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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
Diisi dengan CPL 
prodi yang 
dibebankan pada 
mataa kuliah,  
dilengkapi dengan 
kode sesuai dengan 
komponen dikti (S, 
PP,KU,KK) 

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.(S1)  

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) 

3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10) 

4. Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, manajemen sumberdaya lahan dan manusia serta 

lingkungan sehingga mampu mengimplementasikannya dalam dunia kerja antara lain sebagai manajer lapangan, perencana dan 

konsultan pertanian agroentrepreneur, komunikator, Birokrat/pengembang pertanian, peneliti pada bidang pertanian secara 

Komprehensif (P2) 

5.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 pertanian(KU1) 

6. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan pertanian desain atau kritik seni; berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3) 

7 Mampu merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan  ekonomi, 

guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. (KK4).   

CPMK   

CP-MK merupakan 
uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang 
berkaitan dengan 
mata kuliah ……….i 

1. Menguasai dasar-dasar teori dan konsep keilmuan sesuai dengan bidangnya agar mampu menerapkannya sebagai solusi masalah 

secara komprehensif  

2. Mampu memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok 

3. Mampu menerapkan ilmunya berdasarkan kepribadian dan semangat entrepreneurship. 

Diskripsi Singkat MK mahasiswa mampu menjelaskan beberapa metode perbanyakan tanaman dan mampu melakukan perbanyakan tanaman secara baik dan benar di lapangan 

serta mampu berpikir sistematis dalam mengembangkan konsep perbanyakan tanaman sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang budidaya tanaman.  

Dosen pengampu IR. ELLEN L. PANGGABEAN,MP 

Matakuliah syarat    Dasar Agronomi 
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                                                                           Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Perbanyakan Tanaman 

(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom  
kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS) 

 

 Mahasiswa mampu menjelaskan proses penyerbukan dan pembuahan,perkecambahan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta ciri menyerbuksendiri dan silang..  (2) 

 Mahasiswa mampu menjelaskan esensi dasar dari perbanyakan tanaman, 

perkembangannya dan metoda perbanyakan yang dilakukan  saat ini  (1) 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan cara memperbanyak tanaman seara aseksual dengan 

menggunakan biji apomiktik dan bagian-bagian khusus tanaman (3)  
 Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa cara layerage di dalam tanah dan 

di atas tanah serta mampu melaksanakan dalam praktek di lapangan (4) 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk, luas, denah dan fungsi setiap ruang laboratorium 

kultur jaringan dan peralatan standard yang diperlukan di setiap ruangan.(10) 

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kultur organ (akar, meristem, pucuk 

dan embrio) mulai dari tujuan,, media kulturnya dan prosedur yang harus 

dilakukan dari setiap jenis kultur.(13) 

Mahasiswa mampu menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, media yang digunakan 

dan prosedur pelaksanaan dari kultur kalus dan kultur suspense sel (14) 

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tanaman haploid, penggolongannya, cara memperolehnya, dan jenis kultur yang digunakan untuk mendapatkan tanaman haploid  (15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi stek dan faktor-faktornya serta 

menerapkannya dalam praktek.(5) 

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode grafting (7) 

Mahasiswa mampu menjelaskan sumber kontaminan yang menyebabkan kegagalan 

kultur, cara sterilisasi untuk mencegah kontaminasi, penggolongan dan komposisi 

media kultur jaringan.(11) 

Mahasiswa mampu memahami beberapa metode yang dapat dilakukan dalam 

perbanyakan tanaman secara in vitro dan tahapannya(12) 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang micro propagasi, teori, tujuan serta 

jenis-jenis  dan beberapa terminology tentang kultur jaringan. (9) 

Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi stek dan faktor-faktor keberhasilan 

penyetekan serta dapat melaksanakannya dalam praktek.(6) 
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Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

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

1 Mahasiswa mampu menjelaskan 

esensi dasar dari perbanyakan 

tanaman, perkembangannya dan 

metoda perbanyakan yang 

dilakukan  saat ini 

Esensi dasar , perkembangan 

dan metoda perbanyakan 

tanaman  

Ceramah & Diskusi 100’ Menjawab pertanyaan lisan dan 

berdialog 

 

Ketepatan dan kesesuai 

jawaban 

 

5% 

2  Mahasiswa mampu menjelaskan 

proses penyerbukan dan 

pembuahan,perkecambahan dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta ciri 

menyerbuksendiri dan silang. 

Proses penyerbukan , pembuahan 

dan perkecambahan serta factor 

yang mempengaruhi 

Ceramah & diskusi   

 
 100’ Tugas : membuat gambar  dan 

skema proses perkecambahan 

dan pembuahan serta 

perkecambahan 

Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

10% 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan 

cara memperbanyak tanaman 

secara aseksual dengan 

menggunakan biji apomiktik dan 

bagian-bagian khusus tanaman 

Perbanyakan secara aseksual 

menggunakan biji apomiktik dan 

bagian khusus lainnya. 

Ceramah & diskusi   

 
    100’ Tugas : melakukan studi literatur 

tentang perbanyakan aseksual 

Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

10% 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan 

beberapa cara layerage di dalam 

tanah dan di atas tanah serta 

mampu melaksanakan dalam 

praktek di lapangan 

Layerage Ceramah & diskusi      100’ Tugas : membuat skema teknik 

layerage dan permasalahan  

teknik tersebut 

Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

5% 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan 

klasifikasi stek dan faktor-

faktornya serta menerapkannya 

dalam praktek. 

 Stek Ceramah & diskusi    100’ Tugas membuat gambar teknik 

stek pada tanaman 

Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

5% 

6 Mahasiswa mampu 
memahami tentang grafting, 
jenis-jenis grafting dan cara 
membuat berbagai jenis 
grafting. 

Grafting Ceramah & diskusi    100’   Tugas membuat gambar teknik 

Grafting pada tanaman 
Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

5% 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
budding dan dapat 
melaksanakan di lapangan 
berbagai cara melakukan 
budding  

Budding Ceramah & diskusi     100’ Tugas membuat gambar teknik 

Budding pada tanaman 
Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

5% 
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8 Evaluasi Tengah Semester tdk diberi 
bobot 

9 Mahasiswa mampu menjelaskan 

tentang micro propagasi, teori, 

tujuan serta jenis-jenis  dan 

beberapa terminology tentang 

kultur jaringan. 

Perbanyakan tanaman secara 

mikro (teori, tujuan dan jenis) 

Ceramah & diskusi 

Metode SCL dengan 

Colaboratif Base Learning 

dan Case Base Learning 

100’ Tugas :Mendiskusikan secara 

kelompok 

Ketepatan dan kesesuai 

tugas 

 

10% 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan 

bentuk, luas, denah dan fungsi 

setiap ruang laboratorium kultur 

jaringan dan peralatan standard 

yang diperlukan di setiap 

ruangan 

Ruang laboratorium kultur 

jaringan (bentuk,luas, denah, 

peralatan dan fungsi 

Ceramah & diskusi      100’ Tugas : Membuat daftar alat dan 

fungsinya 

Ketepatan dan 

kesesuaian tugas  
5% 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan 

sumber kontaminan yang 

menyebabkan kegagalan kultur, 

cara sterilisasi untuk mencegah 

kontaminasi, penggolongan dan 

komposisi media kultur jaringan 

Sterilisasi, penggolongan dan 

komposisi media 

Ceramah &diskusi 

Metode SCL dengan case 

Base Learning 

   100’ Tugas : membuat daftar media 

(bahan dan alat) 

Ketepatan dan 

kesesuaian tugas 
10 % 

12 Mahasiswa mampu memahami 

beberapa metode yang dapat 

dilakukan dalam perbanyakan 

tanaman secara in vitro dan 

tahapannya  

Perbanyakan in vitro Ceramah &diskusi 

Metode SCL dengan case 

Base Learning 

   100’ Tugas : membuat skema 

perbanyakan in vitro dengan 

beberapa metoda 

Ketepatan dan 

kesesuaian tugas 
5%  

13 Mahasiswa mampu menjelaskan 

berbagai kultur organ (akar, 

meristem, pucuk dan embrio) 

mulai dari tujuan,, media 

kulturnya dan prosedur yang 

harus dilakukan dari setiap jenis 

kultur 

Kultur organ (akar, , meristem 

pucuk dan embrio). Media kultur 

dan prosedurnya 

Ceramah & diskusi  

Metode SCL dengan case 

Base Learning 

   100’ Tugas : membuat prosedur 

pengkulturan masing-masing 

organ. 

Ketepatan dan 

kesesuaian tugas 
5% 

14 Mahasiswa mampu menjelaskan 

sasaran yang ingin dicapai, 

media yang digunakan dan 

prosedur pelaksanaan dari kultur 

kalus dan kultur suspense sel 

Kultur kalus dan kultur suspensi Ceramah dan diskusi    100’ Tugas : Presentasi Ketepatan dan 

kesesuaian menjawab 
10% 

15 Mahasiswa mampu menjelaskan 

pengertian tanaman haploid, 

penggolongannya, cara 

memperolehnya, dan jenis kultur 

yang digunakan untuk 

mendapatkan tanaman haploid 

Tanaman Haploid (pengertian, 

penggolongan, cara memperoleh 

dan jenis kultur) 

Ceramah & diskusi 

Metode SCL dengan 

Colaboratif Base Learning 

dan Case Base Learning 

    100’ Tugas : Presentasi Kemampuan  presentasi 

dan menjawab 
10% 

16 Evaluasi Akhir Semester tdk diberi 
bobot 
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