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SCPL 3.Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi 
dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan 
inovatif melalui pendekatan IPTEK untuk menganalisis  
berbagai permasalahan dibidang biologi sehingga dapat 
mengagumi dan berusaha menjaga ciptaanNya 
 

CPMK 1.1. Menganalisisbentuk-bentuk kehidupan tumbuhan 

berbunga. 

1.2. Menganalisis proses perkecambahantumbuhan berbunga. 

1.3. Menganalisis  struktur morfologi akartumbuhan berbunga. 

1.4. Menganalisis struktur morfologi batangtumbuhan 

berbunga. 

1.5. Menganalisis tata letak dan struktur morfologi 

dauntumbuhan berbunga. 

1.6. Menganalisis tata letak dan struktur morfologi bunga. 

1.7. Mengaitkanstruktur batang dan daun, serta tata letak daun 



pada batang dengan struktur dan tata letak daun-daun 

bunga. 

1.8. Menganalisis struktur morfologi polen. 

1.9. Mengaitkan struktur polen dan stigma dengan pola 

penyerbukan. 

1.10. Mendeskripsikan macam penyerbukan dan polinatornya. 

1.11. Menganalisis proses fertilisasi tumbuhan berbunga. 

1.12. Menganalisis struktur morfologi buah dan biji. 

1.13. Menganalisis tipe embrio. 

1.14. Menganalisis proses perkembangan buah. 

1.15. Mengaitkan struktur morfologi bunga dengan buah. 

1.16. Menganalisis proses pemencaran tumbuhan berbunga. 

 

2.1. Menemukan, menentukan langkah-langkah prosedural, 

menganalisis, dan memecahkan permasalahan serta 

menerapkan kajian pertumbuhan dan perkembangan 

organ bunga, buah, dan biji pada tumbuhan dan dapat 

mengamatinya dengan cermat.  

2.2. Menganalisis dan memecahkan permasalahan 

pertumbuhan dan perkembangan organ bunga, buah, dan 

biji tumbuhan.  

2.3. Menerapkan kajian pertumbuhan dan perkembangan 

organ bunga tumbuhan. 

2.4. Menentukan alternatif pemecahan masalah melalui 

pendekatan research yang berkaitan dengan struktur 

perkembangan bagian bunga, buah, dan biji tumbuhan. 

3.1. Terampil mencandra struktur dan perkembangan  bagian 

buah, dan biji tumbuhan. 



Sub-CPMK 1.1.1. Menganalisis bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan 

berbunga. 

1.2.1 Menganalisis proses perkecambahan tumbuhan 

berbunga. 

1.3.1 Menganalisis struktur morfologi akar. 

1.3.2 Menganalisis proses pembentukan sistem akar 

tumbuhan berbunga. 

1.3.3 Mengaitkan struktur morfologi akar dengan fungsinya. 

1.4.1 Menganalisis struktur morfologi batang tumbuhan 

berbunga. 

1.4.2 Menganalisis pola percabangan pada tumbuhan 

berbunga. 

1.4.3 Menganalisis pola arsitektur pada tumbuhan berbunga. 

1.5.1 Menganalisis tata letak, rumus, dan diagram daun pada 

tumbuhan berbunga. 

1.5.2 Menganalisis struktur morfologi daun tumbuhan 

berbunga. 

1.5.3 Menganalisis perkembangan daun monokotil. 

1.6.1 Menganalisis tata letak bunga pada tumbuhan. 

1.6.2 Menganalisis pola dan tipe perbungaan. 

1.6.3 Menganalisis perkembangan bunga. 

1.6.4 Menganalisis struktur morfologi bunga. 

1.7.1 Mengaitkanstruktur batang dan daun, serta tata letak 

daun pada batang dengan struktur dan tata letak daun-

daun bunga. 

1.7.2 Menyajikan rumus dan diagram bunga. 

1.8.1 Menganalisis struktur morfologi polen. 

1.9.1 Menganalisis perkembangan bakal biji. 



1.10.1 Mengaitkan struktur polen dan stigma dengan pola 

penyerbukan. 

1.11.1 Mendeskripsikan macam penyerbukan dan 

polinatornya. 

1.12.1 Mendeskripsikan pola fertilisasi. 

1.12.2 Membandingkan pola fertilisasi. 

1.12.3 Menganalisis proses fertilisasi tumbuhan berbunga. 

1.13.1 Menganalisis tipe embrio tumbuhan berbunga. 

1.14.1 Menganalisis struktur morfologi buah dan biji. 

1.15.1 Mengaitkan struktur morfologi bunga dengan buah. 

1.16.1 Menganalisis proses pemencaran tumbuhan berbunga. 

 

2.5. Menemukan, menentukan langkah-langkah prosedural, 

menganalisis, dan memecahkan permasalahan serta 

menerapkan kajian pertumbuhan dan perkembangan 

organ bunga, buah, dan biji pada tumbuhan dan dapat 

mengamatinya dengan cermat.  

2.6. Menganalisis dan memecahkan permasalahan 

pertumbuhan dan perkembangan organ bunga, buah, dan 

biji tumbuhan.  

2.7. Menerapkan kajian pertumbuhan dan perkembangan 

organ bunga tumbuhan. 

2.8. Menentukan alternatif pemecahan masalah melalui 

pendekatan research yang berkaitan dengan struktur 

perkembangan bagian bunga, buah, dan biji tumbuhan. 

3.1. Terampil mencandra struktur dan perkembangan  bagian 

buah, dan biji tumbuhan. 

 



 
 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub 
CPMK 

Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline 
Online 

Sinkron Asinkron 

1   Pendahuluan  
Tata tertib, kontrak, 
dan pendahuluan 
(tubuh tumbuhan, 
susunan tubuh 
tumbuhan, 
perkembangan tubuh 
tumbuhan, cakupan 
materi). 
 
Penyampaian tugas 
dan proyek 

Mendiskusikan 
ruang lingkup 
materi mk.SPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoring tugas 
dan proyek melalui 
media e-learning 
moodle 
 

5 Asesmen Produk 
berupa essai 
mengenai 
manfaat belajar 
SPT 
 
 
 
 
 
 

2 1.1 1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bentuk-bentuk 
kehidupan 
berdasarkan lama 
hidup, penyesuaian 
diri terhadap 
lingkungan, cara 
bertahan pada musim 
yang kurang 
menguntungkan  
 
 

Mahasiswa secara 
berkelompok  
mengamati  
beberapa jenis 
tumbuhan untuk 
mendeskrpsikanciri 
bentuk kehidupan 
di lingkungan 
sekitar 
 
 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
bentuk kehidupan 
secara individu  
untukdianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

4,7,12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi bentuk 
kehidupan dan 
analisis kritis  
yang diukur 
dengan rubric 
 
 
 
 



 
1.2.1 

 
Perkembangan dan 
tipe Perkecambahan  
 
 
 
 
 

 
Mahasiswa 
mengamati 
perkembangan 
perkecambahan  
dari biji jagung dan 
kacang hijau 
sampai kecambah 
 
Menentukan tipe 
perkecamabahan 

 
Mahasiswa 
browsing  artikel 
Perkembangan dan 
tipe 
Perkecambahan 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 

 
1,4,11 

 
 
 

 

 
Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi 
perkembangan 
perkecambahan 
dan tipe 
perkecamabahan 
yang diukur den 
gan rubric 
 
 
 
 

3 1.3 1.3.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 

 struktur morfologi 
akar (susunan dan 
bentuk akar meliputi 
sistem akar 
tunggang,serabut ). 
 
 
 
 
 
 
 
Mengaitkan struktur 
morfologi akar 
terspesialisasi dengan 
fungsinya (akar 
terspesialis). 

Mahasiswa 
mengamati struktur 
morfologi akar 
jagung dan kacang 
hijau secara 
berkelompok  dan 
menentukansistem 
perakaran 
 
 
 
 
Mahasiswa 
mengamati 
struktur morfologi 
variasi dari akar 
terspesialisasi 
 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
struktur morfologi 
akar 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 
Mahasiswa 
browsing  artikel 
kaitan struktur 
morfologi akar 
terspesialisasi 
dengan fungsinya 

4, 7, 8, 11, 
12,16 

Asesmen produk 
berupa 
laporandeskripsi 
struktur morfologi 
akar jagung , 
kacang hijau dan 
sistem perakaran 
yang diukur 
dengan rubrik 
 
 
 
 



 
 

secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

5 1.3 1.3.3 Pembentukan cabang 
akar dan sistem 
perakaran 
berdasarkan hasil 
pengamatan 
perkecambahan 
(perkembangan akar 
berdasarkan asalnya). 

Mahasiswa 
mengamati secara 
berkelompok 
terbentuknya 
cabang akar pada 
kecambah   

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
pembentukan 
cabang akar dan 
sistem perakaran 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

4, 7, 8, 11, 
12,16 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 
morfologi cabang 
akar pada 
kecambah  yang 
diukur dengan 
rubrik 
 

6-7 1.4 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Struktur morfologi 

batang tumbuhan 

berbunga (ciri, sifat 

batang, arah tumbuh 

batang dan batang 

terspesialisasi, tunas: 

pembentukan, jenis 

dan pertumbuhannya) 

 

 

Mahasiswa 
mengamati secara 
berkelompok 
struktur morfologi 
macam-macam 
batang tumbuhan 
berbunga 
 
 
 
 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
struktur morfologi 
batang tumbuhan 
berbunga 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 

4, 7, 8, 11, 
12,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 
morfologi batang 
tumbuhan 
berbunga  yang 
diukur dengan 
rubric 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 

 

Mengaitkan struktur 

morfologi batang 

terspesialisasi dengan 

fungsinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola percabangan 

pada tumbuhan 

berbunga (pola 

percabangan, arah 

tumbuh cabang, pola 

khusus). 

 
 
Berdasarkan data 
struktur morfologi  
batang 
terspeliasasi 
Mahasiswa secara 
berkelompok dapat 
mengkaitkan 
struktur morfologi 
batang 
terspeliasasi 
dengan fungsinya 
 
 
 
 
 
Mahasiswa 
mengamati Macam 
–macam pola 
percabangan pada 
tumbuhan 
berbunga 
secara 
berkelompok 
berdasarkan data 
tentang Macam –
macam pola 
percabangan pada 
tumbuhan 
berbunga 

laporan 
 
Mahasiswa 

browsing  artikel 

struktur morfologi 

batang 

terspesialisasi 

dengan fungsinya 

secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 
 
Mahasiswa 
browsing  artikel 
pola percabangan 
pada tumbuhan 
berbunga secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

 
 

4, 11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4, 11, 12 

 
 
Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 
morfologi batang  
terspesialisasi 
tumbuhan 
berbunga  yang 
diukur dengan 
rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi pola 
percabangan 
pada tumbuhan 
berbunga yang 
diukur dengan 
rubrik 
 
 
 
 
 
 



Mahasiswa  
Dapat Mengaitkan 
asal cabang 
dengan 
pertumbuhan 
tunas serta 
menganalisis arah 
pertumbuhan 
cabang 
 

 
 
 
 

8-9 1.4 1.4.3 Pola arsitektur pada 

tumbuhan berbunga. 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamatiarah 
tumbuh cabang, 
sifat tumbuh, dan 
banyaknya sumbu 
pada tumbuhan 
untuk menentukan 
pola arsitektur 
pada beberapa 
tumbuhan 
berbunga  
 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
pola arsitektur pada 
tumbuhan 
berbunga secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

4 Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi pola 
arsitektur pada 
tumbuhan 
berbunga yang 
diukur dengan 
rubrik 
 

10 1.5 1.5.1 
 
 

 
 

 

Tata letak daun, 

rumus, dan 

diagramdaun pada 

tumbuhan berbunga 

 

Mahasiswa secara 
berpasangan 
mengamati tata 
letak daun pada 
berbagai jenis 
tumbuhan 
berbunga untuk 
menentukan 
filotaksis, rumus 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
tata letak daun, 
rumus, dan 
diagramdaun pada 
tumbuhan 
berbunga 
secara individu  
untuk dianalisis 

4,11,12, 5 Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi tata 
letak daun, 
rumus, dan 
diagramdaun 
pada tumbuhan 
berbunga yang 
diukur dengan 



dan diagram daun kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

rubrik 
 

11-12 1.5 1.5.2 Struktur morfologi 

daun tumbuhan 

berbunga (bagian dan 

jenis daun, daun 

tunggal: pelepah, 

tangkai, helaian, 

bentuk ujung, pangkal, 

pertulangan, tepi, tipe 

helaian, daging daun, 

permukaan daun, 

tebal-tipis daun dan 

warna daun, daun 

majemuk: bagian, 

macam, dan deksripsi 

anak daun, daun 

khusus: daun 

monokotil, daun 

cerme). 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati 
macam-macam 
daun tumbuhan 
berbunga untuk 
mendiskripsikan 
bagian dan jenis 
daun, daun 
tunggal: pelepah, 
tangkai, helaian, 
bentuk ujung, 
pangkal, 
pertulangan, tepi, 
tipe helaian, 
daging daun, 
permukaan daun, 
tebal-tipis daun 
dan warna daun, 
daun majemuk: 
bagian, macam, 
dan deksripsi anak 
daun, daun 
khusus: daun 
monokotil, daun 
cerme 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

struktur morfologi 

daun tumbuhan 

berbunga 

secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

4,11,12, 
5,17 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi Struktur 
morfologi daun 
tumbuhan 
berbunga yang 
diukur dengan 
rubrik 
 



 

13 1.5 1.5.3 Perkembangan daun 

tumbuhan berbunga 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati 
macam-macam 
daun tumbuhan 
berbunga untuk 
menganalisis 
perkembangan 
daun tumbuhan 
berbunga 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

perkembangan 

daun tumbuhan 

berbunga 

secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

4 Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi 
perkembangan 
daun tumbuhan 
berbunga yang 
diukur dengan 
rubrik 
 

14   Tes Unit 1 (Akar, 

batang dan daun) 

 

    Tes  

15-16 1.6 1.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tata letak bunga pada 

tumbuhan. 

 pola, tipe, dan evolusi 

perbungaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengamati 

macam-macam 

tata letak 

bunga,dan 

perbungaan, pola, 

tipe, dan evolusi 

perbungaan. 

 
 
 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

tata letak bunga 

pada 

tumbuhan.secara 

individu  untuk 

dianalisis kritis 

Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 
 

1, 4, 6, 
11,12, 5 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi tata 
letak bunga pada 
tumbuhan yang 
diukur dengan 
rubrik 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.6.2 

 
 
 

 

Mengaitkan pola 
perbungaan dengan 
pola percabangan 

 
 
Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati pola 
percabangan dan 
pola perbungaan 
untuk menganalisis 
keterkaitan melalui 
pengamatan 
berbagai 
tumbuhan 
berbunga 

 

Mahasiswa 

browsing  artikel 

pola perbungaan 

dengan pola 

percabangansecara 

individu  untuk 

dianalisis kritis 

Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

 
Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi pola 
perbungaan 
dengan pola 
percabangan 
yang diukur 
dengan rubrik 

 1.6 1.6.3 Perkembangan bunga 

(tipe stamen primitif-

maju dilihat dari 

berkas pengangkut, 

putik primitif-maju 

dilihat dari perlekatan). 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati 
perkembangan 
bunga berbagai 
tumbuhan 
berbunga untuk 
menganalisistipe 
stamen primitif-
maju dilihat dari 
berkas 
pengangkut, putik 
primitif-maju dilihat 
dari perlekatan 
 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

perkembangan 

bunga secara 

individu  untuk 

dianalisis kritis 

Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi 
perkembangan 
bunga yang 
diukur dengan 
rubrik 

17-18 1.6 1.6.4 Struktur morfologi 

bunga (bagian bunga, 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati struktur 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

1, 4, 6, 
11,12, 5,18 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 



kelengkapan bunga, 

keadaan bunga, 

susunan daun bunga 

dalam kuncup, warna 

bunga, andresium, 

ginesium, tipe 

plasenta). 

morfologi bunga 
berbagai 
tumbuhan 
berbunga untuk 
mendiskripsikan 
bagian bunga, 
kelengkapan 
bunga, keadaan 
bunga, susunan 
daun bunga dalam 
kuncup, warna 
bunga, andresium, 
ginesium, tipe 
plasenta 
 

struktur morfologi 

bunga secara 

individu  untuk 

dianalisis kritis 

Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

morfologi bunga 
yang diukur 
dengan rubrik 

19-20 1.7 1.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterkaitan struktur 

batang dan daun, 

serta tata letak daun 

pada batang dengan 

struktur dan tata letak 

daun-daun bunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengamati struktur 

batang, daun, dan 

bunga untuk 

menganalisis 

keterkaitan antara 

tata letak daun 

pada batang 

dengan struktur 

dan tata letak 

daun-daun bunga. 

 
Mahasiswa secara 
berkelompok 

 Mahasiswa 

browsing  artikel 

struktur morfologi 

bunga secara 

individu  untuk 

dianalisis kritis 

Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

1, 4, 6, 
11,12, 5,18 

Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 
morfologi bunga 
yang diukur 
dengan rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.7.2 

 

Menyajikan rumus dan 

diagram bunga. 

mennggambar dan 
menyajikan rumus 
dan diagram 
bunga 

 
Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
rumus dan 
diagram bunga 
yang diukur 
dengan rubrik 
 

21   Tes Unit 2 (Struktur 
bunga) 
 

    Tes  

22-23 1.8 1.8.1 Struktur morfologi 

polen (sumbu, 

apertura, ornamentasi, 

pembentukan buluh 

serbuk sari). 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati struktur 
morfologi polen 
untuk 
mendiskripsikan 
sumbu, apertura, 
ornamentasi, 
pembentukan 
buluh serbuk sari 

 Mahasiswa 
browsing  artikel 
struktur morfologi 
polen (sumbu, 
apertura, 
ornamentasi, 
pembentukan buluh 
serbuk sari) secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

11,13 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
struktur morfologi 
polen yang 
diukur dengan 
rubrik 

24 1.9 1.9.1 Perkembangan bakal 

biji (bagian bakal biji, 

tipe bakal biji, tipe 

nuselus, tipe kantung 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati 
perkembangan 
morfologi bakal biji 

 Mahasiswa 
browsing artikel 
perkembangan 
bakal biji secara 
individu  untuk 

2,3, 4 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
perkembangan 
bakal biji yang 



lembaga) untuk 
mendiskripsikan 
bagian bakal biji, 
tipe bakal biji, tipe 
nuselus, tipe 
kantung lembaga 
 

dianalisis kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 

diukur dengan 
rubrik 

25 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.11 

1.10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.11.1 

Hubungan struktur 

polen dan stigma 

dengan pola 

penyerbukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Macam penyerbukan 

dan polinatornya (pola 

penyerbukan, uniseks, 

mandul sendiri, 

dikogami, herkogami, 

heterostili, cara 

penyerbukan dan 

macam polinator) 

 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati struktur 
pollen dan stigma 
untuk menganalisis 
keterkaitan struktur 
polen dan stigma 
dengan pola 
penyerbukan  
 
 
 
 
Mahasiswa secara 
berkelompok 
menganalisis 
macam 
penyerbukan dan 
polinatornya  
 

 Mahasiswa 
browsing artikel 
hubungan struktur 
polen dan stigma 
dengan pola 
penyerbukan untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis 
dijadikan bahan 
pembahasan 
laporan 
 
 
 
 

2, 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 

Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
struktur pollen 
dan stigma yang 
diukur dengan 
rubrik 
 
 
 
 
 
 
Asesmen produk 
berupa analisis 
kritis artikel 
macam 
penyerbukan dan 
polinatornya 
 

26 1.12 1.12.1 
 

 Pola fertilisasi 

(amfimiksis dan 

Mahasiswa secara 
individu 

 Mahasiswa 
browsing artikel 

2, 4, 11 Asesmen produk 
berupa analisis 



 
 
 
 
 
1.12.2 

apomiksis). 

 

 

 

 

Variasi  pola fertilisasi 

(macam-macam 

apomiksis: apomiksis, 

agamospermi, 

partenogenesis 

apospori, apomeisosi 

embrioni adventif, 

poliembrioni dan 

amfimiksis). 

 

menganalisis 
fenomena pola 
fertlisasi di alam 
sekitar 
 
 
Mahasiswa secara 
berkelompok 
menentukan 
perbedaan pola 
fertilisasi 
 
 

pola fertilisasi untuk 
dianalisis kritis 
 
 
 
 
Mahasiswa 
browsing artikel 
variasi  pola 
fertilisasi untuk 
dianalisis kritis 
 

kritis artikel pola 
fertilisasi 
 
 
 
 
Asesmen produk 
berupa analisis 
kritis artikel 
variasi  pola 
fertilisasi 
 
 

27 1.12 1.12.3  Proses fertilisasi 

tumbuhan berbunga 

(cara masuknya buluh 

serbuk sari sampai 

dengan fertilisasi: 

khalazogami, 

mesogami, porogami, 

pembuahan ganda, 

zigot, inti endosperm 

primer). 

 

Mahasiswa secara 
individu 
menganalisis 
proses fertilisasi 

 Mahasiswa 
Browsing  proses 
fertilisasi secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis ditlis 
dalam  satu 
halaman 

2 Asesmen produk 
berupa analisis 
kritis artikel 
proses fertilisasi 
 

1.13 1.13.1  Tipe embrio 

tumbuhan berbunga 

Mahasiswa secara 
berkelompok 

 Mahasiswa 
Browsing  

2 Asesmen produk 
berupa analisis 



(onagrad, asterad, 

solanad, karifilad, 

kenopodiad), bagian-

bagian embrio pada 

dikotil dan monokotil 

dan fungsi kotiledon. 

menentukan 
perbedaan 
berbagai tipe 
embrio, bagian-
bagian embrio dan 
fungsi kotiledon. 

perbedaan 
berbagai tipe 
embrio, bagian-
bagian embrio dan 
fungsi kotiledon 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis ditlis 
dalam  satu 
halaman 
 

kritis artikel tipe 
embrio 
tumbuhan 
berbunga 

28 1.14 1.14.1  Struktur morfologi 

buah (macam-macam 

buah: partenokarpi, 

buah sejati, buah 

semu, buah tunggal, 

buah ganda, buah 

majemuk, buah kering, 

buah berdaging) dan 

biji (tali pusar, kulit biji, 

testa, tegmen, inti biji: 

lembaga, putih 

lembaga (bertepung, 

berdaging, menanduk, 

dll), endosperm, 

perisperm, bentuk 

tambahan: sayap, 

rambut, salut biji, salut 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati struktur 
morfologi buah 
berbagai 
tumbuhan 
berbunga untuk 
mendiskripsikan 
macam-macam 
buah: 
partenokarpi, buah 
sejati, buah semu, 
buah tunggal, 
buah ganda, buah 
majemuk, buah 
kering, buah 
berdaging) dan biji 
(tali pusar, kulit biji, 
testa, tegmen, inti 
biji: lembaga, putih 

 Mahasiswa 
Browsing  
Mahasiswa Brosing  
perbedaan 
berbagai tipe 
embrio, bagian-
bagian embrio dan 
fungsi kotiledon 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis ditlis 
dalam  satu 
halaman secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis ditlis 
dalam  satu 
halaman 

12 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
struktur morfologi 
buah yang diukur 
dengan rubrik 



biiji semu, pusar biji, 

karunkula, dll.) 

lembaga 
(bertepung, 
berdaging, 
menanduk, dll), 
endosperm, 
perisperm, bentuk 
tambahan: sayap, 
rambut, salut biji, 
salut biiji semu, 
pusar biji, 
karunkula, dll.) 
 

29 1.15 1.15.1 struktur morfologi 

bunga dengan macam 

buah. 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati struktur 
morfologi bunga 
untuk menganalisis 
keterkaitan antara 
struktur morfologi 
bunga dengan 
macam buah 

 Mahasiswa 
Browsing  artikel 
keterkaitan 
morfologi bunga 
dengan buah 
secara individu  
untuk dianalisis 
kritis 
Hasil analisis ditlis 
dalam  satu 
halaman 
 

1 asesmen produk 
berupa analisis 
kritis artikel 
keterkaitan 
morfologi bunga 
dengan buah 

30 1.16 1.16.1 Proses pemencaran 

tumbuhan berbunga 

(zookori, autokori, 

hidrokori, dan 

anemokori) 

Mahasiswa secara 
individu 
menganalisis 
proses 
pemencaran 
tumbuhan 
berbunga 

 Mahasiswa Brosing  
artikel proses 
pemencaran 
tumbuhan 
berbunga  secara 
individu  untuk 
dianalisis kritis 
Hasil analisis ditlis 

11 Asesmen produk 
berupa analisis 
kritis artikel 
proses 
pemencaran 
tumbuhan 
berbunga 



dalam  satu 
halaman 
 

31   Tes Unit 3 (Buah, biji, 

tipe embrio dan 

pemencaran). 

 

    Tes  

32   Tes Final 

 

    Tes  
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PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1   Dosen menjelaskan tata 
tertib dan kontrak 
perkuliahan 

 Dosen menjelaskan 
ruang lingkup materi 
tubuh tumbuhan, 
susunan tubuh 
tumbuhan, 
perkembangan tubuh 
tumbuhan, cakupan 
materi 

 Dosen menyampaikan 
tugas dan proyek: (a) 
perkecambahan biji 
jagung, kacang ijo, (b) 
Pola perbungaan 
dengan polinator, (c) 
bentuk kehidupan 
tumbuhan di sekitar 
berdasarkan lama 
hidupnya 
yang dikerjakan selama 
satu semester 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 

Monitoring tugas dan proyek 
melalui media e-learning 
moodle 

 Asesmen Produk 
berupa essai 
mengenai manfaat 
belajar SPT 



berbagai bentuk 
kehidupan tumbuhan di 
sekitar  

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengecambahkan biji 
jagung dan biji kacang 
ijo untuk mengamati 
perkembangan dan  
perubahan ciri morfologi 
biji  

2 1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mahasiswa 
mempresentasikan 
deskripsi berbagai 
bentuk kehidupan 
tumbuhan di sekitar 

 Dosen memberi 
penguatan tentang 
berbagai bentuk 
kehidupan tumbuhan di 
sekitar  

 Dosen menugasi 
mahasiswa untuk 
menyiapkan berbagai 
macam akar tumbuhan 
sekitar dengan cara 
mengambil akar 
berserta bagian-
bagiannya 

  Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi bentuk 
kehidupan dan 
analisis kritis  yang 
diukur dengan rubric 
 
 

3 1.2.1  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 

  Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 



mendeskripsikan 
struktur morfologi 
berbagai macam akar 
tumbuhan sekitar  

 Dosen memberi 
penguatan tentang 
struktur morfologi 
berbagai macam akar 
tumbuhan sekitar  

 Mahasiswa mengamati 
struktur morfologi akar 
jagung dan kacang 
hijau secara 
berkelompok untuk 
mendeskripsikan 
struktur morfologi akar 
tumbuhan sekitar  

morfologi akar jagung 
, kacang hijau dan 
sistem perakaran 
yang diukur dengan 
rubrik 
 
 
 
 

4 1.3.1 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
struktur morfologi akar 
terspesialisasi 
tumbuhan sekitar 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan struktur dan 
fungsi morfologi akar 
terspesialisasi 
tumbuhan sekitar 

 Dosen memberi 

  Asesmen produk 
berupa laporan 
deskripsi struktur 
morfologi akar 
terspesialisasi yang 
diukur dengan rubrik 
 



penguatan tentang 
struktur dan fungsi 
morfologi akar 
terspesialisasi 
tumbuhan sekitar 

5 1.3.2  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati 
perkembangan dan  
perubahan ciri morfologi 
biji jagung dan biji 
kacang ijo  

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
menentukan tipe 
perkecambahan 
berdasarkan hasil 
pengamatan 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
menganalisis 
keterkaitan 
perkembangan akar 
dan sistem perakaran 
berdasarkan 
pengamatan 
perkecambahan 

 Dosen memberi 
penguatan tentang 
perkembangan dan  
perubahan ciri morfologi 
biji jagung dan biji 

  Asesmen produk 
berupa 
laporanperkembangan 
dan perubahan ciri 
morfologi  
perkecambahan yang 
diukur dengan rubrik 
 



kacang ijo, tipe 
perkecambahan, dan 
keterkaitan 
perkembangan akar 
dan sistem perakaran  

6-7 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
struktur batang 
tumbuhan berbunga di 
sekitar 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
struktur batang 
terspesialisasi 
tumbuhan berbunga di 
sekitar 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
menganalisis 
keterkaitan struktur dan 
fungsi morfologi batang 
terspesialisasi  

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
morfologi batang dan 
keterkaitan struktur dan 
fungsi morfologi batang 
terspesialisasi  

  Asesmen produk 
berupa 
laporandeskripsi 
struktur batang 
tumbuhan berbunga 
yang diukur dengan 
rubrik 
 



 Dosen menugasi 
mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
berbagai macam 
cabang tumbuhan 
sekitar dengan cara 
mengambil cabang 
berserta bagian-
bagiannya 

 Dosen menugasi 
mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
berbagai macam pola 
arsitektur pohon pada 
tumbuhan sekitar 

8-9 1.4.3  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan asal dan 
perkembangan cabang  

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan arah 
pertumbuhan cabang 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan pola 

 Mahasiswa menganalisis 
keterkaitan asal dan 

perkembangan cabang 
untuk menentukan 
arsitektur pohon 

Asesmen produk 
berupa 
laporanketerkaitan 
asal dan 
perkembangan 
cabang yang diukur 
dengan rubrik 
 



percabangan dengan 
arah tumbuh cabang, 
sifat tumbuh, dan 
banyaknya sumbu pada 
tumbuhan 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan pola 
arsitektur pohon pada 
tumbuhan sekitar 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
morfologi cabang dan 
keterkaitan struktur dan 
keterkaitan pola 
arsitektur pohon pada 
tumbuhan 

 Dosen menugasi 
mahasiswa secara 
berkelompok untuk 
mengamati untuk 
mendeskripsikan tata 
letak daun pada 
tumbuhan berbunga 

10 1.5.1 
 
 
 
 
 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mempresentasikan tata 
letak daun pada 
tumbuhan berbunga di 
sekitar 
 

  
 
 
 
 
 
 

Asesmen produk 
berupa laporantata 
letak daun pada 
tumbuhan diukur 
dengan rubrik 
 
 



1.5.2 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdiskusi 
mengenai penerapan 
tata letak, rumus, dan 
diagram daun pada 
tumbuhan berbunga di 
sekitar 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
tata letak daun, rumus, 
dan diagram daun 

 Dosen menugasi 
mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan ciri 
morfologi daun tunggal 
dan daun majemuk 
tumbuhan berbunga 

Mahasiswa menganalisis 
perkembangan daun pada 
tumbuhan dikotil dan 
monokotil 

Asesmen produk 
berupa 
laporanpenerapan 
tata letak, rumus, dan 
diagram daun pada 
tumbuhan berbunga di 
sekitar 
diukur dengan rubrik 
 
 
 

11-12 1.5.3  Mahasiswa 
mempresentasikan hasil 
deskripsi ciri morfologi 
daun tunggal tumbuhan 
berbunga 

 Mahasiswa 
mempresentasikan hasil 
deskripsi ciri morfologi 
daun majemuk 
tumbuhan berbunga 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
ciri morfologi daun 

  Asesmen produk 
berupa 
laporandeskripsi ciri 
morfologi daun 
tunggal  dan 
majemuka tumbuhan 
berbunga  diukur 
dengan rubrik 
 



tunggal dan daun 
majemuk tumbuhan 
berbunga 

 Dosen memberi tugas 
kepada mahasiswa 
untuk browsing 
mengenai proses 
pembentukan daun 
dikotil dan monokotil 

13 1.5.4 Mahasiswa 
mempresentasikan 
perkembangan daun dikotil 
dan monokotil  

  Asesmen produk 
berupa 
laporanperkembangan 
daun dikotil dan 
monokotil yang diukur 
dengan rubrik 
 

14  Tes unit 1   Tes 

15-16 1.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 
 
 
 
 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendiskripsikan ciri tata 
letak, jumlah bunga 
pada tumbuhan, 
bagian-bagian bunga 
pada berbagai 
tumbuhan di sekitar 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan pola, 
tipe, dan evolusi 
perbungaan 
 

 Mahasiswa 
menganalisisciri tata letak, 
jumlah bunga pada 
tumbuhan, bagian-bagian 
bunga yang telah dianalisis 
pada berbagai tumbuhan 
di sekitar 

 

Asesmen produk 
berupa 
laporanperkembangan 
bunga yang diukur 
dengan rubrik 
 



 
 
 
 
 
 
 

1.6.3 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan pola 
perbungaan dengan 
pola percabangan 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
perkembangan bunga 
(tipe stamen, primitif-
maju dilihat dari berkas 
pengangkut, putik 
primitif-maju dilihat dari 
perlekatan carpelum)  

17-18 1.6.4  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendeskripsikan 
struktur morfologi bunga 
(bagian, kelengkapan, 
keadaan, susunan daun 
bunga dalam kuncup, 
warna, andrecium, 
gynecium, tipe placenta 
bunga) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
struktur morfologi bunga 

  Asesmen produk 
berupa 
laporanstruktur 
morfologi bunga yang 
diukur dengan rubrik 
 

19-20 1.7.1 
 
 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdiskusi 
mengenai keterkaitan 
struktur batang dan 

  Asesmen produk 
berupa 
laporanketerkaitan 
struktur batang dan 



 
 
 
 

1.7.2 

daun, serta tata letak 
daun pada batang 
dengan struktur dan 
tata letak daun-daun 
bunga. 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
penerapan macam-
macam tata letak, 
rumus, dan diagram 
bunga pada tumbuhan 
di sekitar 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
keterkaitan struktur 
batang dan daun, serta 
tata letak daun pada 
batang dengan struktur 
dan tata letak daun-
daun bunga 

daun, serta tata letak 
daun pada batang 
dengan struktur dan 
tata letak daun-daun 
bungayang diukur 
dengan rubrik 
 

21  Tes unit 2   Tes  

22-23 1.8.1  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendeskripsikan 
struktur morfologi polen 
(sumbu, apertura, dan 
ornamentasi) 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan struktur 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa menganalisis 
keterkaitan struktur benang 

Asesmen produk 
berupa 
laporanketerkaitan 
struktur batang dan 
daun, serta tata letak 
daun pada batang 
dengan struktur dan 
tata letak daun-daun 
bunga yang diukur 
dengan rubrik 



morfologi polen 
tumbuhan sekitar 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan cara 
terbentuknya buluh 
serbuk sari 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
struktur morfologi polen 

sari dan putik dengan 
penyerbukan 

 

24 1.9.1  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendiskripsikan struktur 
bakal biji 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 

 perkembangan bakal 
biji (tipe bakal biji, tipe 
nuselus, tipe kantung 
lembaga) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
struktur bakal biji 

  Asesmen produk 
berupa 
laporanperkembangan 
bakal biji yang diukur 
dengan rubrik 
 

25 1.10.1 
 
 
 

 
 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mendiskusikan 
keterkaitan struktur 
polen dan stigma 
dengan pola 
penyerbukan  

  Asesmen produk 
berupa 
laporanketerkaitan  
macam penyerbukan 
dan polinatornya yang 
diukur dengan rubrik 
 



1.11.1   Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendiskripsikan macam 
penyerbukan dan 
polinatornya (pola 
penyerbukan, uniseks, 
mandul sendiri, 
dikogami, herkogami, 
heterosliti, cara 
penyerbukan dan 
macam polinatornya) 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdikusi 
untuk menganalisis 
keterkaitan  macam 
penyerbukan dan 
polinatornya  

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
polen dan stigma, 
penyerbukan dan 
polinator  

26 1.12.1 
 
 
 
 
 
 

1.12.2 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdikusi 
untuk menganalisis pola 
fertilisasi (amfimiksis 
dan apomiksis)  

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
membandingkan pola 
fertilisasi (macam-

  Asesmen produk 
berupa analisis kritis 
mengenai fertilisasi 
yangdiukur dengan 
rubrik 
 



macam apomiksis: 
apomiksis, 
agamospermi, 
partenogenesis, 
apospori, apomeiosis, 
embrioni adventif, 
poliembriioni, dan 
apomiksis) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
pola fertlisisasi 

27 1.12.3 
 
 
 
 
 
 

 
1.13.1 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdikusi 
untuk menganalisis 
proses fertilisasi 
tumbuhan berbunga 
(cara masuknya buluh 
serbuk sampai 
fertilisasi: kalasogami, 
mesogami, porogami, 
pembuahan ganda, 
zigot, inti, endopserm 
primer) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
proses fertilisasi 
tumbuhan berbunga 

  Asesmen produk 
berupa analisis kritis 
mengenai fertilisasi 
yang diukur dengan 
rubrik 
 

 Mahasiswa secara 
berkelompok berdikusi 
untuk menganalisis tipe 
embrio tumbuhan 
berbunga (onagrad, 

  Asesmen produk 
berupa analisis kritis 
mengenai tipe embrio 
tumbuhan 
berbungayang diukur 



asterad, solanad, 
karifilad, kenopodiad), 
bagian-bagian embrio 
pada dikotil dan 
monokotil dan fungsi 
kotiledon. 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
tipe embrio tumbuhan 
berbunga 

dengan rubrik 
 

28 1.14.1  Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendiskripsikan struktur 
morfologi buah 
(macam-macam buah, 
partenokarpi, buah 
sejati, buah semu, buah 
tunggal, buah ganda, 
buah majemuk, buah 
kering, buah berdaging) 

 Mahasiswa secara 
berkelompok 
mengamati untuk 
mendiskripsikan struktur 
morfologi biji (tali pusar, 
tali biji, testa, tekmen, 
inti biji, lembaga, putih 
lembaga (bertepung, 
berdaging, menanduk, 
dll), endosperm, 
perisperm, bentuk 

  Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan morfologi 
buah dan biji yang 
diukur dengan rubrik 
 



tambahan: sayap 
rambut salut biji, salut 
biji semu, pusar biji, 
karunkula) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
struktur morfologi buah 
dan biji 

29 1.15.1  Mahasiswa secara 
berkelompok berdiskusi 
untuk menganalisis 
keterkaitan morfologi 
bunga dengan macam-
macam buah dari 
tumbuhan sekitar 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
morfologi bunga dengan 
macam-macam buah 
dari tumbuhan sekitar 

  Asesmen produk 
berupa analisis kritis 
mengenai 
keterkaitkan morfologi 
bunga dengan 
macam-macam buah 
dari tumbuhan 
sekitaryang diukur 
dengan rubrik 
 

30 1.16.1  Mahasiswa secara 
berkelompok berdiskusi 
untuk menganalisis 
proses pemencaran 
tumbuhan berbunga 
(zookori, autokori, 
hidrokori, anemokori) 

 Dosen memberi 
penguatan mengenai 
proses pemencaran 
tumbuhan berbunga 
(zookori, autokori, 

  Asesmen produk 
berupa analisis kritis 
mengenai proses 
pemencaran 
tumbuhan berbunga 
yang diukur dengan 
rubrik 
 



hidrokori, anemokori) 

31  Tes Unit 3   Tes  

32  Final   Tes 

 
 
 


