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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CP2 
 
CP4 

- Menguasai filosofi keilmuan, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru, kreatif, original dan teruji pada bidang tata 

kelola kehutanan 

- Mampu mensintesis pengetahuan di bidang kehutanan dan mewujudkannya dengan tindakan (co-production science) melalui pendekatan inter, 

multi-transdisipliner 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip-prinsip analisis statistika serta aplikasinya yang berkaitan 
dengan satu atau lebih variabel dan hubungan yang ada antar variabel  

CPL  Sub-CPMK  

CP2 Sub-CPMK1  Mampu menjelaskan peranan statistika dalam pengembangan ilmu 
Sub-CPMK2  Menguasai prinsip-prinsip analisis ragam berbagai rancangan percobaan 

CP4 Sub-CPMK3  Menguasai analisis regresi linier berganda    

Sub-CPMK4 Menguasai prinsip-prinsip analisis kovarian  
Sub-CPMK5 Menguasai analisis peubah ganda (multivariate analysis) 

…… ….. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini membahas tentang analisis ragam (anova) dan peragam (ancova) dari berbagai rancangan percobaan, analisis regresi linier berganda serta analisis 

peubah ganda (multivariate analysis) serta aplikasinya dalam berbagai bidang kehutanan 

 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

• Minggu 1 • Peranan statistika dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
• Perumusan masalah dan perumusan hipotesis  

• Logika berpikir deduktif dan induktif. 

• Minggu 2-5 • Percobaan faktor tunggal 

• Pembandingan ganda 
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• Percobaan faktorial 

• Minggu 6-9 • Review regresi linier sederhana 

• Pendugaan dan pengujian parameter regresi berganda 

• Pengujian hipotesis umum 

• Pemilihan model terbaik 

• Minggu 10-12 • Pengertian dan peranan analisis kovarian 

• tahapan analisis kovarian 

• Pengujian nilai tengah terkoreksi 

• Pendugaan pengamatan yang hilang 

• Minggu 13-16 • Analisis ragam peubah ganda 

• Analisis komponen utama 

• Analisis faktor 

Pustaka Utama :  
• Draper, N.R.,  H.  Smith. 1998.  Applied Regression Analysis.  Third edition.     Wiley Interscience Publication.  

• Johnson, R.A. and D.W. Wichern. 1988. Applied Multivariate Statistical Analysis. Second Edition. Prentice Hall. New Jersey. 

• Rawlings, J.O., S.G. Pantula and D.A. Dickey. 1998. Applied Regression Analysis, A Research Tool. Springer-Verlag. New York. 

• Steel,  R.G. and J.H. Torrie. 1993.  Prinsip dan Prosedur Statistika  (asli : Principles  and  Procedures of Statistics).                                                

PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.  

Pendukung :  

Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi 
 

Dosen Pengampu Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc. 
Prof.Dr.Ir.Daud Malamassam,MAgr 

Matakuliah syarat Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada 

Minggu 
Ke- 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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1 Mampu menjelaskan 
peranan statistika 
dalam pengembangan 
ilmu 

dapat 
mendiskripsikan 
secara jelas peranan 
statistika dalam 
siklus 
pengembangan ilmu  

tingkat kejelasan 
peranan statistika 
sebagai salah satu 
cara berpikir induktif 
dalam siklus 
pengembangan ilmu.  
 
Tes tertulis/lisan 

Kuliah interaktif, 
diskusi (TM) 
(3 x 50’) 

Belajar mandiri. 
(3 x 60’) 

- Peranan statistika 
dalam dalam siklus 
pengembangan 
ilmu 

- Perumusan 
masalah dan 
hipotesis  

- Logika berpikir 
deduktif dan 
induktif. 

10 

2-5 Menguasai prinsip-
prinsip analisis ragam 
berbagai rancangan 
percobaan  
 

Mampu menentukan 
rancangan 
percobaan yang 
paling sesuai untuk 
suatu percobaan 
tertentu 
 

Dapat melakukan 
analisis ragam satu 
arah dan dua arah 
dari percobaan 
faktor tunggal 
maupun percobaan  
faktorial dengan 
benar. 
 
Tes tertulis. 

Kuliah interaktif, 
diskusi (TM) 

(4 x 3 x 50’) 
 
Home work 1-2 
 

Belajar mandiri. 
(4 x 3 x 60’) 
 
Review jurnal yang 
berhubungan dengan 
analisis data (analisis 
ragam) 

- Percobaan faktor 
tunggal 

- Pembandingan 
ganda 

- Percobaan faktorial 

25 

6-9 Menguasai analisis 
regresi linier berganda 

Mampu melakukan 
analisis regresi dan 
menginterpretasikan
nya dengan benar 
serta mampu 
memilih model 
regresi terbaik. 

- Dapat menduga 
parameter regresi  

- Dapat melakukan 
pengujian hipotesis 
umum  

- Dapat menentukan 
model regresi 
terbaik dengan 
berbagai metode. 

 
- Tes tertulis 
 

Kuliah interaktif, 
diskusi (TM) 

(4 x 3 x 50’) 
 
Home work 3-4 

Belajar mandiri. 
(4 x 3 x 60’) 
 
Review jurnal yang 
berhubungan dengan 
analisis data (analisis 
regresi) 

- Pendugaan dan 
pengujian parameter 
regresi berganda 

- Pengujian hipotesis 
umum 

- Pemilihan model 
regresi terbaik 

25 

10-12 Menguasai 
prinsip_prinsip analisis 
kovarian 

Mampu melakukan 
analisis kovarian dan 

- Dapat menjelaskan 
kegunaan dari 
analisis kovarian 

Kuliah interaktif, 
diskusi (TM) 

(3 x 3 x 50’) 

Belajar mandiri. 
(3 x 3 x 60’) 
 

- Kegunaan analisis 
kovarian 

15 
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menginterpretasikan
nya  dengan benar 

- Dapat menduga 
pengaruh 
perlakuan, 
menduga 
parameter variabel 
pengiring dan 
menduga data 
yang hilang. 

 
- Tes tertulis 
 

 
Home work 5 

Review jurnal yang 
berhubungan dengan 
analisis data (analisis 
kovarian) 

- Pengujian nilai 
tengah terkoreksi 

- Pendugaan 
pengamatan yang 
hilang 

13-16 Menguasai analisis 
peubah ganda 

Mampu melakukan 
analisis peubah 
ganda dan 
menginterpretasikan
nya dengan benar 

- Dapat melakukan 
analisis ragam 
peubah ganda. 

- Dapat melakukan  
analisis komponen 
utama 

- Dapat melakukan  
analisis faktor. 

 
- Tes tertulis 

Kuliah interaktif, 
diskusi (TM) 

(4 x 3 x 50’) 
 
Home work 6-7 

Belajar mandiri. 
(4 x 3 x 60’) 
 
Review jurnal yang 
berhubungan dengan 
analisis data (analisis 
peubah ganda) 

- Analisis ragam 
peubah ganda 

- Analisis komponen 
utama 

- Analisis faktor 

25 

 

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. 



5 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


