
 

 

 

 

 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Jalan Semarang 5, Malang 65145 ∙ Telepon (0341) 551-312 psw. 255 ∙ Fax. (0341) 588-077 (langsung) 

Website: http://www..um.ac.id E-mail: fmipa@um.ac.id 

The Learning University 

 

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER 

PRODI S2-BIOLOGI – FMIPA UM 

Semester Genap 2017/2018 
 

A. IDENTITAS MATAKULIAH 
 

NAMA MATA KULIAH : ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN 
SANDI MATA KULIAH : NBIO832 
SKS/Jam Semester : 3/4 
DISAJIKAN PADA SEMESTER KE : 2 
MATA KULIAH PRASYARAT : NBIO831 (Morfogenesis Tumbuhan) 
SIFAT MATAKULIAH : Pilihan Minat Perkembangan Tumbuhan 
DOSEN PENGAMPU 1. Dr. Betty Lukiati, M.S. 

 2. Drs. Sulisetijono, M.Si 

 

B. UNSUR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

1. Ranah Sikap 

Mengacu pada seluruh Ranah Sikap Capaian Pembelajaran Lulusan 

1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

http://www.um.ac.id/
mailto:fmipa@um.ac.id


 

1.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

1.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

1.11 mengedepankan aspirasi, pengembangan kepedulian, dan pengembangan kapabilitas bersama dengan prinsip asah, asih, asuh 

1.12 bersedia belajar sepanjang hayat, 

1.13 memiliki kemampuan menjadi sumber belajar 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

2. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk laporan tugas 

3. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah struktur perkembangan tumbuhan, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data 

4. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

yang berada di bawah tanggungjawabnya 

5. mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

 

CP Keterampilan Umum Penciri Prodi Sarjana Biologi 

1. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah  plagiasi 

2. mampu berkomunikasi lisan dan tulis secara efektif dan empatik 

 
Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul, biologi organism dan evolusi; 

2. Menguasai konsep, prinsip-prinsip dan aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan hayati, dan sumberdaya hayati 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungan untuk menopang pembangunan berkelanjutan; 

3. Menguasai prinsip dan konsep pengukuran berbasis instrumen dan sumber daya hayati 



 

 

 

CP Keterampilan Pengetahuan Penciri Prodi S2 Biologi Universitas Negeri Malang 

1. Memiliki pengetahuan bioproses, dalam bidang biologi untuk memprediksi dan memberi solusi masalah bidang anatomi fisiologi tumbuhan 

 

2. Ketrampilan Khusus 

1. mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

2. mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dalam lingkup spesifik, yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat 

 
Peneliti Biologi 

1. mampu mendiagnosis masalah di bidang anatomi fisiologi tumbuhan dengan menggunakan keilmuan biologi secara teliti dan cermat sehingga 

dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel untuk pengambilan keputusan 

2. mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan permasalahan di bidang biologi perkembangan 

tumbuhan secara komprehensif 

3. mampu menemukan dan menganalisis masalah/fenomena biologi dalam bidang biologi perkembangan tumbuhan sebagai solusi untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

 
 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK dan Sub CPMK) 

1.1.1. Memiliki kepekaan dalam menemukan, menganalisis dan memecahkan permasalahan anatomi fisiologi tumbuhan melalui penerapan 

pengetahuan dan teknologinya dengan mengikuti kaidah metode ilmiah 

1.1.2. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan anatomi fisiologi tumbuhan dan teknologinya sehingga memiliki kemampuan menyesuaikan 

diri dalam perubahan situasi dan kondisi 

2.1.1 Mampu menguasai konsep, prinsip dan prosedur anatomi fisiologi tumbuhan serta mengaplikasikannya dalam kajian sel, biodiversitas, 

perkembangan, struktur dan fungsi tumbuhan, serta lingkungan 
2.1.2 Mampu menentukan langkah-langkah untuk memperoleh informasi dan data tentang berbagai permasalahan pada di bidang anatomi 

fisiologi tumbuhan 
2.1.3 Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan permasalahan di bidang anatomi fisiologi 

tumbuhan secara komprehensif 

2.1.1 Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja baik secara mandiri dan kelompok dalam pengembangan dan 
pengelolaan bidang anatomi fisiologi tumbuhan 



 
D. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Perkuliahan Semester Genap 2017/2018: 22 Januari s/d 11 Mei 2018 

Tabel 1 Hari Besar pada Perkuliahan Semester Genap 2017/2018 

 
No. Hari/Tgl Keterangan Libur 

1. Jumat, 16 Pebruari 2018 Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili 

2. Sabtu, 17 Maret 2018 Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 

3. Jumat, 30 Maret 2018 Hari Wafat Isa Al-Masih 

4. Sabtu, 14 April 2018 Hari Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1439 H 

5. Selasa, 01Mei 2018 Hari Buruh Internasional 

6. Kamis, 10 Mei 2018 Hari Kenaikan Isa Al-Masih 
 
 

Minggu 

ke 

Kemampuan yang 

diharapkan 

Indikator 

Penilaian 

Model Pem-

belajaran 

Pengalaman Belajar (Estimasi Waktu) Bahan Kajian Asesmen Nomor 

Referensi Offline Online 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Menjelaskan 
struktur sel 
tumbuhan dan 
menguraikan 
fungsi organel 
sel tumbuhan 

• Mendeskripsikan 

bentuk-bentuk 

kehidupan 

• Membedakan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

organisme 

 

1. Contextual 
instruction 

2. Media: kelas, 
LCD, 
komputer, 
white board 

1. Diskusi dan tanya 

jawab materi  

2. Menyimpulkan 

hasil diskusi 

3. Mendistribusikan 

sumber belajar 

Membuka laman 

sumber belajar 

tentang pertumbuhan 

dan perkembangan 

organisme 

- Kontrak 

pembelajaran 

- Bentuk-bentuk 

kehidupan 

- Pertumbuhan dan 

perkembangan 

- Aspek dasar 

pertumbuhan 

primer dan 

sekunder 

- Fungsi organel 

sel tumbuhan 

Tes penguasaan 

konsep struktur 

dan fungsi sel 

E 1, 2, 3 

 Menjelaskan 
struktur dan 

fungsi sel 

Mendeskripsika

n struktur dan 

fungsi sel 

 

Reading 
Questoning 
Answering 
Discussing 
Reviewing 
 

1. Diskusi dan tanya 

jawab materi  

2. Menyimpulkan 

hasil diskusi 

3. Mendistribusikan 

sumber belajar 

- Sel Tumbuhan 

Komponen 

protoplasmik dan 

non protoplasmik 

Tes penguasaan 

konsep sel 

tumbuhan 

E 2, 3 



2 & 3 Membandingkan 

macam-macam 

jarngan pada 

tumbuhan beserta 

menjelaskan 

fungsinya 

• Mendeskripsikan 

letak, hubungan, 

struktur, dan 

fungsi jaringan 

dalam tubuh 

tumbuhan 

• Menjelaskan 

hubungan 

struktur dan 

fungsi organ 

penyusun tubuh 

tumbuhan 

Reading 
Questoning 
Answering 
Discussing 
Reviewing 
Diskusi tanya 

jawab 

PjBL 

Praktikum Sel 

Praktikum 

Jaringan 

1. Diskusi dan tanya 

jawab materi  

2. Menyimpulkan 

hasil diskusi 

3. Mengamati macam 

sel dan jaringan 

penyusun tubuh 

tumbuhan 

Membuka laman 

sumber belajar 

tentang macam-

macam jarngan pada 

tumbuhan beserta 

menjelaskan 

fungsinya 

 

- Jaringan dan 

sistem jaringan 

- Jaringan 

meristem 

(jaringan dasar), 

jaringan penguat, 

jaringan 

pelindung, 

jaringan 

pengangkut (tipe 

berkas 

pengangkut, 

konsep stele) 

Tes penguasaan 

konsep macam-

macam jarngan 

pada tumbuhan 

beserta 

menjelaskan 

fungsinya 

E 2, 3 

4 • Mendeskripsikan 

letak, hubungan, 

struktur, dan 

fungsi organ akar 

penyusun tubuh 

tumbuhan berbiji 

• Menjelaskan 

adanya hubungan 

Antara struktur 

(luar dan dalam) 

organ akar 

dengan 

fungsinya,s erta 

dapat 

menganalisa 

dengan cermat 

hubungan tsb. 

• Menganalisis 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

organ akar 

tumbuhan berbiji, 

and dapat 

mengamatinya 

dengan cermat 

• Mendeskripsikan 

berbagai bentuk 

akar tumbuhan 

• Terampil 

mencandra 

tumbuhan berbiji 

berdasarkan 

struktur luar dan 

dalam akar 

• Menganalisa 

struktur anomali 

jaringan akar 

melalui diskusi 

Reading 
Questoning 
Answering 
Discussing 
Reviewing 
Diskusi tanya 

jawab 

Media: kelas, 

LCD, 

komputer, 

whiteboard 

Mengamati dan 

perkembangan organ 

akar tumbuhan berbiji 

melalui kegiatan 

praktikum 

- Akar 1 (pengantar; 

struktur morfologi 

akar): 

• Sifat dan fungsi 

akar 

• Susunan dan 

bentuk akar 

• Tipe akar (utama, 

cabang, adventif); 

• Sistem perakaran; 

Akar terspesialisasi: 

berdasarkan bentuk 

dan fungsi, akar 

simbions 

Akar 2 

(perkembangan 

struktur anatomi 

primer akar 

monokotil & 

dikotil) 

• Perkembangan 

akar dari 

radikula; 

• Pertumbuhan 

ujung akar 

• Sistem jaringan 

akar 

Kelengkapan 

dan kebenaran 

penjelasan 

tentang: struktur 

anatomi akar 

E 2, 3 



• Ciri anatomis 

akar dikotil dan 

monokotil 

• Anatomi akar 

epifitik & 

penyimpan 

• Pertumbuhan 

sekunder akar 

5 Menjelaskan 

struktur organ 

batang tumbuhan 

beserta fungsinya 

• Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

struktur anatomi 

dan fungsi organ 

batang tumbuhan 

• Mendeskripsikan 

letak, hubungan, 

struktur, dan 

fungsi organ 

batang penyusun 

tubuh tumbuhan 

berbiji 

• Menjelaskan 

adanya hubungan 

antara struktur 

(luar & dalam) 

organ batang 

tumbhan berbiji 

dengan 

fungsinya, serta 

dapat 

menganalisa 

dengan cermat 

hubungan 

tersebut 

• Menjelaskan 

pertumbuahn dan 

perkembangan 

organ batang 

tumbuhan berbiji, 

dan dapat 

mengamatinya 

dengan cermat 

1. Discovery 

learning 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Praktikum 

pengamatan 

struktur anatomi 

organ batang 

tumbuhan 

2. Presentasi hasil 

praktikum 

3. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Membuka laman 

(browsing) struktur 

anatomi dan fungsi 

organ batang 

tumbuhan 

1. Struktur organ 

batang 

tumbuhan 

2. Fungsi organ 

batang 

tumbuhan 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

tentang: struktur 

anatomi batang 

E 2, 3 



6 & 7 

 

Menjelaskan 

struktur organ 

batang tumbuhan 

beserta fungsinya 

• Mendeskripsikan 

letak, hubungan, 

sruktur, dan 

fungsi organ daun 

penyusun tubuh 

tumbuhan 

• Menjelaskan 

adanya hubungan 

antara struktur 

(luar dan dalam) 

organ daun 

tumbuhan berbiji 

dengan 

fungsinya, serta 

dapat 

menganalisa 

dengan cermat 

hubungan 

tersebut 

• Menjelaskan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

organ daun 

tumbuhan berbiji, 

dan dapat 

mengamatinya 

dengan cermat 

Reading 
Questoning 
Answering 
Discussing 
Reviewing 
Diskusi tanya 

jawab 

 
Media: kelas, 
LCD, 
komputer, 
whiteboard 
 

PjBL 

Praktikum 

akar, batang, 

daun 

1. Praktikum 

pengamatan 

struktur anatomi 

organ batang 

tumbuhan 

2. Presentasi hasil 

praktikum 

3. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Membuka laman 

(browsing) struktur 

anatomi dan fungsi 

organ batang 

tumbuhan 

• Daun 

(perkembangan 

daun, struktur 

luar daun) 

• Morfologi daun: 

bagian daun, 

kelengkapan 

daun, macam 

daun, pelengkap 

daun 

• Daun tunggal 

(pelepah, tangkai, 

helaian) 

• Daun majemuk 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan 

tentang: struktur 

anatomi daun 

E 2, 3 

8 Mahasiswa 

mempresentasikan 

tugas yang 

diberikan 

Membandingkan 

struktur batang, 

akar, dan daun pada 

beberapa kelompok 

tumbuhan 

1. Dikotl dan 

monokotil 

2. Gymnospremae 

dan thalus 

(ganggang, 

lumut) 

1. Presentasi 

topik materi 

yang telah 

ditentukan 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

materi struktur 

batang, akar, dan 

daun 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

perbedaan struktur 

batang, akar, dan 

daun dari beberapa 

kelompok tumbuha 

Struktur batang, 

akar, dan daun 

pada beberapa 

kelompok 

tumbuhan: 

1. Dikotl dan 

monokotil 

2. Gymnospremae 

dan thalus 

(ganggang, 

lumut) 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 2, 3 

9 Mahasiswa menjelaskan 

pentingnya air bagi 

tumbuhan 

1. Menjelaskan 

fungsi dan sifat 

air dalam 

tumbuhan 

1. Contextual 

instruction 

2. Tanya 

jawab 

1. Mempresentasikan 

materi pentingnya 

air bagi tumbuhan 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

1. Fungsi dan sifat 

air dalam 

tumbuhan 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

E 4, 5 



2. Menjelaskan 

perbedaan difusi, 

osmosis, imbibisi, 

dan plasmolisis 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

pentingnya air bagi 

tumbuhan 

2. Difusi, osmosis, 

imbibisi, dan 

plasmolisis 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

10 Mahasiswa dapat 

menguraikan proses 

transport air pada 

tumbuhan 

1. Menjelaskan 

proses transport 

air pada 

tumbuhan 

2. Menyebutkan 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

transpirasi 

1. Discovery 

learning 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

materi pentingnya 

air bagi tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

proses transport air 

pada tumbuhan 

1. Evaporasi, 

transpirasi, dan 

gutasi 

2. Mekanisme 

membuka dan 

menutupnya 

stomata 

3. Faktor yang 

mempengaruhi 

transpirasi 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 4, 5 

 Mahasiswa dapat 

menyebutkan 

pentingnya zat hara 

bagi tumbuhan 

1. Menguraikan 

mekanisme 

penyerapan zat 

hara 

2. Menyebutkan 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

penyerapan zat 

hara 

1. Contextual 

instruction 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

materi pentingnya 

zat hara bagi 

tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

pentingnya zat hara 

bagi tumbuhan 

1. Mekanisme 

penyerapan zat 

hara 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

penyerapan zat 

hara 

3. Unsur makro dan 

mikro 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 4, 5 



11 Mahasiswa dapat 

menguraikan proses 

fotosintesis yang 

terjadi pada 

tanaman 

1. Menjelaskan 

makna 

fotosintesis bagi 

kehidupan 

2. Menguraikan 

proses 

fotosintesis 

1. Discovery 

learning 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

materi: makna 

fotosintesis bagi 

kehidupan dan 

proses fotosintesis 

pada tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

makna fotosintesis 

bagi kehidupan 

1. Skema 

fotosintesis 

2. Reaksi siklis dan 

nonsiklis 

3. Reaksi cahaya 

dan reaksi gelap 

4. Sistem transfer 

elektron 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 4, 5 

12 Mahasiswa dapat 

menguraikan proses 

fotosintesis yang 

terjadi pada 

tanaman 

Menjelaskan proses 

fotosintesis pada 

tanaman C3, C4, 

dan CAM 

1. Presentasi 

topik materi 

yang telah 

ditentukan 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

proses fotosintesis 

pada tanaman C3, 

C4, dan CAM 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

proses fotosintesis 

pada tanaman C3, 

C4, dan CAM 

Materi pertemuan 

sebelumnya: 

1. Siklus C3 

2. Siklus C4 

3. Metabolisme 

CAM 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi  

E 4, 5 

13 Mahasiswa dapat 

menguraikan 

mekanisme 

respirasi pada 

tumbuhan 

1. Menjelaskan 

fungsi respirasi 

2. Menguraikan 

mekanisme 

respirasi pada 

tumbuhan 

1. Discovery 

learning 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

mekanisme 

respirasi pada 

tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

mekanisme respirasi 

pada tumbuhan 

1. Glikolisis 

2. Siklus krebs 

3. Produksi ATP 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topic 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi  

E 4, 5 

 Mahasiswa dapat 

menguraikan 

metabolisme 

1. Menjelaskan 

siklus nitrogen 

1. Inquiry 

approach 

1. Mempresentasikan 

proses metabolisme 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

1. Siklus nitrogen 

2. Fiksasi nitrogen 

secara biologi 

1. Penguasaan 

materi 

E 4, 5 



nitrogen pada 

tumbuhan 

2. Menjelaskan 

fiksasi nitrogen 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

nitrogen pada 

tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

metabolisme nitrogen 

pada tumbuhan 

3. Reduksi nitrat 

dan nitrit 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topic 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi  

14 Mahasiswa dapat 

menguraikan 

metabolisme sulfur 

pada tumbuhan 

1. Menjelaskan 

fungsi unsur 

sulfur dalam 

tumbuhan 

2. Menjelaskan 

proses asimilasi 

sulfat oleh 

tumbuhan 

1. Presentasi 

topik materi 

yang telah 

ditentukan 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

proses metabolisme 

nitrogen pada 

tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

metabolisme sulfur 

pada tumbuhan 

Metabolisme sulfur 

pada tumbuhan: 

1. Fungsi unsur 

sulfur dalam 

tumbuhan 

2. Asimilasi sulfat 

oleh tumbuhan 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topic 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 4, 5 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

peranan enzim dan 

hormon pada 

tumbuhan 

1. Menguraikan 

mekanisme kerja 

enzim 

2. Menjelaskan 

peranan hormon 

pada 

pertumbuhan 

1. Contextual 

instruction 

2. Tanya 

jawab 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

1. Mempresentasikan 

peranan enzim dan 

hormon pada 

tumbuhan 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

peranan enzim dan 

hormon pada 

tumbuhan 

1. mekanisme kerja 

enzim pada 

tumbuhan 

2. peran hormon 

pada 

pertumbuhan 

3. macam dan 

aktivitas hormon 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

presentasi 

dengan topik 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

E 4, 5 

15 Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses 

fisiologi biji pada 

tumbuhan 

1. menguaraikan 

mekanisme 

perkecambahan 

biji 

1. Contextual 

instruction 

2. Tanya 

jawab 

1. Mempresentasikan 

proses fisiologi biji 

pada tumbuhan 

Mencari informasi 

dari internet 

(browsing) terkait 

proses fisiologi biji 

pada tumbuhan 

1. konsep 

perkecambahan 

biji 

1. Penguasaan 

materi 

2. Kesesuaian 

materi 

E 4, 5 



2. menyebutkan 

factor-faktor yang 

mempengaruhi 

perkecambahan 

biji 

3. Media: 

kelas, LCD, 

computer, 

whiteboard 

2. Diskusi Tanya 

jawab hasil 

presentasi 

2. metabolisme 

perkecambahan 

biji 

3. penyebab 

dormansi dan 

metode 

pematahannya 

presentasi 

dengan topic 

3. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

4. Bahasa yang 

digunakan 

5. Penampilan 

materi 

presentasi 

16 TES 
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F. PENILAIAN DAN EVALUASI 

            Penilaian dijabarkan sebagai berikut 
a. Tes Tertulis  (X1)    : 20% 
b. Penilaian Penampilan/Diskusi (X2) : 30% 
c. Penilaian Aktivitas (X3)   : 25% 
d. Makalah (X4)    : 25% 

NA = 20X1 + 30X2 + 25X3 + 25X4  
                   100 
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