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Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasannya

dalam mengetahui klinik tufiamafi, fungsi dan peranannya di masyarakat, mengetahuitatacara

kerja di klinik tanaman, mengetahui cara mengambil sampel, menangani sampel,

mendiagnosa, serta memberikan rekomendasi untuk menangani suatu permasalahan pada

tana:man y ang dibudiday akan.

l. Mampu menyebutkan pengertian dan mengetahui fungsi klinik tanaman di masyarakat

2. Mampu melaksanakan alur kerja di klinik tanaman dengan baik..

3. Mampu menjelaskan dan melaksanakan cara cara pengambilan, penanganan sampel

tanaman yang terserang.

4. Mampu melakukan diagnosa terhadap permsalahan pada tanaman dengan benar.

5. Mampu mengambil keputusan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian

masalah tanaman di lapangan.

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL)

denga metode attaralain ceramatr, diskusi kelompolq review jurnal internasional, survey

sederhana, presentasi, belajar kooperatif .

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah

adalahinisiatif, kooperatif, objektif, analitis dan logis.

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap tugas mandiri dan

terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill.

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item

kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) : l0Yo
- PR (tugas)

- UTS

: 50Yo
: l1Yo

a< o/



Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa.

Catatan

a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester

adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyakTiYo.

b. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupiTlo/o, fakultas tidak boleh

mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.

c. Dosen harus mengisi semua komponen dan nilainya tidakberada di luar

rangelkisaran y ang telah ditentukan dan totalnya l00o/o

d. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas

rangelkisar an y ang telah kami tentukan.

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan

menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP)

A :)85
B+ :77.5 - 84.99

B :'70- 77 .49

C+ : 62.5- 69.99

C = 55 -62.49

D :45-54.99
E : < 44.99

Bagi mahasiswa yang tidal mengikuti UTS atau UAS atau keduanya, ybs dapat diberi

nilai maximum C dengan syarat 2 (dua)_komponen yaitu Partisipasi dan Tugas telah

dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih

dari 15 menit dari jadwal perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.

Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan harus

menyerahkan surat izinlsakit kepada dosen mata kuliah selambatJambatnya pada hari

perkuliahan minggu berlhtny a
Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka

dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat I hari

sebelum jadwal perkuliahan.

Apabila dosen tidak hadir setelah l5 menit dari jadwal kulia[ mahasiswa berhak

menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan

tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu

2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti

perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.

Mahasiswa wajib menyera}kan tugas-tugas kelompok atau individual yang

dibebankan dosen dalam waktu yangakan ditentukan kemudian

Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak

boleh mengenakan sandal.

Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (IIP) kecuali atas keizinan dari

doserqdilarang makan dan merokok pada saat perkuliahan berlangsung.
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Demikian kontrak kuliah ini kami.buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak

kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada

hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan

atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat:

Pengampu, ahasiswa,

( Ferlirls Larosa )
NPM 158210060
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Medan, $ September 2018

Demikian kontrak kuliah ini ksmi buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak
kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada

hal-hal yang belum termuat dalam kontrak iru taapi dianggap perh:, maka dapat dilaksanakan
atas kesepakatan bersama.

Perwakilan Mahasisw4

Para pihak yang bersepakat

Dosep Pengampu,

-\rtt "-( k }rwana+l r*M",",.
NPM 158210009


