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SCPL SCPL 4   : 
Menerapkan konsep, prinsip dan prosedur biologi untuk merancang 
penyelidikan,sebagai usaha memecahkan permasalahan dalam 
bidang pangan dengan menggunakan apilkasi teknologi sehingga 
dapat memformulasikan solusi dengan benar dan mengambil 
keputusan secara tepat  

CPMK 1. Menguasai  dan menerapkan konsep,prinsip, dan prosedur dalam 
bidang kultur jaringan tumbuhan, secara logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif serta pemanfaatannya dalam bidang  pangan 

2. Merancang dan melakukan penyelidikan secara mandiri maupun 
kelompok secara kreatif dan inovatif dengan menemukan, 
menganalisis, serta memecahkan permasalahan di bidang  
pangan dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan tumbuhan. 

3. Memanfaatkan teknologi di bidang kultur jaringan tumbuhan 
untuk memperoleh data yang  valid dan akurat untuk dianalisis  
sehingga dapat  menghasilkan solusi untuk memecahkan 
permasalahan di bidang pangan 

 

Sub-CPMK 1.1 Menjelaskan konsep, prinsip dalam bidang  Kultur Jaringaan 
Tumbuhan 

1.2 Menjelaskan pengertian, kegunaan, keuntungan dan kendala  
dalam teknik kultur jaringan tumbuhan. 

1.3 Menjelaskan tata ruang, pengenalan alat-alat dan cara 
penggunaan alat. 



1.4 Menjelaskan teknik sterilisasi dalam kultur jaringan 
tumbuhanSterilisasi ruang kerja, sterilisasi peralatan, sterilisasi 
medium, sterilisasi eksplan 

1.5 Menjelaskan media tanam kultur jaringan tumbuhan, macam 
hormon tumbuhan dan penggunaannya dalam kultur jaringan 
tumbuhan. 

1.6 Menjelaskan syarat-syarat bahan tanaman  (inokulan/eksplan) 
1.7 Menjelaskan Macam kultur jaringan berdasarkan jenis eksplan 

dan mediumnya 
1.8 Menjelaskan teknik inokulasi, dan sub kultur 
1.9 Menjelaskan teknik aklimatisasi dan pemeliharaan hasil 

aklimatisasi 
 

2.1 Menyusun prosedurberbagai kegiatan yang akan dilakukan 
(membuat medium,sterilisasi eksplan, inokulasi, sub kultur, dan 
aklimatisasi planlet} 

2.2 Merancang penelitian sederhana untuk memecahkan 
permasalahan yang terkait dengan metabolisme tumbuhan 

3.1 Menganalisa data, menyusun laporan setiap kegiatan, dan 
membuat artikel dari hasil penelitian sederhana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

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

Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 1 1.1 Pengenalan kultur 
jaringan tumbuhan 
yang dikaitkan dengan 
proses fisiologi 
perkembangan dan 
pertumbuhan  
tanaman 

 Pendahuluan 

 Penjelasan peraturan 
perkuliahan dan distribusi 
sumber belajar 

 Pembagian kelompok untuk 
tugas dan praktikum 

 Diskusi klasikal tentang 
Keterkaitan antara proses 
fisiologi  perkembangan 
pertumbuhan dengan kultur 
jaringan tumbuhan 

 Diskusi klasikal tentang Macam 
dan pengaruh hormone dalam 
meregulasi perkembangan 
pertumbuhan 

 

  Mengerjakan 
soal kuis dan 
mengumpulka
nnya di laman 
e-learning UM 
topik manfaat 
kultur jaringan 
tumbuhan di 
bidang 
pertanian dan 
farmasi 

 Hasil akan 
dibahas 
dipertemuan 
berikutnya 

1, 2 Diskusi 

2 1 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manfaat, 
keuntungan dan 
hambatan dalam 
kultur jaringan 
tumbuhan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diskusimembahastentang 
manfaat kultur jaringan 
tumbuhan dalam bidang 
pertanian, dan farmasi 

 Membuat simpulan hasil 
diskusi 

 Mempraktekkan penggunaan 
alat-alat yang diperlukan 

 Mempraktekkan cara sterilisasi 
alat, medium, LAF, serta 
eksplan 
 
 

  Mengerjakan 
soal kuis dan 
mengumpulka
nnya di laman 
e-learning UM 
topik manfaat 
kultur jaringan 
tumbuhan di 
bidang 
pertanian dan 
farmasi 

 Hasil akan 
dibahas 

1, 2, 
Jurnal 
terkait 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   



1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengenalan alat-
alat yang 
digunakan dan 
cara kerjanya  

 

 teknik strerilisasi 
alat, medium, dan 
eksplan yang akan 
digunakan 

 praktek sterilisasi 
alat dan medium 
yang sudah ada, 
serta sterilisasi LAF 
 

 dipertemuan 
berikutnya 
 

3 1 1.5 
1,.6 
1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8 
1.9 

 Macam teknik 
kultur jaringan; 
medium yang 
digunakan; syarat  

pemilihan eksplan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teknik inokulasi, 
subkultur, dan 
aklimatisasi 

 Diskusi membahas tentang 
macam teknik kultur jaringan 
tumbuhan, macam medium 
yang digunakan, persyaratan 
eksplan yang bagus 

 Membuat simpulan hasil 
diskusi 

 Membuat pertanyaan-
pertanyaan yang dilengkapi 
dengan jawaban 

 Mempresentasi-kan hasil 
diskusi 

 Praktek inokulasi, sub kultur, 
dan aklimatisasi 

 
 
 
 

  Mengerjakan 
soal kuis 
tentang 
macam 
kulturjaringan 
tumbuhan dan 
mengumpulka
nnya di laman 
e-learning UM 

1, 2, 
jurnal 
terkait 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   



4 2 2.1  Medium padat 
kultur jaringan 

 Cara membuat 
larutan stok 

 Sterilisasi medium 

 Membuat larutan stok seuai 
dengan kebutuhan 
makro nutrient, mikro nutrient, 
zat pengatur tumbuh 
 

 Masing-masing kelompok 
mempresentasi-kan rancangan 
pemilihan bahan yang dipilih 
sebagai eksplan 

 Menghitung kebutuhan medium 
yang diperlukan,  

 Menentukan macam medium 
yang akan digunakan 

  Mengerjakan 
soal kuis dan 
mengumpulka
nnya di laman 
e-learning UM 
topik macam-
macam dan 
fungsi zat 
pengatur 
tumbuh dan 
cara 
mengkombina
sikan untuk 
tujuan 
pertumbuhan 
dan 
perkembangan 
kultur jaringan 
 

 Mencari jurnal 
yang 
digunakan 
sebagai acuan 
dalam 
merancang 
penelitian 
sederhana. 
 

1, 2, 
jurnal 
terkait 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   



5, 6 2 2.2  Merancang 
penelitian 
sederhana 

 

 Setiap kelompok presentasi  
rancangan penelitian 
sederhana 

 Diskusi hasil rancangan 
masing-masing kelompok 

 Membuat medium  dan 
sterilisasi medium 

 Inokulasi eksplan dalam kultur 

  1, 2,  
jurnal 
pen-

dukung 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Tugas 
rancangan 
penelitian 
sederhana 
 
 
Keberhasi-
an inokulasi 
  

7-11  2.2 
3.1 

 Melakukan 
penelitian 
sederhana 

 Subkultur kultur 
yang sudah ada 

 Melakukan 
aklimatisasi 
planlet yang 
sudah tersedia 

 Laporan perkembangan, 
diskusi hasil perkembangan 

 Mencatat data 2 hari sekali,   

 Membuat medium 

 Sub kultur 

 Melakukan aklimatisasi 

  Mencari dan 
menganalisa 
data yang 
diperoleh dari 
hasil 
penelitian, 
hasil subkultur, 
dan hasil 
aklimatisasi 

 Hasil berupa 
esai, 
dikerjakan 
secara 
kelompok, 
diunggah pada 
laman e-
learning UM 

1, 2, 
jurnal2 
pen-

dukung 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
 

12  2.2 
3.1 

 Laporan sementara 
hasil penelitian 
sederhana 

 Melanjutkan 
penelitiannya 

 Diskusidan tanya jawab 
tentang hasil laporan kelompok  

 Membuat simpulan hasil 
diskusi 

 Membuat pertanyaan-

  1, 2, 
jurnal2 
pen-

dukung 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Keberhasil-



 Pemeliharaan hasil 
aklimatisasi 

 

pertanyaan yang dilengkapi 
dengan jawaban 

 Mempresentasikan hasil 
diskusi secara klasikal 

 Pengamatan hasil aklimatisasi 
 

an 
aklimatisasi 
 
 

TES I  (diluar jam) 

13-14  2.2 
3.1 

 Melanjutkan 
penelitian 

 Persiapan 
menyusun laporan 
akhir hasil 
penelitian 
sederhana 

  Melalui e-learning 
UM: 

 Diskusidan tanya 
jawab online 
tentang kasus/ 
hasil laporan akhir, 
menganalisis 
penyebab 
kegagalan {kalau 
kelompok tidak 
berhasil sesuai 
dengan hrapan) 

 Menjawab secara 
berkelompok 
permasalahan 
yang diberikan 

 

 1, 2 
jurnal2 
pen-

dukung 

Diskusi 
online  

15  3.1  Laporan akhir 

 Membuat artikel 
 Diskusi secara 

klasikal dan tanya 
jawab, hasil penelitian 
sederhana 

 Cara penulisan artikel 
ilmiah 

 

   1, 2, dan 
Jurnal 
yang 
terkait 

Diskusi dan 
presentasi 
 

16 UAS dan Pengumpulan Tugas Artikel Ilmiah 
Test tertulis 

Laporan 
Artikel  



Sumber belajar: 

1. Gamborg, O.L. dan G.C. Phillips. 1995. Plant Cell, Tissue and Organ Culture – Fundamental Methods. Berlin: Springer - Verlag 

2. George, E.F. 2008. Plant Tissue Culture Procedure – Volume I: Background. 3rd Edition. Edited: E.F. George,Michael A. Hall, and Geert-Jan De Klerk. Springer. 
Netherlands. 

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

4. Jurnal2 pendukung 

. 

  



PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 
Perte-
muan 

Sub 
CPMK 

Pengalaman Belajar Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 1.1  Pendahuluan 

 Penjelasan peraturan 
perkuliahan dan distribusi 
sumber belajar 

 Pembagian kelompok 
untuk tugas dan 
praktikum 

 Diskusi klasikal tentang 
Keterkaitan antara proses 
fisiologi  dengan kultur 
jaringan 
Diskusi klasikal tentang 
Macam dan pengaruh 
hormone dalam 
meregulasi 
perkembangan 
pertumbuhan 

  Mengerjakan soal kuis dan 
mengumpulkannya di laman 
e-learning UM topik manfaat 
kultur jaringan tumbuhan di 
bidang pertanian dan 
farmasi 

 Hasil akan dibahas 
dipertemuan berikutnya 

 

Diskusi 

2 1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 

 Diskusidan tanya jawab 
tentang tentang manfaat 
kultur jaringan tumbuhan 
dalam bidang pertanian, 
dan farmasi 

 

 Setiap kelompok praktek 
penggunaan alat-alat 
yang diperlukan 
 

 Setiap kelompok praktek 

  Mengerjakan soal kuis dan 
mengumpulkannya di laman 
e-learning UM topik manfaat 
kultur jaringan tumbuhan di 
bidang pertanian dan 
farmasi 

 Hasil akan dibahas 
dipertemuan berikutnya 
 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   



 cara sterilisasi alat, 
medium, LAF, serta 
eksplan 
 

3 1.5 
1.6 
1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 
1.9 

 
 

 Diskusikelompok 
dilanjutkan dengan 
diskusi kelas membahas 
tentang macam teknik 
kultur jaringan tumbuhan, 
macam medium yang 
digunakan, persyaratan 
eksplan yang bagus 

 Membuat simpulan hasil 
diskusi 

 Membuat pertanyaan-
pertanyaan yang 
dilengkapi dengan 
jawaban 
 
 

 Setiap kelompok praktek 
inokulasi, sub kultur, dan 
aklimatisasi 
 

  Mengerjakan soal kuis 
tentang macam 
kulturjaringan tumbuhan 
dan mengumpulkannya di 
laman e-learning UM 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   

4 2.1  Membuat larutan stok 
seuai dengan kebutuhan 
makro nutrient, mikro 
nutrient, zat pengatur 
tumbuh 
 

 Masing-masing kelompok 
mempresentasi-kan 
rancangan pemilihan 
bahan yang dipilih 
sebagai eksplan 

  Mengerjakan soal kuis dan 
mengumpulkannya di laman 
e-learning UM topik macam-
macam dan fungsi zat 
pengatur tumbuh dan cara 
mengkombinasikan untuk 
tujuan pertumbuhan dan 
perkembangan kultur 
jaringan 
 
 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Kuis   



 Menghitung kebutuhan 
medium yang diperlukan,  

 Menentukan macam 
medium yang akan 
digunakan 

 Mencari jurnal yang 
digunakan sebagai acuan 
dalam merancang penelitian 
sederhana. 

5,6 2.1 
2.2 

 Setiap kelompok 
presentasi  rancangan 
penelitian sederhana 

 Diskusi hasil rancangan 
masing-masing kelompok 

 Membuat medium  dan 
sterilisasi medium 

 Inokulasi eksplan dalam 
kultur 

  Diskusi  
 
Presentasi 
 
Tugas rancangan 
penelitian sederhana 
 
Keberhasilan inokulasi  

7-11 2.2 
3.1 

 Laporan perkembangan, 
diskusi hasil 
perkembangan 

 Mencatat data 2 hari 
sekali,   

 Membuat medium 

 Sub kultur 

 Praktek  aklimatisasi 
 

  Mencari dan menganalisa 
data yang diperoleh dari 
hasil penelitian, hasil 
subkultur, dan hasil 
aklimatisasi 

 Hasil berupa esai, dikerjakan 
secara kelompok, diunggah 
pada laman e-learning UM 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
 

12 2.2 
3.1 

 Menyusun laporan 
sementara hasil penelitian 
sederhana 

 Melanjutkan penelitiannya 

 Pemeliharaan hasil 
aklimatisasi 
 

  Mencari dan menganalisa 
biosintesis dan fungsi salah 
satu contoh senyawa fenolik. 

 Hasil berupa esai, dikerjakan 
secara kelompok, diunggah 
pada laman e-learning UM 

Diskusi  
 
Presentasi 
 
Keberhasil-an 
aklimatisasi 
 
 

 
Tes 1 (Diluar jam) 



13-14 2.2 
3.1 

 Melanjutkan penelitian 
Persiapan menyusun 
laporan akhir hasil 
penelitian sederhana 

 Diskusidan tanya jawab 
online tentang kasus/ hasil 
laporan akhir, menganalisis 
penyebab kegagalan {kalau 
kelompok tidak berhasil 
sesuai dengan hrapan) 

 Menjawab secara 
berkelompok permasalahan 
yang diberikan 
 

 Diskusi online  

15 3.1  Diskusi secara klasikal 
dan tanya jawab, hasil 
penelitian sederhana 

 Cara penulisan artikel 
ilmiah 
 

  Diskusi dan presentasi 
 

16 UAS dan Pengumpulan Tugas Artikel Ilmiah 
Test tertulis 

Laporan 
Artikel 

 
 
 


