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SCPL 2. Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi 
dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan 
inovatif untuk menganalisis  berbagai permasalahan 
dibidang biologi  

 
CPMK 1. menguasai konsep-konsep dasar fisiologi tumbuhan yang 

terintegrasi  dengan biologi sel, struktur tumbuhan, serta 
biokimia secara cermat, kritis dan sistematis. 

2. mampu menemukan dan menganalisis permasalahan 
dalam bidang fisiologi tumbuhan dan merancang 
penyelidikan melalui pendekatan ilmiah sehingga diperoleh 
data yang akurat dan akuntabel. 

3. menganalisis data untuk memformulasikan pemecahan 
masalah dalam bidang fisiologi tumbuhan secara kreatif, 
dan inovatif  

 

 

Sub-CPMK 1.1 Menganalisis hubungan konsep dan prinsip fisiologi 



tumbuhan dengan bidang keilmuan lain yang terkait 
1.2 Menjelaskan konsep dan prinsip fisiologi tumbuhan secara 

kritis dan sistematis  
2.1 Menganalisis hubungan antara tumbuhan dengan air dan 

tanah   serta sistem transport nutrisi pada tumbuhan. 
2.2 Menjelaskan mekanisme konservasi energy dalam 

fotosintesis (reaksi terang dan reaksi gelap) 
2.3 Menjelaskan mekanisme alokasi, traslokasi dan distribusi  

hasil fotosintesis (allocation, translocation , pertitioning of 
photoasimilate) pada tumbuhan 

2.4 Menjelaskan mekanisme pembongkaran energy dari hasil 
fotosintesis (respirasi sel) 

2.5 Menjelaskan mekanisme transduksi signal dalam proses 
perkembangan 

2.6 Menjelaskan mekanime kerja hormon sebagai  regulator 
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan 

2.7 Menjelaskan peran cahaya dalam regulasi perkembangan 
pada tumbuhan (Photomorfogenesis) 

2.8 Menjelaskan hubungan fotoperiodisma dan endogenous 
clock 

2.9 Mengidentifikasi  gerak pada tumbuhan berdasarkan 
morfologi dan anatominya 

3.1 Menganalisis   defisiensi nutrisi dan toksisitasnya terhadap 
kelangsungan hidup dan produktivitas tumbuhan 

3.2 Mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder 
tumbuhan 

3.3 Merancang penelitian sederhana untuk memecahkan 
permasalahan yang terkait dengan fisiologi tumbuhan 

 
 

 

 



RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub 
CPMK 

Deskripsi Isi/ 
Materi 

Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline Online 
 Sinkron Asinkron 

1  1.1  Teori dan konsep 
fisiologi 
tumbuhan 

 Hubungan 
fisiologi 
tumbuhan 
dengan ilmu-ilmu 
yang terkait 

 Diskusi dan 
tanya jawab 
tentang ilmu-
ilmu yang 
terkait dengan 
Fisiologi 
tumbuhan 

 Membuat  
simpulan hasil 
diskusi 

 Mendistribusi-
kan sumber 
belajar 

  1, 2, 3, 4, 
,5,6 

Aktivitas 
diskusi 

2  2.1 
 

 Sifat fisik dan 
kimia air 

 Proses difusi 
osmosis 

 Aliran air melalui 
akar sampai 
silinder pusat 
(simplas, 
apoplas) 

 Tanah dan Nutrisi 

 Proses 
penyerapan 
nutrisi 

Praktikum difusi 
osmosis 

 Membuka laman 
sumber belajar 
Tentang sifat fisik 
dan kimia air. 

 Setiap kelompok 
memilih  topic 
yang didiskusikan  

 Mempresentasi-
kan hasil diskusi 
kelompok secara 
klasikal 

 1,2,3,4 Aktivitas 
diskusi dan 
presentasi 
 
Kuis 



 Transport aktif dan 
pasif 

3  3.1 
 

 Makro nutrient dan 
makro nutrient 

 Gejala defisiensi 

 Toksisitas dari 
mikronutrien 
 

Praktikum 
Pengaruh nutrisi 
dan mineral pada 
tanaman secara 
hidrofonik 

  Tugas 
kelompok 
menganalisis 
defisiensi 
mineral pada 
tumbuhan dan 
dikerjakan 
secara on line 
melalui e-
learning UM 

1, 2, 3 Penilaian 
tugas hasil 
analisis 
kelompok 
 
Kuis 

 
 

4  2.2  Fotosintesis 
merupakan reaksi 
oksidasi reduksi 

 Reaksi terang 
(transfer electron) 

 Herbisida sebagai 
inhibitor transfer 
electron dalam 
fotosintesis 

 Reaksi gelap 
(fiksasi CO2) 

 Pertemuan ke 4 

Membuka laman 
sumber belajar 
tentang Reaksi 
terang fotosintesis. 
Semua kelompok 
menjawab pertanyan 
yang terdapat pada 
laman untuk 
diidskusikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1, 2, 3 Aktivitas 
diskusi 
 
 

5   Pertemuan ke 5 

Membuka laman 
sumber belajar 
tentang Reaksi gelap 
fotosintesis. Semua 
kelompok menjawab 
pertanyan yang 
terdapat pada laman 
untuk didiskusikan 

Membaca dan 
mengerjakan 
tugas pada e-
modul topik 
fotosintesis 
untuk ertemuan 
berikutnya 
(pertemuan ke 6) 

 Aktivitas 
Diskusi 
 
Membuat 
peta 
konsep 
 
Rancangan 
penelitian  



6  Pertemuan ke 6 

 Konsultasi 
tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
fotosintesis 

 Rumusan 
masalah, 
menyusun 
hipotesis, 
rancangan 
eksperimen 

 Melaksanakan 
eksperimen 

 

 Membaca,  
mengerjakan 
tugas dan soal 
pada e-modul 
topik translokasi 
fotoasimilat 
untuk 
didiskusikan 
pada pertemuan 
off line 
berikutnya 
(pertemuan ke 7) 

  

7  2.3  Konversi 
fotoasimilat 
menjdi sukrosa 
atau pati (carbon 
allocation) 

 Mekanisme 
translokasi 
fotoasimilat 

 Distribusi 
fotoasimilat dan 
factor-faktor yang 
mempengaruhi 

 Konsultasi 
tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
translokasi 
asimilat 

 Rumusan 
masalah, 
menyusun 
hipotesis, 
rancangan 
eksperimen 

 Melaksanakan 
eksperimen 

 Membaca,  
mengerjakan 
tugas dan soal 
pada e-modul 
topik respirasi 
untuk 
didiskusikan 
pada pertemuan 
off line 
berikutnya 
(pertemuan ke 
7) 

1, 2, 3, Aktivitas 
diskusi 
 
Paper & 
pencil test 
(UTS I) 

8  2.4  Mobilisasi pati dan  Diskusi   2. 3.  Aktivitas 



fruktan 

 Degradasi 
hidrolisis pati 
menjadi gula 

 Mekanisme 
respirasi seluler 

 Energy disimpan 
dalam bentuk ATP 
secara 
chemiosmosis 

 

menjawab soal-
soal mekanisme 
respirasi seluler 
pada e-modul  

 Melaksanakan 
eksperimen 
yang telah 
dirancang 

Diskusi 
 
Membuat 
peta 
konsep 
 
Rancangan 
penelitian 

9  3.2  Faktor lingkungan 
yang 
mempengaruhi 
produktivitas 

 Membuka laman 
sumber belajar 
Tentang asimilasi 
nitrogen. Semua 
kelompok menjawab 
pertanyan yang 
terdapat pada laman 
untuk diidskusikan 

Membaca,  
mengerjakan 
tugas dan soal 
pada e-modul 
topic 
Perkembangan 
dan 
Pertumbuhan 
untuk pertemuan 
berikutnya (ke 
10) 

2, 3, 6 Sikap 
dalam 
presentasi 
 
Aktivitas 
diskusi 

10  1.3 
 
2.5  

 Perbedaan antara 
pertumbuhan dan 
perkembangan 

 Hormon sebagai 
regulator 
pertumbuhan dan 
perkembangan  

 Persepsi,  
transduksi signal 
dan respon 

Konsultasi tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
perkembangan 
dan pertumbuhan 
-rumusan 
masalah. 
Menyusun 
hipotesis, 

 Membaca,  
mengerjakan 
tugas dan soal 
pada e-modul 
topic Dormansi 
untuk pertemuan 
berikutnya (ke 
11) 

1, 2, 3 Laporan 
hasil 
eksperimen 



 Second messenger 
yang terlibat dalam 
proses transduksi 
signal 

 Mekanisme 
transduksi signal 
untuk memodifikasi 
perkembangan 
pada tumbuhan 
 
 

rancangan 
eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

11  2.6  Dormansi, 
penuaan, dan mati 

Konsultasi tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
dormansi 
-rumusan 
masalah, 
menyusun 
hipotesis, 
rancangan 
eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

 Pemberian tugas 
menjawab soal-
soal dormansi, 
penuaan, dan 
mati dikerjakan 
secara on line 
melalui e-
learning UM     

2, 4, 5 Hasil 
unggahan 
tugas 
 
 
 

12  2.7 
 
 
 
 
 
 

 Fotomorfogenesis 

 Fotoreseptor 
menginisiasi 
mofogenesis 

 Perkembangan 
tumbuhan 
diregulasi oleh 

Diskusi 
menganalisis 
respon 
fotomorfogenesis 
pada tumbuhan 
terhadap 
pengaruh cahaya    

 Pemberian tugas 
identifikasi 
pengelompokkan 
tumbuhan 
berdasakan 
fotoperiodisma 
dikerjakan 

2, 4, 5 Aktivitas 
diskusi 
 
Paper & 
pencil test 
(UTS II) 



 fitokrom dan 
kriptokrom 
 

secara on line 
melalui e-
learning UM     
 

13  2.8  Fotoperiodisma 

 Vernalisasi dan 
Jam biologi 

 Kontrol genetic 
inisiasi dan 
perkembangan 
bunga pada 
meristem pucuk 
 

Diskusi dan Tanya 
jawab control 
genetic pada 
perbungaan 

  2, 4, 5 Aktivitas 
diskusi 
 
Sikap 
dalam 
diskusi 

14  2.9  Fototroposme 

 Grafitropisme 

 Gerak nasti 

Diskusi dan Tanya 
jawab berbagai 
gerak pada 
tumbuhan 

 Membaca,  
mengerjakan 
tugas dan soal 
pada e-modul 
topic metabolit 
sekunder untuk 
pertemuan 
berikutnya (ke 
15) 

2, 4, 5 Aktivitas 
diskusi dan 
Tanya 
jawab 
 
Sikap 
dalam 
diskusi 

15  1.4 
 
3.3 

 Hubungan 
metabolism primer 
dan metabolism 
sekunder 

 Kelompok senyawa 
metabolit sekunder 

 Fungsi metabolit 
sekunder bagi 
tumnuhan dan 
organisma lain 

Konsultasi tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
metabolit 
sekunder 
-rumusan 
masalah, 
menyusun 
hipotesis, 

 Persiapan UAS 1, 2, 5 Rancangan 
eksperimen 
eksplorasi 
metabolit 
sekunder 
 
 



rancangan 
eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

16 UAS 
Sumber belajar: 

1. Heldt, h.w & Piechulla, B. 2011.plant biochemistry 4thed. New york : elsevier   

2. Hopkins, w. G. 2009. Introduction to plant physiology. 4th. New york: john wiley & sons, inc 

3. Taiz, L & E. Zeiger. 2010, Plant Physiology, Sinauer Association  

4. http://6e.plantphys.net/ch03.html 

5. http://6e.plantphys.net/study13.html 

6. Http://6e.plantphys.net/study08.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://6e.plantphys.net/ch03.html
http://6e.plantphys.net/study13.html


 
PENGALAMAN BELAJAR 

(Satuan Acara Perkuliahan) 
 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1 1/1.1  Kelas dibagi menjadi 6 
kelompok:masing-
masing diberi soal 
masalah keterkaitan 
Fisiologi tumbuhan 
dengan ilmu yang 
lainu ntuk didiskusikan  

 Diskusi kelompok 
menjawab soal yang 
sudah disediakan 

 Membuat  simpulan 
hasil diskusi 

 Diskusi kelas:Setiap 
kelompok presentasi 
hasil diskusi untuk 
ditanggapi 

 Simpulan berdasarkan 
hasil diskusi kelas 
tentang hubungan 
antara fisiologi 
tumbuhan dengan 
ilmu-ilmu yang terkait 

 Mendistribusi-kan 
sumber belajar  

  Aktivitas diskusi 

2 2/2.1 Praktikum difusi osmosis 

 Kelas dibagi dalam 6 

7. Membuka laman  Aktivitas diskusi 
dan presentasi 



kelompok 

 Setiap kelompok 
melakukan eksperimen 
difusi osmosis dengan 
variable bebas yang 
berbeda (konsentrasi 
sukrosa, bahan coba) 
terhadap veriabel terikat 
yang sama (Plasmolisis, 
lisis) 

http://6e.plantphys.net/ch03.h

tml 

sumber belajar Tentang sifat 
fisik dan kimia air. 

 Setiap kelompok memilih  topic 
yang didiskusikan  

 Mempresentasi-kan hasil 
diskusi kelompok secara 
klasikal secara on line 

hasil eksperimen 
 
Laporan hasil 
eksperimen 
 
Kuis 

3 3/3.1 Praktikum Pengaruh 
nutrisi dan mineral pada 
tanaman secara 
hidrofonik 

 Dibagi dalam 6 
kelompok 

 Masing-masing 
kelompok melakukan 
eksperimen pengaruh 
defisiensi mineral yang 
berbeda, terhadap 
pertumbuhan tanaman 

  Tugas kelompok 
menganalisis defisiensi 
mineral pada tumbuhan 
dan dikerjakan secara 
on line melalui e-
learning UM 

Penilaian tugas 
hasil analisis 
kelompok 
 
Laporan hasil 
eksperimen 
 

4 2/2.2  Pertemuan ke 4 

Membuka laman 
http://6e.plantphys.net/study13.html 
sumber belajar tentang Reaksi 
terang fotosintesis. 

 Dibagi dalam 6 kelompok 

 Semua kelompok menjawab 
pertanyan yang terdapat pada 
laman untuk diidskusikan. 

 Presentasi hasil diskusi secara 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aktivitas diskusi 
 
 

http://6e.plantphys.net/ch03.html
http://6e.plantphys.net/ch03.html
http://6e.plantphys.net/study13.html


kalsikal 

5 2/2.3  Pertemuan ke 5 

Membuka laman sumber belajar 
tentang Reaksi gelap fotosintesis. 
Semua kelompok menjawab 
pertanyaan yang terdapat pada 
laman untuk didiskusikan 

Membaca dan 
mengerjakan tugas pada 
e-modul topik fotosintesis 
untuk pertemuan 
berikutnya (pertemuan ke 
6) 

Aktivitas Diskusi 
 
Membuat peta 
konsep 
 
Rancangan 
penelitian  

6 2/2.4 Pertemuan ke 6 

 Konsultasi tugas 
rancangan penelitian 
sederhana fotosintesis 

 Rumusan masalah, 
menyusun hipotesis, 
rancangan eksperimen 

 Melaksanakan 
eksperimen 

 Membaca, mengerjakan 
tugas dan soal pada e-
modul topik translokasi 
fotoasimilat untuk 
didiskusikan pada 
pertemuan off line 
berikutnya (pertemuan ke 
7) 

 

7 3/3.3  Konsultasi tugas 
rancangan penelitian 
sederhana translokasi 
asimilat 

 Rumusan masalah, 
menyusun hipotesis, 
rancangan eksperimen 

 Melaksanakan 
eksperimen 

 Membaca,  mengerjakan 
tugas dan soal pada e-
modul topik respirasi 
untuk didiskusikan pada 
pertemuan off line 
berikutnya (pertemuan 
ke 7) 

Aktivitas diskusi 
 
Paper & pencil test 

8 1/1.3 
2/2.5 

 Diskusi menjawab soal-
soal mekanisme 
respirasi seluler pada e-
modul  

 Melaksanakan 
eksperimen yang telah 

  Aktivitas Diskusi 
 
Membuat peta 
konsep 
 
Rancangan 



dirancang penelitian 

9 2/2.6  Membuka laman sumber belajar 
Tentang asimilasi nitrogen. Semua 
kelompok menjawab pertanyan 
yang terdapat pada laman untuk 
diidskusikan 

Membaca,  mengerjakan 
tugas dan soal pada e-
modul topic 
Perkembangan dan 
Pertumbuhan untuk 
pertemuan berikutnya (ke 
10) 

Sikap dalam 
presentasi 
 
Aktivitas diskusi 

10 2/2.7 Konsultasi tugas 
rancangan penelitian 
sederhana perkembangan 
dan pertumbuhan 
-rumusan masalah. 
Menyusun hipotesis, 
rancangan eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

 Membaca,  mengerjakan 
tugas dan soal pada e-
modul topic Dormansi 
untuk pertemuan 
berikutnya (ke 11) 

 

11 2/2.8 Konsultasi tugas 
rancangan penelitian 
sederhana dormansi 
-rumusan masalah, 
menyusun hipotesis, 
rancangan eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

 Pemberian tugas 
menjawab soal-soal 
dormansi, penuaan, dan 
mati dikerjakan secara on 
line melalui e-learning 
UM     

Hasil unggahan 
tugas 
 
 
 

12 2/2.9 Diskusi menganalisis 
respon fotomorfogenesis 
pada tumbuhan terhadap 
pengaruh cahaya    

 Pemberian tugas 
identifikasi 
pengelompokkan 
tumbuhan berdasakan 
fotoperiodisma dikerjakan 

Aktivitas diskusi 
 
Identifikasi  
 
Paper & pencil test 



secara on line melalui e-
learning UM     
 

13 2/2.10 Diskusi dan Tanya jawab 
control genetic pada 
perbungaan 

  Aktivitas diskusi 
 
Sikap dalam 
diskusi 

14 1/1.4 
3/3.4 

Diskusi dan Tanya jawab 
berbagai gerak pada 
tumbuhan 

 Membaca,  mengerjakan 
tugas dan soal pada e-
modul topic metabolit 
sekunder untuk 
pertemuan berikutnya (ke 
15) 

Aktivitas diskusi 
dan Tanya jawab 
 
Sikap dalam 
diskusi 

  Konsultasi tugas 
rancangan penelitian 
sederhana metabolit 
sekunder 
-rumusan masalah, 
menyusun hipotesis, 
rancangan eksperimen 
-melaksanakan 
eksperimen 
 

 Persiapan UAS Hasil identifikasi 
 
Paper & pencil test 

 
 


