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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 
2 Menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara secara pribadi dan sosial 
3 Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat 

kewirausahaan dalam wawasan lingkungan dan pertanian industrial 
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 

jawab pada negara dan bangsa; (2.a) 
CPMK-2 Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; (2.b) 
CPMK-3 Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (3.a) 
CPMK-4 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (3.b) 
CPMK-5 Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan 

memperhatikan wawasan lingkungan dan implementasinya pada pertanian industrial (3.c) 
CPMK-6 Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (3.d) 



CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 1. Mampu melakukan observasi pada desa tujuan untuk diidentifikasi potensi serta permasalahan yang ada 
2 2 2. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diwadahi oleh mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

dengan cara mempraktekkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan di kampus yang akan diterapkan di 
masyarakat. 

 3 3. Mahasiswa dapat mengadaptasikan ilmu yang diperoleh di kampus untuk membantu masyarakat dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada dan menciptakan terobosan baru untuk masyarakat dalam penyelesaian 
permasalahan dengan cara menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat. 

5 4 4. Mahasiswa dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa Universitas Jember yang berbeda-beda fakultas di lokasi 
KKN untuk merealisasikan program berupa kewirausahaan, pencegahan stunting, mitigasi bencana, sanitasi 
lingkungan, dan desa wisata.  

4 5 5. Mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat terlibat aktif dalam menyelesaikan program-program yang 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah direncanakan berdasarkan permasalahan yang ada di 
masyarakat. 

6 6 6. Melakukan evalusasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan  

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini mencakup penjelasan tentang mengenai pokok bahasan yang harus dikuasai mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan di lokasi 
KKN. Materi yang dberikan sesuai bidang keilmuan akan diberikan dalam pembekalan fakultas yang meliputi bidang kompetensi program studi / 
jurusan dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat di dilokasi KKN yang dituangkan Dalam program keilmuan. Mahasiswa juga 
diharapkan bisa berkolaborasi dengan jurusan lain untuk membuat program multidisiplin dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di 
masyarakat. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Landasan dan Latar belakang serta tujuan dari Kuliah Kerja Nyata  
2. Tujuan dan Filosofi KKN  
3. Pemahaman mengenai teknik pendekatan dan survey  
4. Tata Tertib KKN  
5. Pembuatan Bisnis Model Canvas  
6. Reportase  
7. Menemukan potensi desa  
8. Pemahaman geospasial bagi perangkat desa dan masyarakat  
9. Kegiatan sesuai dengan tema yg dipilih  
10. Aplikasi informasi geospasial  



Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentase 
(%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 4 5 6 
Sub-CPMK 1: Diskusi   v      LKM 1_Pendahuluan 
Sub-CPMK 2: Observasi    v     RTM 1_Pengamatan dan Praktek  
Sub-CPMK 3: Problem Solving      v   RTM 2_Skema Bisnis Model Canvas  
Sub-CPMK 4: Praktik    v    LKM 2_Reportase  
Sub-CPMK 5: Evaluasi       v  LKM 3_Jurnal Harian  
Sub-CPMK 6: Reportase        v RTM_Presentasi  

 

Pustaka Utama  Buku Panduan KKN  
Pustaka Pendukung - 
Media Pembelajaran Software Hardware 

1. Microsoft Office 2010 
2. Browser:  E-learning UNEJ 
3. Zoom Meeting 

1. LCD 
2. Laptop / Komputer 

Team Teaching  
Matakuliah Prasarat - 

CPMK Sub CPMK  
(sebagai kemampuan 

akhir yang 
diharapkan) 

Penilaian 
Bantuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan;  
[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 
Indikator Komponen  Bobot (%) luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Minggu Ke-1 
 
CPMK 1 

 
Mampu memahami 
arti penting KKN 
sebagai pengabdian 
kepada masyarakat 
untuk mengeksplorasi 
potensi desa.  

Ketepatan menyebutkan 
dan menjelaskan tujuan 
mengambil mata kuliah 
KKN 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Ceramah dan Small 
Group Discussion 

 Landasan dan Latar 
belakang serta 
tujuan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) 

Minggu Ke-2 



 
CPMK 1 

 
Mahasiswa mampu 
memahami tujuan dan 
filosofi KKN 

Ketepatan memahami 
teori yang ada sebelum 
malaksanakan KKN 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Ceramah dan Small 
Group Discussion 

 Tujuan dan filosofi 
KKN 

Minggu Ke-3 
 
CPMK 2 

 
Mahasiswa mampu 
memahami Teknik 
survey dengan benar 

Ketepatan pemahaman 
tentang Teknik suvei 
 
Ketepatan menemukan 
permasalahan di desa 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Small Group 
Discussion dan 
Problem Based 
Learning  

 Pemahaman 
mengenai Teknik 
survey 

Minggu Ke-4 
 
CPMK 4 

 
Mahasiswa mampu 
memahami tata tertib 
KKN. 

Ketepatan pemahaman 
dalam tata tertib selama 
kegiatan KKN. 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Problem Based 
Learning 

 Tata Tertib KKN 

Minggu Ke-5 
 
CPMK 4 

 
Mahasiswa mampu 
memahami teori 
mengenai pembuatan 
BMC 

Ketepatan pemahaman 
dalam pembuatan BMC  

Partisipasi forum 
diskusi 

10%  
Small Group 
Discussion dan 
problem based 
learning 

 Pembuatan BMC  

Minggu Ke-6 
 
CPMK 6 

 
Mahasiswa mampu 
memahami kegiatan 
mono disiplin dan 
multi disiplin 

Ketepatan pemahaman 
dalam perencanaan 
kegiatan program mono 
disiplin dan multi disiplin 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Small Group 
Discussion, ceramah, 
dan problem based 
learning 

 Kegiatan multi 
disiplin dan mono 
disiplin 

Minggu Ke-7 
 
CPMK 6 

 
Mahasiswa mampu 
memahami 
pentingnya reportase 
untuk 

Ketepatan pembuatan 
rencana reportase untuk 
dipublikasikan 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Small Group 
Discussion 

 Reportase 



mempublikasikan hasil 
kegiatan KKN. 

Minggu Ke-8 
 
CPMK 5 

 
Mampu menganalisis 
ide –ide, persoalan 
dan tawaran solusi 
yang berkaitan dengan 
cara menanggapi 
lierasi informasi.  

Ketepatan menjelaskan 
dan menerangkan 
persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan materi 
literasi informasi 

Partisipasi forum 
diskusi 

10%  
Small Group 
Discussion, ceramah, 
dan problem based 
learning 

 Literasi informasi 
bagi masyarakat 
desa digunakan 
untuk menemukan 
ide-ide gagasan 

Minggu Ke-9 
 
CPMK 3 

 
Mahasiswa mampu 
menanggapi 
permasalahan 
mengenai 
permasalahan 
geospasial dan 
mengadaptasikan (P4) 
teori yang telah 
diperoleh di kampus 
untuk diterapkan di 
lokasi KKN 

Ketepatan pemahaman 
tentang mengadaptasi 
teori yang ada untuk 
diterapkan.  
Ketepatan perencanaan 
pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi forum 
diskusi 

10%  
Small Group 
Discussion, ceramah, 
dan problem based 
learning 

 Menemukan 
potensi desa 
sebagai solusi 
untuk 
permasalahan desa 

Minggu Ke-10 
 
CPMK 3 

 
Mahasiswa mampu 
menanggapi dan 
mencipta solusi 
permasalahan 
geospasial yang ada di 
desa. 

Ketepatan pemahaman 
dalam pemecahan solusi 
geospasial di desa. 
Ketepatan pembuatan 
produk geospasial yang 
bermanfaat untuk desa. 

Partisipasi forum 
diskusi 

10%  
Small Group 
Discussion dan 
problem based 
learning 

 Pembuatan produk 
geospasial untuk 
peningkatan 
manajemen 
geospasial di lokasi 
KKN 

Minggu Ke-11 



 
CPMK 3 

 
Mahasiswa mampu 
mengklarifikasi 
pemahanan dan 
permasalahan 
geospasial di lokasi 
KKN 

Ketepatan pemahaman 
tentang pemanfaatan 
geospasial bagi desa. 2. 
Ketepatan pemberian 
informasi ke perangkat 
desa dan masyarakat. 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Small Group 
Discussion dan 
Problem Based 
Learning 

 Pemahaman 
geospasial bagi 
perangkat desa dan 
masyarakat . 

Minggu Ke-12 
 
CPMK 4 

 
Mahasiswa dapat 
mengimplementasika 
kegiatan  

Ketepatan mengenai 
kegiatan yang bermanfaat 
bagi masyarakat 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Problem Based 
Learning 

 Kegiatan sesuai 

Minggu Ke-13 
 
CPMK 3 

 
Mahasiswa mampu 
mencipta aplikasi 
teknologi informasi 
geospasial untuk desa 
lokasi KKN 

Ketepatan mengenai 
pembuatan aplikasi 
informasi geospasial yang 
tepat sasaran 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Problem Based 
Learning 

 Aplikasi Informasi 
Geospasial 

Minggu Ke-14 
 
CPMK 6 

Mahasiswa mampu 
mengimplementasikan  
reportase hasil 
kegiatan KKN 

Ketepatan mengenai hasil 
pembuatan reportase 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan KKN 

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Problem Based 
Learning 

 Pembuatan 
reportase 

Minggu Ke-15 
 
CPMK 6 

 
Mahasiswa mampu 
mempresentasikan 
reportase hasil 
kegiatan KKN 

Ketepatan isi dari 
presentasi  

Partisipasi forum 
diskusi 

5%  
Problem Based 
Learning 

 Presentasi  
reportase 

Minggu Ke-16 



 
CPMK 6 

 
Postest  

Menjawab pertanyaan 
seputar potensi desa, 
hasil project, dan evaluasi 
program kerja.  

Partisipasi forum 
diskusi 

10% Problem Based 
Learning 
 

  

 
 


