
dan melakukan  analisis 
secara kuantitatif model 
pertumbuhan 
eksponensial, logistik, 
dan melakukan prediksi 

kerapatan populasi serta 
menganalisis faktor 
faktor yang bekerja 
berdasarkan konsep 
daya dukung lingkungan. 
Mampu mengaplikasikan 

model analisis 
pertumbuhan populasi 
dalam bidang pertanin, 
peternakan dan 
perikanan serta 

 Mampu 
memanfaatkan 

teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 

dengan 
pertumbuhan 
populasi 

 Kemampuan 
menganalisis 

kuantitatif 
untuk 
memprediksi 
kerapatan 
populasi, serta 
memberikan 

alasan 
logisnya.  



demografi.  

9 (3)(4)(5) Faktor 
Pengendali 
Pertumbuhan 
populasi. 

 

Memahami faktor2 pengendali 
yang bekerja secara alami 
serta type interaksi antar 
populasi  
 

Memahami kerja faktor 
alami terkait dengan 
kompetisi sertã interaksi 
antar populasi, dan 
mampu menganalisis 

secara kuantitatif untuk 
menentukan daya 
dukung lingkungannya. 
Memahami implementasi 
faktor pengendali alami 
dalam pengendalian 

hama dengan 
menggunakan agen 
biologi, seta konserwasi 
satwa. 
 
 

Penyampaian 
vedio teknik 
budidaya 
Arhtemia, yang 
akan 

diterapkan 
untuk mengkaji 
pertumbuhan 
dan penentuan 
daya dukung 
lingkungannya 

 

  Memberikan 
contoh kasus 
dalam 
pengendalian 
hama, 

produktivitas 
dalam 
budidaya serta 
konservasi 
satwa dan 
tumbuhan. 

10 (3)(4)(5)(6) Tabel  

Kehidupan  

Memahami biotik potensial 

populasi melalui life tabel. 
Menentukan  nilai rate (laju) 
pertumbuhan populasi serta 
menganalisis secara 
kuantitatif untuk 
menentukan jangkauan 

hidup populasi. 

Mempunyai ketrampilan 

dalam teknik rearing 
populasi pada kondisi 
ideal, mampu 
mengnalisis dan 
menentukan nilai laju 
pertumbuhan serta 

jangkauan hidup dan 
“sejarah hidup”populasi  
Kemmpuan analisis  ini 
memjadi dasar 
kemampuan prediksi 
pertumbuhan populasi. 

 

 Mampu 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 

dosen terkait 
dengan 
pertumbuhan 
populasi 

 Mampu 

menentukan 
janhkauan 
hidup dan 
percepatan 
pertumbuhan 
dari data 

simulasi. 



11-12 (3)(4(5)(6)) Interaksi 
Populasi  

Memahami bagaimana 
hubungan populasi sejenis 
dengan jenis yang berbeda 
dalam ruang dan waktu 
tertentu. Bentuk interaksi 

dapat saling menguntungkan, 
merugikan keduabelah 
populasi, ataupun salah satu 
pihak, yang dapat 
mempengaruhi populasi. 

Mampu memberikan 
contoh di alam 
hubungan populasi 
dalam bentuk netralisme, 
komensalisme, 

amensalisme, kooperasi, 
mutualisme, predasi, 
parasitasi, dan 
kompetisi. Mampu  
melakukan analisis 
kuantitatif untuk 

menentukan nilai 
hambatan satu populasi 
dengan lainnya.  

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan 
dosen  

  

13-14 (3)(4)(5)(6)(7) Lonjakan, 
fluktuasi dan 
kestabilan 
populasi 

Memahami pengertian 
lonjakan, fluktuasi dan 
kestabilan populasi, factor 
yang berpengaruh, serta 

klasifikasi lonjakan populasi, 
Mamahami apa yang 
dimaksud dengan factor 
pengendali utama (key factor) 
dalam pertumbuhan populasi 
dan cara menentukannya. 

Memahami dan mampu 
memberikan contoh 
kasus lonjakan populasi, 
mampu menjelaskan 

fenomena fluktuasi 
populasi dan contohnya 
serta kestabilan populasi 
dengan faktor2 yang 
bekerja. Mampu 
menjelaskn pentingnya 

kestabilan populasi 
dalam produksi pertnian, 
peternakan dan 
perikanan, serta 
konservasi sumberdaya 
alam. 

 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

mencari dan 
menyelesaikan 
masalah yang 
yang 
ditemukan di 
masyarakat  

terkait lonjakan 
dan stabilitas 
populasi 

  

15 (1)(2)   Tes Akhir Smester      Tes Tulis. 
Kemampuan 
kognitif, dan 
kemampuan 



memecahkan 
masalah 
dengan 
pendekatan 
konsep dan 

prinsip2 
ekologipopulasi 
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PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1  Memahami penertian populasi 

serta interaksi dengan bidang 
ilmu lainnya, baik secara teoritik 
maupun implementasinya 
sebagai ilmu terapan bidang 
pertanian, peternakan perikanan 
dan fenomena sosial terkait 

dengan demografi. memberikan 
ilustrasi dan contoh2nya dalam 
kehidupan. 

  Tes kognitif, kemampuan dalam 

menjelaskan topik yang diberikan 

2  Memahami penertian populasi 
serta interaksi dengan bidang 
ilmu lainnya, baik secara teoritik 
maupun implementasinya 

sebagai ilmu terapan bidang 
pertanian, peternakan perikanan 
dan fenomena sosial terkait 
dengan demografi. memberikan 
ilustrasi dan contoh2nya dalam 
kehidupan. 

  Tes kognitif, kemampuan dalam 
menjelaskan topik yang diberikan 

3  Mampu menjelaskn fenomena 

terkait dengan karakter populasi 
serta memberikan contoh  kasus 
dlam kehidupan. 

Pembahasan terhadap vedio 

tentang distribusi, migrasi, 
hewan dan pola sebaran 
tumbuhan, 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan terkait dengan 
karakter populasi 

Tes kognitif, kemampuan dalam 

menganalisis karakter populasi 
dihubungkan dengan karakter 
spesiesnya 

4  Mampu menjelaskn fenomena 
terkait dengan karakter populasi 
serta memberikan contoh  kasus 

dlam kehidupan. 

Pembahasan terhadap vedio 
tentang distribusi, migrasi, 
hewan dan pola sebaran 

tumbuhan, 

Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 

diberikan terkait dengan 

Tes kognitif, kemampuan dalam 
menganalisis karakter populasi 
dihubungkan dengan karakter 

spesiesnya 



karakter populasi 

5  Memahami model distribusi 
populasi di alam serta contoh2 
nya. Mahasiswa mampu 
menentukan dan menerapkan 
metode yang relevan dalam 

pengambilan cuplikan Mampu 
menentukan dan 
mengaplikasikan metode dan 
teknik aplikasinya. Mampu 
menganalisis secara kuantitatif 
serta menginterpretasikan data 

kuantitatif secara naratif  

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi dalam 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan terkait dengan 
metode sampling 

Tes kognitif, kemampuan dalam 
menentukan metode dan desain 
operasional dalam pengambilan 

sample seta menentukan  analisis 
kuantitatif yang akan diterapkan 

6  Memahami model distribusi 
populasi di alam serta contoh2 
nya. Mahasiswa mampu 
menentukan dan menerapkan 
metode yang relevan dalam 
pengambilan cuplikan Mampu 

menentukan dan 
mengaplikasikan metode dan 
teknik aplikasinya. Mampu 
menganalisis secara kuantitatif 
serta menginterpretasikan data 
kuantitatif secara naratif  

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi dalam 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan terkait dengan 
metode sampling 

Tes kognitif, kemampuan dalam 
menentukan metode dan desain 
operasional dalam pengambilan 

sample seta menentukan  analisis 
kuantitatif yang akan diterapkan 

7  Mampumengkoperasikan 

berbagai model pertumbuhan 
populasi, dan melakukan  analisis 
secara kuantitatif model 
pertumbuhan eksponensial, 
logistik, dan melakukan prediksi 
kerapatan populasi serta 

menganalisis faktor faktor yang 
bekerja berdasarkan konsep 
daya dukung lingkungan. 

 Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait dengan 
pertumbuhan populasi 

Kemampuan menganalisis 

kuantitatif untuk memprediksi 
kerapatan populasi, serta 

memberikan alasan logisnya. 



Mampu mengaplikasikan model 

analisis pertumbuhan populasi 

dalam bidang pertanin, 

peternakan dan perikanan serta 

demografi. 
8  Mampumengkoperasikan 

berbagai model pertumbuhan 
populasi, dan melakukan  analisis 
secara kuantitatif model 
pertumbuhan eksponensial, 
logistik, dan melakukan prediksi 

kerapatan populasi serta 
menganalisis faktor faktor yang 
bekerja berdasarkan konsep 
daya dukung lingkungan. 

Mampu mengaplikasikan model 

analisis pertumbuhan populasi 

dalam bidang pertanin, 

peternakan dan perikanan serta 

demografi. 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait dengan 
pertumbuhan populasi 

Kemampuan menganalisis 
kuantitatif untuk memprediksi 

kerapatan populasi, serta 
memberikan alasan logisnya. 

9  Memahami kerja faktor alami 
terkait dengan kompetisi sertã 
interaksi antar populasi, dan 

mampu menganalisis secara 
kuantitatif untuk menentukan 
daya dukung lingkungannya. 
Memahami implementasi faktor 
pengendali alami dalam 
pengendalian hama dengan 

menggunakan agen biologi, seta 
konserwasi satwa. 

 

Penyampaian vedio teknik 
budidaya Arhtemia, yang akan 
diterapkan untuk mengkaji 

pertumbuhan dan penentuan 
daya dukung lingkungannya 

 

 Memberikan contoh kasus dalam 
pengendalian hama, produktivitas 
dalam budidaya serta konservasi 

satwa dan tumbuhan. 



10  Mempunyai ketrampilan dalam 
teknik rearing populasi pada 
kondisi ideal, mampu mengnalisis 
dan menentukan nilai laju 
pertumbuhan serta jangkauan 

hidup dan “sejarah 
hidup”populasi  
Kemmpuan analisis  ini memjadi 
dasar kemampuan prediksi 
pertumbuhan populasi. 

 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 

menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait dengan 

pertumbuhan populasi 

Mampu menentukan janhkauan 
hidup dan percepatan 

pertumbuhan dari data simulasi. 

11  Mampu memberikan contoh di 

alam hubungan populasi dalam 

bentuk netralisme, 

komensalisme, amensalisme, 

kooperasi, mutualisme, predasi, 

parasitasi, dan kompetisi. Mampu  

melakukan analisis kuantitatif 

untuk menentukan nilai hambatan 

satu populasi dengan lainnya. 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 

menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen 

 

12  Mampu memberikan contoh di 

alam hubungan populasi dalam 

bentuk netralisme, 

komensalisme, amensalisme, 

kooperasi, mutualisme, predasi, 

parasitasi, dan kompetisi. Mampu  

melakukan analisis kuantitatif 

untuk menentukan nilai hambatan 

satu populasi dengan lainnya. 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 

diberikan dosen 

 



13  Memahami dan mampu 
memberikan contoh kasus 
lonjakan populasi, mampu 
menjelaskan fenomena fluktuasi 
populasi dan contohnya serta 

kestabilan populasi dengan 
faktor2 yang bekerja. Mampu 
menjelaskn pentingnya kestabilan 
populasi dalam produksi pertnian, 
peternakan dan perikanan, serta 
konservasi sumberdaya alam. 

 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
mencari dan menyelesaikan 
masalah yang yang ditemukan 
di masyarakat  terkait lonjakan 

dan stabilitas populasi 

 

14  Memahami dan mampu 

memberikan contoh kasus 
lonjakan populasi, mampu 
menjelaskan fenomena fluktuasi 
populasi dan contohnya serta 
kestabilan populasi dengan 
faktor2 yang bekerja. Mampu 

menjelaskn pentingnya kestabilan 
populasi dalam produksi pertnian, 
peternakan dan perikanan, serta 
konservasi sumberdaya alam. 

 

 Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi untuk 
mencari dan menyelesaikan 
masalah yang yang ditemukan 
di masyarakat  terkait lonjakan 
dan stabilitas populasi 

 

15  REview    
16  Tes Akhir Smester    

 


