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SCPL 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. Menggolongkan tanaman yang bernilai ekonomi 
berdasarkan kegunaan bagi manusia dan kehidupan. 

2. Menganalisis potensi tanaman dan bagian tanaman yang 
bernilai ekonomiberdasarkan kandungan kimia. melalui 
penerapan pengetahuan dan teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode ilmiah 

3. Menganalisis produk olahan tanaman bernilai 
ekonomimelalui penerapan pengetahuan dan teknologinya 
dengan mengikuti kaidah metode ilmiah 

4. Mengidentifikasicara mengolah produk tanaman bernilai 
ekonomi. 

5. Merancang proyek pembuatanproduk olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dan melaporkannya dalam bentuk 
proposal. 



6. Menganalisis cara budidaya tanaman yang bernilai ekonomi 
 

Sub-CPMK 1.1 Menggolongkan tanaman yang bernilai ekonomi 
berdasarkan kegunaan bagi manusia dan kehidupan. 

2.1 Mengidentifikasi kandungan kimiawi tanaman dan bagian 
tanaman yang bernilai ekonomimelalui penerapan 
pengetahuan dan teknologinya dengan mengikuti kaidah 
metode ilmiah 

2.2  Mengidentifikasi kegunaan kandungan kimiawi tanaman  
bernilai ekonomi.  

3.1 Mengidentifikasi produk olahan tanaman bernilai ekonomi 
3.2 Menganalisis produk olahan tanaman bernilai ekonomi 

berdasarkan kandungan kimiawi melalui penerapan 
pengetahuan dan teknologinya dengan mengikuti kaidah 
metode ilmiah 

4.1 Menganalisiscara mengolah produk tanaman bernilai 
ekonomi. 

5.1 Merencanakan proyek pembuatan produk olahan dari 
 tanaman bernilaiekonomi untuk menghasilkan proposal. 

5.2 Melaksanakan  proyek proyek pembuatan produk olahan 
dari tanaman bernilaiekonomi untuk menghasilkan  

      proposal. 
5.3 Melaporkanproyek pembuatan produk olahan dari 

 tanaman bernilaiekonomi untuk menghasilkan proposal. 
6.1 Menganalisis cara budidaya tanaman yang bernilai ekonomi 
 
 

 
 
 
 
 



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 
(ruang lingkup 
botani 
ekonomi dan 
keterkaitannya 
dengan ilmu 
lain) 
 
 
 
Penyampaian 
tugas dan 
proyek 

Mendiskusikan tentang 
ruang lingkup botani 
ekonomi dan keterkaitannya 
dengan ilmu lain 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa secara 
mandiri browsing 
mengenai 
penggolongan 
tanaman 
berdasarkan 
kegunaan bagi 
manusia dan 
kehidupan dan 
menentukan 
tumbuhan yang 
akan dipilih sebagai 
proyek 
 

 Asesmen produk 
berupa essai tentang 
ruang lingkup botani 
ekonomi dan 
keterkaitannya dengan 
ilmu lain yang diukur 
dengan rubric 



2 1 1.1 
 

Tanaman 
bernilai 
ekonomi 
(penggolongan 
berdasarkan 
pemanfaatan 
bagi 
kehidupan 
manusia: 
tanaman 
pangan, 
sayuran dan 
buah, serat, 
kayu, 
penghasil 
tannin dan zat 
warna, 
penghasil 
karet, 
penghasil 
minyak, 
minyak atsiri 
dan lemak, 
penghasil 
gula, 
penghasil gum 
dan resin, 
penghasi 
minuman 
beralkohol dan 
tidak 
beralkohol, 

Mahasiswa secara mandiri 
mempresentasikan 
penggolongan tanaman 
bernilai ekomomi 
berdasarkan pemanfaatan 
bagi kehidupan manusia: 
tanaman pangan/ 
sayuran/buah/ serat/ kayu/ 
penghasil tannin/ zat warna/ 
penghasilkaret/ penghasil 
minyak/ penghasil minyak 
atsiri/ penghasil lemak/ 
penghasil gula/ penghasil 
gum/ penghasil resin/ 
penghasi minuman 
beralkohol/penghasil 
minuman tidak beralkohol/ 
penghasil obat/ tanaman 
hias/ dan tanaman rendah)  

 Mahasiswa secara 
mandiri browsing  
mengenai 
penggolongan 
tanaman bernilai 
ekomomi 
berdasarkan 
pemanfaatan bagi 
kehidupan manusia: 
tanaman pangan/ 
sayuran/buah/ serat/ 
kayu/ penghasil 
tannin/ zat warna/ 
penghasilkaret/ 
penghasil minyak/ 
penghasil minyak 
atsiri/ penghasil 
lemak/ penghasil 
gula/ penghasil 
gum/ penghasil 
resin/ penghasi 
minuman 
beralkohol/penghasil 
minuman tidak 
beralkohol/ 
penghasil obat/ 
tanaman hias/ dan 
tanaman rendah) 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangpenggolongan 
tanaman bernilai  
ekomomi berdasarkan 
pemanfaatan bagi 
kehidupan manusia: 
tanaman pangan/ 
sayuran/buah/ serat/ 
kayu/ penghasil tannin/ 
zat warna/ 
penghasilkaret/ 
penghasil minyak/ 
penghasil minyak atsiri/ 
penghasil lemak/ 
penghasil gula/ 
penghasil gum/ 
penghasil resin/ 
penghasi minuman 
beralkohol/penghasil 
minuman tidak 
beralkohol/ penghasil 
obat/ tanaman hias/ 
dan tanaman rendah) 
yang diukur dengan 
rubrik 



penghasil 
obat, tanaman 
hias, dan 
tanaman 
rendah) 
 

3 2 2.1 
 

Potensi 
tanaman dan 
bagian 
tanaman yang 
bernilai 
ekonomi 
berdasarkan 
kandungan 
kimia 

Mahasiswa secara 
berkelompok mengamati  
berbagai  tanaman  dan 
bagian tanaman bernilai 
ekonomi dari tanaman 
sekitar  untuk 
mengidentifikasi kandungan 
kimiawi tanaman dan bagian 
tanaman pangan, sayur, 
buah, serat, kayu, penghasil 
tanin, zat warna,, minyak, 
minyak atsiri,  lemak, dan 
simplisia  melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode 
ilmiah 

 Mahasiswa secara 
mandiri Browsing 
mengenai tahapan 
dan cara identifikasi 
kandungan kimiawi 
tanaman dan bagian 
tanaman pangan, 
sayur, buah, serat, 
kayu, penghasil 
tanin, zat warna,, 
minyak, minyak 
atsiri, lemak, dan 
simplisia 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmengidentifikasi 
kandungan kimiawi 
tanaman dan bagian 
tanaman pangan, 
sayur, buah, serat, 
kayu, penghasil tanin, 
zat warna,, minyak, 
minyak atsiri,  lemak, 
dan simplisia  melalui 
penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan 
mengikuti kaidah 
metode ilmiahyang 
diukur dengan rubric 

4 2 2.2 Potensi 
tanaman dan 
bagian 
tanaman yang 
bernilai 
ekonomi 
berdasarkan 
kandungan 
kimia 

Mahasiswa secara 
berkelompokmendiskusikan 
dan mempresentasikan hasil  
kegunaan kandungan 
kimiawi berbagai tanaman 
yang sudah diidentifikasi 

   Asesmen produk 
berupa essai 
tentangkegunaan 
kandungan kimiawi 
berbagai tanaman yang 
sudah 
diidentifikasiyang 
diukur dengan rubric 



5    Tes 1 
Ruang lingkup botani 
ekonomi, penggolongan 
tanaman bernilai ekonomi, 
kandungan kimiawi dan 
kegunaan kandungan 
kimiawi tanaman bernilai 
ekonomi    

   Asesmen produk 
berupa essai 
tentangRuang lingkup 
botani ekonomi, 
penggolongan 
tanaman bernilai 
ekonomi, kandungan 
kimiawi dan kegunaan 
kandungan kimiawi 
tanaman bernilai 
ekonomi yang diukur 
dengan rubric 
 

6 3 3.1 
dan 
3.2 

Produk olahan 
tanaman 
bernilai 
ekonomi 

Mahasiswa secara 
berkelompok berdiiskusi  
dan mempresentasikan 
untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis produk olahan 
tanaman bernilai ekonomi    
 

 Mahasiswa secara 
mandiri browsing 
mengenai macam-
macam produk 
olahan tanaman 
bernilai ekonomi 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangidentifikasi dan 
analisis produk olahan 
tanaman bernilai 
ekonomi  yang diukur 
dengan rubric 
 

7 4 4.1 Pembuatan 
produk olahan  
tanaman 
bernilai 
ekonomi 

Mahasiswa secara 
berkelompok  praktek 
membuat minyak, minuman, 
jamu  melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan     
mengikuti kaidah metode 
ilmiah 

 Mahasiswa secara 
mandiri browsing 
mengenai 
pembuatan minyak, 
minuman dan jamu 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangpraktek 
membuat minyak, 
minuman, jamu  
melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan  
mengikuti kaidah 
metode ilmiah yang 
diukur dengan rubric 



8 4 4.1 Produk olahan 
tanaman 
bernilai 
ekonomi 

 Mahasiswa secara 
berkelompok menganalisis 
dan mempresentasikan hasil 
praktek pembuatan minyak, 
minuman, dan jamu  melalui 
penerapan  pengetahuan dan 
teknologinya dengan     
mengikuti kaidah   metode 
ilmiah 

   Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmenganalisis 
dan mempresentasikan 
hasil praktek 
pembuatan minyak, 
minuman, dan jamu  
melalui penerapan  
pengetahuan dan 
teknologinya dengan     
mengikuti kaidah   
metode ilmiahyang 
diukur dengan rubric 
 

9    Tes 2 
Produk olahan tanaman 
bernilai ekonomi 

   Asesmen produk 
berupa essai tentang 
Produk olahan 
tanaman bernilai 
ekonomi 
 

10 5 5.1 Perencanaan 
proyek 
pembuatan 
produk olahan 
tanaman 
bernilai 
ekonomi untuk 
menghasilkan 
proposal 

 

Mahasiswa secara mandiri 
merencanakan, 
mengidentifikasi cara dan 
tahapan pembuatan  produk 
olahan tanaman bernilai 
ekonomi  sebagai tugas 
proyek untuk menghasilkan 
proposal 

 Mahasiswa 
browsing mengenai 
perencanaan 
pembuatan produk 
olahan tanaman 
bernilai ekonomi 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmerencanakan, 
mengidentifikasi cara 
dan tahapan 
pembuatan  produk 
olahan tanaman 
bernilai ekonomi  
sebagai tugas proyek 
untuk menghasilkan 
proposalyang diukur 
dengan rubric 



11 5 5.2 Pelaksanaan 
proyek untuk 
menghasilkan 
proposal 
secara mandiri 
 

Mahasiswa secara mandiri  
melaksanakan  tugas proyek 
pembuatan produk olahan 
dari tanaman bernilai 
ekonomi dalam bentuk 
proposal.  
 

 Mahasiswa 
browsing mengenai 
pembuatan 
poroposal proyek 
pembuatan produk 
olahan tanaman 
bernilai ekonomi 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmelaksanakan  
tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal. yang 
diukur dengan rubric 
 

12 5 5.3 .Pelaporan 
hasil proyek 
dalam bentuk 
proposal 
secara mandiri 

Mahasiswa secara mandiri  
mendiskusikan draf laporan  
tugas proyek pembuatan 
produk olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.  
 

   Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmelaksanakan  
tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal. yang 
diukur dengan rubric 
 

13 5  5.3  .Pelaporan 
hasil proyek 
dalam bentuk 
proposal 
secara mandiri 

Mahasiswa secara mandiri  
melaporkan  tugas proyek 
pembuatan produk olahan 
dari tanaman bernilai 
ekonomi dalam bentuk 
proposal.  
 

   Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmelaporkan  
tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.yang 
diukur dengan rubric 
 

14 6 6.1   Budidaya 
tanaman 

 Mahasiswa secara 
berkelompok mendiskusikan 

 Mahasiswa 
browsing cara 

 Asesmen produk 
berupa essai 



bernilai 
ekonomi 

cara budidaya tanaman 
bernilai ekonomi 

budidaya tanaman 
bernilaii ekonomi 

tentangmendiskusikan 
cara budidaya tanaman 
bernilai ekonomiyang 
diukur dengan rubric 
 

15    Pengumpulan 
tugas proyek 

Mahasiswa mengumpulkan 
tugas proyek 

   Asesmen produk 
berupa essai tentang 
tugas proyek 
 

16    Tes Final      
 
Sumber Belajar: 
 

1. Hans, C. C. 1973. House Plants & Indoor Gardening. Hongkong: Octopress Book Ltd. 
2. Hill, F. A. 1982. Economic Botany. New York-Toronto-London: McGraw Hill Book Company Inc. 
3. Pandey, B. P. 1980. Economic Botany. New Delhi: S. Chand & Company Ltd. 
4. Tyler, V. E.; Brady, L. R.; & Robbers, J. E. 1988. Pharmakognosi. Washington-Philadelphia: Lea and Febiger. 
5. Simpson, B. B. & Ogorzaly, M. C. 1986. Economic BotanyPlants in Our World. New York: McGraw Hill Book Company Inc. 

 

 
 
 

PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1  - Dosen menjelaskan tatatertib dan 
kontrak perkuliahan 

- Dosen menjelaskanruang lingkup 
botani ekonomi dan 
keterkaitannya dengan ilmu lain 

 Monitoring tugas dan 
proyek melalui media 
e-learning moodle 

Asesmen produk 
berupa essai tentang 
manfaat Botani 
Ekonomi 



- Dosen menyampaikan tugas 
proyek dan penggolongan 
tanaman berdasarkan kegunaan 
bagi manusia dan kehidupan 
secara mandiri 

2 1/1.1 - Mahasiswa secara mandiri 
mempresentasikanpenggologan 
tumbuhan bernilai ekonomi 
meliputi : tanaman pangan/ 
sayuran/buah/ serat/ kayu/ 
penghasil tannin/ zat warna/ 
penghasilkaret/ penghasil minyak/ 
penghasil minyak atsiri/ penghasil 
lemak/ penghasil gula/ penghasil 
gum/ penghasil resin/ penghasi 
minuman beralkohol/penghasil 
minuman tidak beralkohol/ 
penghasil obat/ tanaman hias/ 
dan tanaman rendah 

- Dosen memberikan penguatan 
tentang penggologan tumbuhan 
bernilai ekonomi 

- Dosen menugasi mahasiswa 
untuk menyiapkan berbagai  
tanaman  dan mengidentifikasi 
kandungan kimiawi tanaman dan 
bagian tanaman ekonomi  

  Asesmen produk 
berupa essai tentang 
penggolongan 
tanaman bernilai  
ekomomi berdasarkan 
pemanfaatan bagi 
kehidupan manusia: 
tanaman pangan/ 
sayuran/buah/ serat/ 
kayu/ penghasil tannin/ 
zat warna/ 
penghasilkaret/ 
penghasil minyak/ 
penghasil minyak atsiri/ 
penghasil lemak/ 
penghasil gula/ 
penghasil gum/ 
penghasil resin/ 
penghasi minuman 
beralkohol/penghasil 
minuman tidak 
beralkohol/ penghasil 
obat/ tanaman hias/ 
dan tanaman rendah) 
yang diukur dengan 
rubric 
 



3 2/2.1 - Mahasiswa secara berkelompok 
mengamati  berbagai  tanaman  
dan bagian tanaman bernilai 
ekonomi dari tanaman sekitar  
untuk mengidentifikasi kandungan 
kimiawi tanaman dan bagian 
tanaman pangan, sayur, buah, 
serat, kayu, penghasil tanin, zat 
warna,, minyak, minyak atsiri,  
lemak, dan simplisia  melalui 
penerapan pengetahuan dan 
teknologinya dengan mengikuti 
kaidah metode ilmiah 

- Dosen memberikan penguatan 
tentang kandungan kimiawi 
tanaman dan bagian tanaman 
bernialai ekonomi dan 
kegunaannya 

- Dosen menugasi mahasiswa 
berdiskusi untuk menyiapkan 
presentasi hasil  identifikasi 
kandungan kimiawi dan kegunaan 
kandungan kimiawi berbagai 
tanaman yang sudah diidentifikasi 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmengidentifikasi 
kandungan kimiawi 
tanaman dan bagian 
tanaman pangan, 
sayur, buah, serat, 
kayu, penghasil tanin, 
zat warna,, minyak, 
minyak atsiri,  lemak, 
dan simplisia  melalui 
penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan 
mengikuti kaidah 
metode ilmiah yang 
diukur dengan rubric 

4 2/2.2 - Mahasiswa secara berkelompok 
mendiskusikan dan 
mempresentasikan hasil  
identifikasi kandungan kimiawi 
dan kegunaan kandungan 
kimiawi berbagai tanaman yang 
sudah diidentifikasi 

- Dosen memberikan penguatan 

  Asesmen produk 
berupa essai tentang 
kegunaan kandungan 
kimiawi berbagai 
tanaman yang sudah 
diidentifikasi yang 
diukur dengan rubric 



tentang kandungan kimiawi dan 
kegunaan kandungan kimiawi 
tanaman dan bagian tanaman 

- Dosen menugasi mahasiswa 
menyiapkan tes 1 

5  Tes 1 
- Ruang lingkup botani ekonomi, 

penggolongan tanaman bernilai 
ekonomi,dan 

- kandungan kimiawi dan kegunaan 
kandungan kimiawi tanaman 
bernilai ekonomi)    

- Dosen menugasi mahasiswa 
menyiapkan presentasi 
identifikasi dan analisis produk 
olahan tanaman bernilai ekonomi 

  Asesman pruduk 
berupa essai mengenai 
ruang lingkup botani 
ekonomi, 
penggolongan 
tanaman bernilai 
ekonomi, kandungan 
kimiawi dan kegunaan 
kandungan kimiawi 
tanaman bernilai 
ekonomi  yang diukur 
dengan rubrik 

6 3/3.1 - Mahasiswa secara berkelompok 
berdiiskusi  dan 
mempresentasikan untuk 
mengidentifikasi dan 
menganalisis produk olahan 
tanaman bernilai ekonomi  

- Dosen memberikan penguatan 
tentang produk olahan taaman 
bernilai ekonomi 

- Dasen menugasi mahasiswa 
untuk menyiapkan dan 
mempelajari cara dan langkah 
pembuatan minyak, minuman, 
dan jamu 

 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangidentifikasi dan 
analisis produk olahan 
tanaman bernilai 
ekonomi  yang diukur 
dengan rubric 



7 4/4.1 - Mahasiswa secara berkelompok  
praktek membuat minyak, 
minuman, jamu  melalui 
penerapan pengetahuan dan 
teknologinya dengan     mengikuti 
kaidah metode ilmiah 

- Dosen membimbing praktek 
- Dosen menugasi mahasiswa 

menganalisis dan menyiapkan 
prentasi hasil praktek pembuatan 
minak, minuman dan jamu 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangpraktek 
membuat minyak, 
minuman, jamu  
melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan  
mengikuti kaidah 
metode ilmiah yang 
diukur dengan rubric 

8 4/4.1 - Mahasiswa secara berkelompok 
menganalisis dan 
mempresentasikan hasil prasktek 
pembuatan minyak, minuman, 
dan jamu  melalui penerapan  
pengetahuan dan teknologinya 
dengan     mengikuti kaidah   
metode ilmiah 

- Dosen memberi penguatan 
tentang analisis pembuatan 
minyak, minuman dan jamu 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmenganalisis 
dan mempresentasikan 
hasil praktek 
pembuatan minyak, 
minuman, dan jamu  
melalui penerapan  
pengetahuan dan 
teknologinya dengan     
mengikuti kaidah   
metode ilmiahyang 
diukur dengan rubric 

9  Tes 2 
Produk olahan tanaman bernilai ekonomi 

- Dosen memberi tugas mandiri 
mahasiswa untuk merencanakan, 
mengidentifikasi cara dan 
tahapan pembuatan  produk 
olahan tanaman bernilai ekonomi  
sebagai tugas proyek untuk 

  Asesmen produk 
berupa essai mengenai 
Produk olahan 
tanaman bernilai 
ekonomi yang diukur 
dengan rubric 



menghasilkan proposal 

10 5/5.1 - Mahasiswa secara mandiri 
merencanakan, mengidentifikasi 
cara dan tahapan pembuatan  
produk olahan tanaman bernilai 
ekonomi  sebagai tugas proyek 
untuk menghasilkan proposal 

- Dosen membimbing 
- Dosen menugasi mahasiswa 

melaksanakan  tugas proyek 
pembuatan produk olahan dari 
tanaman bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.  
 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmerencanakan, 
mengidentifikasi cara 
dan tahapan 
pembuatan  produk 
olahan tanaman 
bernilai ekonomi  
sebagai tugas proyek 
untuk menghasilkan 
proposalyang diukur 
dengan rubric 

11 5/5.2 - Mahasiswa secara mandiri  
melaksanakan  tugas proyek 
pembuatan produk olahan dari 
tanaman bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.  

- Dosen menugasi mahasiswa 
menyiapkan draf laporan untuk 
dipresentasikan 

 

 Monitoring tugas dan 
proyek melalui media 
e-learning moodle 

Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmelaksanakan  
tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal. yang 
diukur dengan rubric 
 

12 5/5.3 - Mahasiswa secara mandiri   
mempresentasikan draf laporan  
tugas proyek pembuatan produk 
olahan dari tanaman bernilai 
ekonomi dalam bentuk proposal.  

- Dosen memberi penguatan 
- Dosen menugasi mahasiswa 

menyusun laporan proyek 

  Asesmen produk 
berupa essai tentang 
mendiskusikan draf 
laporan  tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal. 



 yang diukur dengan 
rubric 
 

13 5/5.3 - Mahasiswa secara mandiri  
melaporkan  tugas proyek 
pembuatan produk olahan dari 
tanaman bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.  

- Dosen menugasi mahasiswa 
mempelajari dan mendiskusikan 
cara  budidaya tanaman bernilai 
ekonomi 

 

  Asesmen produk 
berupa essai 
tentangmelaporkan  
tugas proyek 
pembuatan produk 
olahan dari tanaman 
bernilai ekonomi dalam 
bentuk proposal.  
yang diukur dengan 

14 6/6.1 - Mahasiswa secara berkelompok 
mendiskusikan dan 
mempresentasikancara budidaya 
tanaman bernilai ekonomi 

- Dosen memberi penguatan cara 
budidaya tanaman bernilai 
ekonomi 

- Dosen menugasi mahasiswa 
mengumpulkan laporan proyek 
 

  Asesmen produk 
berupa essai tentang 
mendiskusikan cara 
budidaya tanaman 
bernilai ekonomi yang 
diukur dengan rubric 

15  - Mahasiswa mengumpulkan tugas 
proyek 

  Asesmen produk 
berupa essai tentang 
tugas proyek yang 
diukur dengan rubrik 
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 Tes Final    

 
 


