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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. Memiliki kepekaan dan kemampuan dalam menemukan, 
menganalisis dan memecahkan  permasalahan 
biosistematik tumbuhan melalui penerapan pengetahuan 
dan teknologinya dengan mengikuti kaidah metode ilmiah 

2. Menerapkan  konsep variasi fenotipe (sifat dan karakter) 
dalam taksonomi tumbuhan. 

3. Menerapkan  konsep, prinsip dan prosedur penentuan 
nama takson dalam  penentuan hubungan kekerabatan.  

4. Mampu menganalisis data biosistematika tumbuhan 
berdasarkan fakta yang diperoleh untuk memecahkan 
permasalahan di bidang biosistematik tumbuhan. 

5. Merencanaan, melaksanakan proyek dalam bidang 
biosistematik tumbuhan dan melaporkan dalam bentuk 



artikel ilmiah secara mandiri dan kelompok. 
6. Mampu menerapkan pengetahuan biosistematik tumbuhan 

untuk pengelolaan herbarium 

Sub-CPMK 1.1 Peka dan mampu menemukan, menganalisis dan 
memecahkan  permasalahan biosistematik tumbuhan 
melalui penerapan pengetahuan dan teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode ilmiah 

2.1 Menerapkan  konsep variasi fenotipe (sifat dan karakter) 
dalam taksonomi tumbuhan 

3.1 Menerapkan  konsep, prinsip, dan prosedurpenentuan 

nama takson dan hubungan kekerabatan. 

4.1 Mampu menganalisis data biosistematika tumbuhan 
(morfologi, anatomi, palinologi, sitologi, dll) berdasarkan 
fakta yang diperoleh. 

4.2 Memecahkan permasalahan di bidang biosistematik 
tumbuhan berdasarkan analisis data biosistematika 
tumbuhan dan kekerabatannya. 

5.1 Merencanakan proyek di bidang bniosistemtik tumbuhan 
untuk menghasilkan artikel ilmiah secara mandiri dan 
kelompok  

5.2 Melaksanakan proyekdi bidang biosistematik 

tumbuhanuntuk menghasilkan artikel ilmiah secara mandiri 

dan kelompok  

5.3 Melaporkan hasil proyek di bidang biosistematik tumbuhan 

dalam bentuk artikel ilmiah secara mandiri dan kelompok  

6.1 Mampu menerapkan pengetahuan biosistematik tumbuhan 

untuk pengelolaan herbarium 

 



 
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 
biosistematik dan 
keterkaitannya 
dengan ilmu lain) 
 
 
 
 
Penyampaian 
tugas dan proyek 

Mendiskusikan tentang 
ruang lingkup 
biosistematik dan 
keterkaitannya dengan 
ilmu lain 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai 
permasalahan 
biosistematik 
tumbuhan dan 
menentukan 
objek tumbuhan 
yang akan 
diamati sebagai 
proyek 
 

 Asesmen produk 
berupa essai 
tentang ruang 
lingkup 
biosistematik dan 
keterkaitannya 
dengan ilmu lain 
yang diukur dengan 
rubrik 



2 1 1.1 
 

Permasalahan 
biosistematik 
tumbuhan melalui 
penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya 
dengan mengikuti 
kaidah metode 
ilmiah 

Mahasiswa secara 
berkelompok  mengamati 
variasi morfologi 
tumbuhan dari berbagai 
ketinggian tempat untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematik melalui 
penerapan pengetahuan 
dan teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode 
ilmiah 
 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing artikel 
mengenai 
permasalahan 
biosistematik 
tumbuhan 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan variasi 
morfologi tumbuhan 
dari berbagai 
ketinggian tempat 
untuk memecahkan 
permasalahan 
biosistematik yang 
diukur dengan rubrik 

3 1 1.1 
 

Permasalahan 
biosistematik 
tumbuhan melalui 
penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya 
dengan mengikuti 
kaidah metode 
ilmiah 

Mahasiswa 
mempresentasikanhasil 
pengamatanvariasi 
morfologi tumbuhan dari 
berbagai ketinggian 
tempat untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematik melalui 
penerapan pengetahuan 
dan teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode 
ilmiah 
 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing artikel 
mengenai 
permasalahan 
biosistematik 
tumbuhan 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan variasi 
morfologi tumbuhan 
dari berbagai 
ketinggian tempat 
untuk memecahkan 
permasalahan 
biosistematik yang 
diukur dengan rubrik 

4 2 2.1 Variasi fenotipe 
(sifat dan karakter) 
dalam taksonomi 
tumbuhan 

Mahasiswa secara 
berkelompok  mengamati  
dan mempresentasikan 
morfologi tumbuhan dari 
berbagai ketinggian 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing artikel 
mengenai variasi 
fenotip dalam 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
morfologi tumbuhan 
dari berbagai 



tempat untuk 
menentukan sifat dan 
karakter   

taksonomi 
tumbuhan 

ketinggian tempat 
untuk menentukan 
sifat dan karakter  
yang diukur dengan 
rubrik 
 

5    Tes 1 (permasalahan 
biosistematik dan variasi 
fenotip) 
 

   Tes 

6 3 3.1 Penentuan nama 
takson dan 
hubungan 
kekerabatan 
 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
menentukan nama 
takson dan hubungan 
kekerabatandari 
tumbuhan yang telah 
dikarakterisasi dengan 
menerapkan konsep, 
prinsip, dan prosedur 
yang sudah dipelajari 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
browsing  
tentang konsep, 
prinsip, dan 
prosedur 
penentuan nama 
takson dan 
hubungan 
kekerabatan 

 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatanpenentu
an nama takson dan 
hubungan 
kekerabatantumbuh
an yang diukur 
dengan rubrik 

7 3 3.1 Penentuan nama 
takson dan 
hubungan 
kekerabatan 

 

Mahasiswa secara 
berkelompok 
mempresentasikan hasil 
penentuan nama takson 
dan hubungan 
kekerabatandari 
tumbuhan yang telah 
dikarakterisasi dengan 
menerapkan konsep, 
prinsip, dan prosedur 
yang sudah dipelajari 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
browsing  
tentang konsep, 
prinsip, dan 
prosedur 
penentuan nama 
takson dan 
hubungan 
kekerabatan 
 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatanpenentu
an nama takson dan 
hubungan 
kekerabatantumbuh
an yang diukur 
dengan rubrik 



8    Tes 2 (Penentuan nama 
takson dan hubungan 
kekerabatan) 
 

   Tes 

9 5 5.1 Merencanakan 
tugas proyek. 

Mahasiswa secara 
mandiri menentukan 
tumbuhan yang akan 
digunakan sebagai tugas 
proyek dan 
merencanakan tahap-
tahap pemecahan 
permasalahan 
biosistematika dengan 
menggunakan berbagai 
sumber bukti taksonomi 
 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai tahap-
tahap 
pemecahanperm
asalahan 
biosistematik 
tumbuhan 

 Asesmen produk 
berupa tugas  
perencanaan proyek 
yang diukur dengan 
rubric 

10 4 4.1 
dan 
5.2 

Pelaksanaan 
proyek untuk 
menghasilkan 
artikel ilmiah 
secara mandiri 
menggunakan 
sumber bukti 
taksonomi 
(morfologi, 
anatomi, 
palinologi, sitologi, 
dll) untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematika 
tumbuhan 

Mahasiswa secara 
mandiri mengamatiuntuk 
mendeskripsikan 
tumbuhan terpilih dengan 
menggunakan bukti 
taksonomi tumbuhan 
(morfologi/anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll) 
untuk memecahkan 
permasalahan 
biosistematika tumbuhan 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai 
sumber bukti 
taksonomi 
(morfologi, 
anatomi, 
palinologi, 
sitologi, dll) 
untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematika 
tumbuhan 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
berdasar bukti 
taksonomi 
tumbuhan 
(morfologi/ anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll
)yang diukur dengan 
rubrik 



11 4 4.1 
dan 
5.2 

Pelaksanaan 
proyek untuk 
menghasilkan 
artikel ilmiah 
secara mandiri 
menggunakan 
sumber bukti 
taksonomi 
(morfologi, 
anatomi, 
palinologi, sitologi, 
dll) untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematika 
tumbuhan 
 

Mahasiswa secara 
mandiri 
mempresentasikan hasil 
pengamatan berdasar 
bukti taksonomi 
tumbuhan 
(morfologi/anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll) 
untuk memecahkan 
permasalahan 
biosistematika tumbuhan 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai 
sumber bukti 
taksonomi 
(morfologi, 
anatomi, 
palinologi, 
sitologi, dll) 
untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematika 
tumbuhan 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
pengamatan 
berdasar bukti 
taksonomi 
tumbuhan 
(morfologi/ anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll
)yang diukur dengan 
rubrik 

12 4 4.2 Penyajian 
pemecahan 
permasalahan 
biosistematika 
tumbuhan 
berdasarkan hasil 
proyek 

Mahasiswa secara 
mandiri menentukan 
hubungan kekerabatan 
berdasarkan data sumber 
bukti taksonomi 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing artikel 
mengenai 
hubungan 
kekerabatan 
berdasarkan 
data sumber 
bukti taksonomi 
 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
penentuan 
hubungan 
kekerabatan 
berdasarkan data 
sumber bukti 
taksonomi yang 
diukur dengan rubrik 

13 5 5.3 Pelaporan hasil 
proyek dalam 
bentuk artikel 
ilmiah secara 
mandiri dan 

Mahasiswa secara 
mandiri dan kelompok 
mendiskusikan laporan 
proyek dan artikel ilmiah 
berdasarkan hasil tugas 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai 
penyusunan 

 Asesmen produk 
berupa laporan 
proyek dan artikel 
ilmiah yang diukur 
dengan rubrik  



kelompok dalam 
bidang 
biosistematik 
tumbuhan 
 

proyek artikel ilmiah 
berdasarkan 
laporan proyek 

14 6 6.1 Pengelolaan 
herbarium 

Mahasiswa secara 
mandiri mengidentifikasi, 
menempel,melabel,menyi
mpan, dan 
mendokumentasikan 
herbarium dengan 
menerapkan 
pengetahuan 
biosistematik tumbuhan 
 

 Mahasiswa 
secara mandiri 
Browsing 
mengenai cara 
pengelolaan 
herbarium 

 Asesmen produk 
berupa herbarium 
yang diukur dengan 
rubrik 

15   Pengumpulan 
tugas proyek 

    Asesmen produk 
berupa laporan 
proyek yang diukur 
dengan rubrik 
 

16   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 biosistematik dan 
keterkaitannya dengan ilmu 
lain 

 Dosen menyampaikan tugas 
dan proyek: pemecahan 
permasalahan biosistematika 

  Asesmen produk berupa 
essai tentang ruang 
lingkup biosistematik dan 
keterkaitannya dengan 
ilmu lain yang diukur 
dengan rubrik 



dengan menggunakan 
berbagai sumber bukti 
taksonomi dan menentukan 
objek tumbuhan yang akan 
diamati sebagai proyek 

 Mahasiswa secara 
berkelompok mendiskusikan 
tentang ruang lingkup 
biosistematik dan 
keterkaitannya dengan ilmu 
lain 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk browsing artikel 
mengenai permasalahan 
biosistematik tumbuhan 
 

2   Mahasiswa secara 
berkelompok  mengamati 
variasi morfologi tumbuhan 
dari berbagai ketinggian 
tempat untuk memecahkan 
permasalahan biosistematik 
melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan 
mengikuti kaidah metode 
ilmiah 

 Dosen memberi penguatan 
tentang variasi morfologi 
tumbuhan untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematik 

  Asesmen produk berupa 
laporan pengamatan 
variasi morfologi 
tumbuhan dari berbagai 
ketinggian tempat untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematik yang diukur 
dengan rubrik 



  Dosen menugasi 
mahasiswa untuk 
mempresentasikanhasil 
pengamatanvariasi morfologi 
tumbuhan dari berbagai 
ketinggian tempat untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematik 
 

3   Mahasiswa 
mempresentasikan hasil 
pengamatan variasi 
morfologi tumbuhan dari 
berbagai ketinggian tempat 
untuk memecahkan 
permasalahan biosistematik 
melalui penerapan 
pengetahuan dan 
teknologinya dengan 
mengikuti kaidahmetode 
ilmiah 

 Dosen memberi penguatan 
tentang variasi morfologi 
tumbuhan untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematik 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk browsing artikel 
mengenai variasi fenotip 
dalam taksonomi tumbuhan 
 
 

  Asesmen produk berupa 
laporan pengamatan 
variasi morfologi 
tumbuhan dari berbagai 
ketinggian tempat untuk 
memecahkan 
permasalahan 
biosistematik yang diukur 
dengan rubrik 



4   Mahasiswa secara 
berkelompok  mengamati  
morfologi tumbuhan dari 
berbagai ketinggian tempat 
untuk menentukan sifat dan 
karakter   

 Mahasiswa secara 
berkelompok  
mempresentasikan morfologi 
tumbuhan dari berbagai 
ketinggian tempat untuk 
menentukan sifat dan 
karakter   

 Dosen memberi penguatan 
tentang variasi fenotip dalam 
taksonomi tumbuhan 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk mempelajari 
permasalahan biosistematik 
dan variasi fenotip sebagai 
persiapan tes 1 
 

  Asesmen produk berupa 
laporan pengamatan 
morfologi tumbuhan dari 
berbagai ketinggian 
tempat untuk 
menentukan sifat dan 
karakter  yang diukur 
dengan rubrik 

5   Tes 1 (permasalahan 
biosistematik dan variasi 
fenotip) 
 

  Tes 

6   Mahasiswa secara 
berkelompok menentukan 
nama takson dan hubungan 
kekerabatandari tumbuhan 
yang telah dikarakterisasi 
dengan menerapkan konsep, 

  Asesmen produk berupa 
laporan 
pengamatanpenentuan 
nama takson dan 
hubungan 
kekerabatantumbuhan 



prinsip, dan prosedur yang 
sudah dipelajari 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk browsing  tentang 
konsep, prinsip, dan 
prosedur penentuan nama 
takson dan hubungan 
kekerabatan tumbuhan 
 

yang diukur dengan 
rubrik 

7   Mahasiswa secara 
berkelompok 
mempresentasikan hasil 
penentuan nama takson dan 
hubungan kekerabatandari 
tumbuhan yang telah 
dikarakterisasi dengan 
menerapkan konsep, prinsip, 
dan prosedur yang sudah 
dipelajari 

 Dosen memberi penguatan 
tentang pengentuan nama 
takson dan hubungan 
kekerabatan tumbuhan 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk mempelajari 
penentuan nama takson dan 
hubungan kekerabatan 
sebagai persiapan tes  
 

  Asesmen produk berupa 
laporan 
pengamatanpenentuan 
nama takson dan 
hubungan 
kekerabatantumbuhan 
yang diukur dengan 
rubrik 

8   Tes 2 (Penentuan nama 
takson dan hubungan 
kekerabatan) 

  Tes 



9   Mahasiswa secara mandiri 
menentukan tumbuhan yang 
akan digunakan sebagai 
tugas proyek dan 
merencanakan tahap-tahap 
pemecahan permasalahan 
biosistematika dengan 
menggunakan berbagai 
sumber bukti taksonomi 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk browsing mengenai 
sumber bukti taksonomi 
(morfologi, anatomi, 
palinologi, sitologi, dll) untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematika tumbuhan 
 

  Asesmen produk berupa 
tugas  perencanaan 
proyek yang diukur 
dengan rubrik 

10   Mahasiswa secara mandiri 
mengamati bukti taksonomi 
tumbuhan 
(morfologi/anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll) untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematika tumbuhan 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk 
mempresentasikanhasil 
pengamatan bukti taksonomi 
 

  Asesmen produk berupa 
laporan pengamatan 
bukti taksonomi 
tumbuhan (morfologi/ 
anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll)yang 
diukur dengan rubrik 

11   Mahasiswa secara mandiri 
mempresentasikan hasil 
pengamatan bukti taksonomi 

  Asesmen produk berupa 
laporan pengamatan 
bukti taksonomi 



tumbuhan 
(morfologi/anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll) untuk 
memecahkan permasalahan 
biosistematika tumbuhan 

 Dosen memberi penguatan 
tentang bukti taksonomi 
tumbuhan 
(morfologi/anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll) 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk Browsing artikel 
mengenai hubungan 
kekerabatan berdasarkan 
data sumber bukti taksonomi 
 

tumbuhan (morfologi/ 
anatomi/ 
palinologi/sitologi/dll)yang 
diukur dengan rubrik 

12   Mahasiswa secara mandiri 
menentukan hubungan 
kekerabatan berdasarkan 
data sumber bukti taksonomi 

 Dosen memberi penguatan 
tentang hubungan 
kekerabatan berdasarkan 
data sumber bukti taksonomi 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk Browsing mengenai 
penyusunan artikel ilmiah 
berdasarkan laporan proyek 
 

  Asesmen produk berupa 
laporan penentuan 
hubungan kekerabatan 
berdasarkan data sumber 
bukti taksonomi yang 
diukur dengan rubrik 

13   Mahasiswa secara mandiri 
dan kelompok 
mendiskusikan laporan 

  Asesmen produk berupa 
laporan proyek dan 
artikel ilmiah yang diukur 



proyek dan artikel ilmiah 
berdasarkan hasil tugas 
proyek 

 Dosen memberi penguatan 
tentang laporan proyek dan 
artikel ilmiah 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk Browsing mengenai 
cara pengelolaan herbarium 
 

dengan rubrik  

14   Mahasiswa secara mandiri 
mengidentifikasi, 
menempel,melabel,menyimp
an, dan mendokumentasikan  
herbarium dengan 
menerapkan pengetahuan 
biosistematik tumbuhan 

 Dosen memberi penguatan 
tentang pengelolaan 
herbarium 

 Dosen menugasi mahasiswa 
untuk mengumpulkan tugas 
proyek 
 

  Asesmen produk berupa 
herbarium yang diukur 
dengan rubrik 

15   Mahasiswa secara mandiri 
dan kelompok 
mengumpulkan laporan 
proyek 
 

  Asesmen produk berupa 
laporan proyek yang 
diukur dengan rubrik 

16   Tes Final 
 

  Tes 

 


