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Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

 Peranan tanaman dalam kaitan dengan kebudayaan, kemajuan ekonomi Peranan tanaman dalam kaitan dengan kebudayaan, kemajuan ekonomi 
dan kecukupan pangan dan gizi suatu masyarakat atau negara untuk dan kecukupan pangan dan gizi suatu masyarakat atau negara untuk 
memotivasi usaha peningkatan produksi tanamanmemotivasi usaha peningkatan produksi tanaman

 Konsep aliran energi dalam pertanian dan peningkatan keefisienan Konsep aliran energi dalam pertanian dan peningkatan keefisienan 
penggunaan energi untuk pertanianpenggunaan energi untuk pertanian

 AsalAsal--usul dan  klasifikasi tanamanusul dan  klasifikasi tanaman

 Fungsi dan struktur morfologi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan Fungsi dan struktur morfologi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman dengan fasetanaman dengan fase--fasenya, bersangkutan dengan perimbangan fasenya, bersangkutan dengan perimbangan 
penggunaan dan penumpukan karbohidrat untuk mengatur keseimbangan penggunaan dan penumpukan karbohidrat untuk mengatur keseimbangan 
fase pertumbuhanfase pertumbuhan

 Reproduksi dan cara pembiakan tanaman, secara vegetatif dan generatifReproduksi dan cara pembiakan tanaman, secara vegetatif dan generatif

 Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanamantanaman

 Teknik budidaya tanaman dengan langkahTeknik budidaya tanaman dengan langkah--langkahnya yang dilengkapai langkahnya yang dilengkapai 
dengan pola tanam dan sistemdengan pola tanam dan sistem--sistem pertaniansistem pertanian
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Manfaat Mata KuliahManfaat Mata Kuliah

 Mata kuliah ini akan memberikan kompetensi kepada Mata kuliah ini akan memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa untuk dapat menjelaskan konsep produksi mahasiswa untuk dapat menjelaskan konsep produksi 
tanaman pertanian, karakteristik tanaman dan teknik tanaman pertanian, karakteristik tanaman dan teknik 
budidaya tanaman budidaya tanaman 

Tujuan Instruksional UmumTujuan Instruksional Umum

 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan memiliki wawasan dan mampu menjelaskan diharapkan memiliki wawasan dan mampu menjelaskan 
konsep keagronomian dalam mencapai produksi maksimum konsep keagronomian dalam mencapai produksi maksimum 
dan lestari.dan lestari.
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Tujuan Instruksional KhususTujuan Instruksional Khusus

 Menjelaskan pengertian agronomi, tanaman pertanian, perkembangan Menjelaskan pengertian agronomi, tanaman pertanian, perkembangan 
pertanian, dan sistempertanian, dan sistem--sistem pertaniansistem pertanian

 Menjealskan konsep energi dalam produksi tanaman dan produktivitas Menjealskan konsep energi dalam produksi tanaman dan produktivitas 
pertanian.pertanian.

 Menjelaskan konsep pangan, kebutuhan manusia dan ketahanan pangan.Menjelaskan konsep pangan, kebutuhan manusia dan ketahanan pangan.

 Mengklasifikasikan tanaman pertanian dan menjelaskan pengertian Mengklasifikasikan tanaman pertanian dan menjelaskan pengertian 
kultivar/varietas unggulkultivar/varietas unggul

 Menjelaskan struktur dan fungsi masingMenjelaskan struktur dan fungsi masing--masing bagian tanaman dalam masing bagian tanaman dalam 
pertumbuhan perkembangan tanamanpertumbuhan perkembangan tanaman

 Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam kaitannya Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam kaitannya 
dengan produksi tanaman pertaniandengan produksi tanaman pertanian

 Menjelaskan faktorMenjelaskan faktor--faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi 
tanamantanaman

 Menjelaskan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatifMenjelaskan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif

 Menjelaskan prinsipMenjelaskan prinsip--prinsip teknik budidaya tanaman  prinsip teknik budidaya tanaman  
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Analisis Instruksional (Pencapaian Kompetensi)Analisis Instruksional (Pencapaian Kompetensi)

Menjelaskan tanaman pertanian, pengertian agronomi

dan perkembangan pertanian (TIK LO-1)

Menjelaskan struktur dan 

fungsi tanaman

(TIK LO-5)

Menjelaskan produksi 

pertanian dan aliran energi 

(TIK LO-2)

Menjelaskan pangan 

sebagai kebutuhan 

manusia (TIK LO-3)

Menjelaskan asal-usul 

dan klasifikasi tanaman 

(TIK LO-4)

Evaluasi I

Menjelaskan pembiakan 

tanaman

(TIK LO-6)

Menjelaskan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman

(TIK LO-7)

Menjelaskan faktor lingkungan 

dalam pertumbuhan tanaman

(TIK LO-8)Menjelaskan teknik-teknik budidaya tanaman, terkait 

dengan good agricultural practices (GAP) (TIK LO-9)

Kemampuan menjelaskan teknik budidaya tanaman dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya (TIU)

Evaluasi II
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Organisasi Materi Organisasi Materi Course ContentCourse Content

Pendahuluan: Tanaman Pertanian, Sistem Pertanian, 

Perkembangan Pertanian  (LO-1)

Struktur dan Fungsi Tanaman

(LO-5)

Produksi Pertanian dan 

Aliran Energi

(LO-2)

Pangan sebagai 

Kebutuhan Manusia

(LO-3)

Asal-usul dan Klasifikasi 

Tanaman

(LO-4)

Materi Evaluasi I

Pembiakan Tanaman

(LO-6)

Pertumbuhan dan 

Perkembangan Tanaman

(LO-7)

Faktor Lingkungan dalam 

Pertumbuhan tanaman

(LO-8)
Teknik Budidaya Tanaman (LO-9)

Hasil evaluasi mencerminkan: pemahaman, kemampuan dan 

keterampilan keagronomian (Capaian TIU)

Materi Evaluasi II
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Evaluasi AkhirEvaluasi Akhir

 Ujian Tengah SemesterUjian Tengah Semester : 30%: 30%

 Ujian Akhir SemesterUjian Akhir Semester : 35%: 35%

 PraktikumPraktikum : 30%: 30%

 Aktivitas kehadiranAktivitas kehadiran :  5%:  5%
 Perolehan nilai ditentukan :Perolehan nilai ditentukan :

 Nilai ANilai A ::  7676

 Nilai BNilai B :: 66 66 –– 7676

 Nilai CNilai C :: 56 56 –– 65.965.9

 Nilai DNilai D :: 50 50 –– 59.959.9

 Nilai ENilai E :: < 50< 50


