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Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah 

Sikap (S) 

S-1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

S-2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

S-3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila 

S-6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

S-7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
S-8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
S-9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

S-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

Pengetahuan (P) 

P-1 Mampu menerapkan konsep teoritis tentang ilmu teknologi produksi tanaman 

P-5 Mampu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan isu terkini tentang teknologi produksi tanaman 

Ketrampilan Khusus (KK) 

KK-1 Mampu menerapkan ilmu teknologi produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan  
keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) 

KK-3 Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini dan 
ramah lingkungan yang efektif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja 

Ketrampilan Umum (KU) 



KU-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 

KU-7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

 

KU-8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri 

 

  CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

1. Mampu menjelaskan ruang lingkup bahan kajian mata kuliah teknologi produksi tanaman 

2. Mampu menjelaskan tentang pertanian dan pangan 

3. Mampu menjelaskanpertumbuhan dan perkembangan tanaman  serta faktor-faktor yang mempengaruhinya 

4. Mampu menjelaskan bahan tanam untuk produksi tanaman 

5. Mampu menjelaskan dasar budidaya tanaman 

6. Mampu menjelaskan biosistem teknologi produksi tanaman 

7. Mampu menjelaskan dasar teknologi produksi tanaman 

8. Mampu menjelaskan manajemen produksi tanaman 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang  peran produksi pertanian dalam penyediaan pangan sehat dan energy; dasar-
dasar  membudidayakan tanaman, dasar teknologi produksi dan manajemen produksi pertanian yang berkelanjutan melalui 
kegiatan Project Base Learning (PBL) dan case introduction, praktek dasar lapang dan laboratorium dan penugasan lapang. 
Matakuliah diberikan dalam bentuk team teaching, sebagai mata kuilah wajib bagi mahasiswa S1 Program Studi Agroteknologi 

 

Bahan Kajian : 
Materi Pembelajaran 

(1) Ruang lingkup bahan kajian mata kuliah teknologi produksi tanaman, (2) Pertanian dan pangan, (3) Pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (4)Bahan tanam untuk produksi tanaman, (5) Dasar 
budidaya tanaman, (6) Biosistem teknologi produksi tanaman, (7) asar teknologi produksi tanaman, (8) Manajemen produksi 
tanaman 

Daftar Referansi Utama : 
1. Sri Setya Haryadi. Pengantar Agronomi. PT. Gramedia 
2. Hasan Basri Jumin. Dasar- Dasar Agronomi. PT. Rajawali 
3. Purseglove. 1972. Crops Production 
4. Goyal. 2013. Crops Production 
5. Martin, J.H. and Leonard, W.H. 1949. Principles of Field Crop Production. New York, Macmillan Co. USA 
6. Fundamental of Horticulture 
7. John K. Scheuller, et. All. 2020. Computer and Electronics in Agriculture. ISSN: 0168-1699 

  Tambahan: 
1. Kozai, et. All. 2016. Plant Factory  An Indoor Vertical Farming System For Efficient Quality Food Production. ISBN: 978-0-12-
801775-3 

Dosen Pengampu Dr. Ir. Eko Murnianto, MP., Nurholis, SP.,M.Si., Choirul Umam, S.TP, MT 



Mata Kuliah Prasyarat - 

 
 

 

 
Minggu Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yang diharapkan) 

 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran; 
Metode Pembelajaran; 
Penugasan Mahasiswa; 

[ Estimasi Waktu] 

 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

Indikator Kriteria & Bentuk Tatap Muka Daring 

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

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup bahan kajian 
mata kuliah teknologi 
produksi tanaman 

1. Ketepatanmenj
elaskanruang 
lingkup bahan 
kajian mata 
kuliah teknologi 
produksi 
tanaman 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas 

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:1x(2x50”] 

 Tugas 1 
Browsing 
terkait 
implementasi 
teknologi 
produksi 
tanaman  
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G.Classroom 1. Pengantar 
2. Ruang lingkup 

bahan kajian 
3. Kompetensi yang 

didapatPembelajar
an (tatap muka, 
praktikum, 
penugasan, 
tinjauan lapang) 

4. Kontrak kuliah 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pertanian dan 
pangan 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
pertanian dan 
pangan 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 

artikel journal 

berkaitan 

dengan 

pertanian dan 

pangan 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:1x(2x50”] 

 Tugas 2 

Mengkaji dan 
mensarikan 
artikel journal 
tentang 
pertanian dan 
pangan 
[PT+BM:(1+1)x( 

  2x60”] 

G.Classroom 1. Pengertian 
pertanian 

2. Perkembangan 
pertanian 

3. Produksi pertanian 
dan pangan 

10 



 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskanpertum
buhan dan 
perkembangan 
tanaman  serta 
faktor-faktor yang 
mempengaruhinya 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
pertumbuhan 
dan 
perkembangan 
tanaman  serta 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhin
ya 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas 

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:1x(2x50”] 

 Tugas 3 

Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
pertumbuhan 
dan 
perkembanga
n tanaman  
serta faktor-
faktor yang 
mempengaru
hinya. 
[PT+BM:(1+1)x( 

  2x60”] 

G.Classroom 1. Pola pertumbuhan 
dan perkembangan 
tanaman pada 
tanaman. 

2. Faktor a biotik 
(iklim dan tanah 
mempengaruhi 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
tanaman) 

10 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan bahan 
tanam untuk 
produksi tanaman 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
bahan tanam 
untuk 
produksi 
tanaman 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas 

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:1x(2x50”] 

 Tugas 4 

Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
bahan tanam 
untuk 
produksi 
tanaman 
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G.Classroom 1. Pendahuluan 
2. Perolehan bahan 

tanam (tanaman 
liar, domestikasi, 
pemuliaan 
konvensional dan 
non konvensional) 

3. Bahan tanam 
dalam produksi:  

a) Generatif dan 
Vegetatif 

b) Perbanyakan 
bahan tanam 

c) Sertifikasi bahan 
tanam 

10 



5,6,7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dasar 
budidaya tanaman 
(media tanam, pola 
tanam, pemupukan, 
pengairan, 
pengendalian OPT, 
dan Panen 
pascapanen) 

1. Ketepatan 
menjelaskan dasar 
budidaya tanaman 
(media tanam, 
pola tanam, 
pemupukan, 
pengairan, 
pengendalian OPT, 
dan Panen 
pascapanen) 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas  
materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:3x(2x50”] 

 Tugas 5 

Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang dasar 
budidaya 
tanaman(med
ia tanam, pola 
tanam, 
pemupukan, 
pengairan, 
pengendalian 
OPT, dan 
Panen 
pascapanen) 
[PT+BM:(3+1)x( 

  2x60”] 

G.Classroom 1. Persiapan media 
tanam (berdimensi 
lahan, pot, rumah 
kaca, dan media 
tanam pada 
tanaman semusim 
dan tahunan) 

2. Pola tanam 
(pemilihan jenis 
tanaman, pergiliran 
tanaman, tata 
tanam dan cara 
bertanam) 

3. Pemupukan 

4. Pengairan 
(berdimensi untuk 
pembibitan, 
pertanaman pada 
tanaman semusim 
dan tahunan) 

5. Pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tanaman (hama, 
penyakit, gulma 
pada tanaman 
semusim dan 
tahunan 

6. Pemanenan dan 
penanganan pasca 
panen tanaman 
semusim dan 
tahunan 

 

15 



 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran 
berikutnya 

 

9,10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Biosistem Teknologi 
Produksi Tanaman 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
biosistem 
pengelolaan  cuaca 
untuk produksi 
tanaman dan 
biosistem 
pengelolaan 
tanaman 

 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas  

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:2x(2x50”] 

 Tugas 6 

Menyusun 
makalah 
tentang 
biosistem 
pengelolaan  
cuaca untuk 
produksi 
tanaman dan 
biosistem 
pengelolaan 
tanaman. 
[PT+BM:(2+1)x( 

  2x60”] 

G.Classroom 1. Biosistem 
Pengelolaan  Cuaca 
Untuk produksi 
tanaman 

2. Biosistem 
Pengelolaan 
Tanaman 

10 

11,12,13,14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dasar 
teknologi produksi 
tanaman (teknologi 
bertanam untuk 
produksi, 
pemeliharaan 
tanaman untuk 
produksi, teknologi 
hayati untuk 
produksi,  
penggunaan 
hormon) 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
dasar teknologi 
produksi 
tanaman 
(teknologi 
bertanam untuk 
produksi, 
pemeliharaan 
tanaman untuk 
produksi, 
teknologi hayati 
untuk produksi,  
penggunaan 
hormon) 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas  

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:4x(2x50”] 

 Tugas 7 

 Menyusun 
makalah 
tentang dasar 
teknologi 
produksi 
tanaman. 
[PT+BM:(4+1)x(
2x60”] 

G.Classroom 1. Persiapan pada 
lahan basah, lahan 
kering dan sub 
optimal 

2. Teknologi 
bertanam untuk 
produksi 

3. Pola tanam untuk 
IP max, penanaman 
di luar musim 
Cropping Sistem 

4. Teknologi 
memproduksi 
bahan tanam untuk 
produksi 

5. Jalinan benih antar 
lapang 

6. Teknologi 
pemeliharaan 

30 



tanaman untuk 
produksi 

7. Pemangkasan; 
Penjarangan buah 

8. Teknologi hayati 
untuk produksi 

9. Penggunaan agen 
hayati untuk OPT; 
Bioteknologi; 
Nutrisi Zebase; 
Fiksasi 

10. Penggunaan 
Hormon 

11. Teknologi 
pemanenan dan 
lepas panen untuk 
produksi, termasuk 
Pengkelasan; 
Stabilisasi Mutu 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
manajemen produksi 
tanaman 

1. Ketepatan 
menjelaskan dasar 
teknologi produksi 
tanaman 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas  

materikuliah 

 Kuliah: 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM:1x(2x50”] 

 Tugas 8 

Menyusun 
makalah 
tentangManaj
emen 
produksi 
tanaman. 
[PT+BM:(1+1)x( 

  2x60”] 

G.Classroom 1. Fungsi manajemen 
pada teknologi 
produksi tanaman 

2. Penerapan 
manajemen pada 
teknologi produksi 
tanaman 

10 

 

        

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 100 

 
 
 
 



Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari 
sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui prosespembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah matakuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Matakuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 
bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 
atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertaibukti-bukti. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator- 
indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 
kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
7. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yangsetara. 
8. MetodePembelajaran:SmallGroup Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative 

Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara. 
9. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
10. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstuktur, BM=Belajar Mandiri. 



Tugas mahasiswa dan penilaian 
 

Minggu 
ke 

Bahan Kajian/Materi 
Pembelajaran 

Tugas 
Waktu 
(menit) 

Penilaian Indikator 
Bobot 

(%) 

1 Ruang Lingkup bahan 
kajian mata kuliah 
teknologi produksi 
tanaman 

Mandiri Mempelajari materi Tujuan 
dan ruang lingkup MK 
teknologi produksi tanaman 

120    

Terstruktur Browsing terkait teknologi 
produksi tanaman 

120  Jurnal perkuliahan 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

5 

2 Pertanian dan pangan Mandiri Mempelajari materi Pertanian 
dan pangan 

120    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel jurnal tentang 
Pertanian dan pangan 

120  Kajian jurnal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

10 

3 Pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman 
serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya 

Mandiri Pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman serta 
faktor-faktor yang 
mempengaruhinya 

120    

Terstruktur Penyusunan jurnal 
perkuliahan terkait 
materi yang telah 
disampaikan 

120  Jurnal perkuliahan 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

10 



 

       Kemampuan 
presentasidan 
diskusi 

 

4 Bahan tanam untuk produksi 
tanaman 

Mandiri Mempelajari materi Bahan 
tanam untuk produksi 
tanaman 

120    

Terstruktur Penyusunan jurnal 
perkuliahan terkait materi 
yang telah disampaikan 

120  Jurnal perkuliahan 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

10 

5,6,7 Dasar budidaya tanaman Mandiri Memepelajari materi Dasar 
budidaya tanaman 

360    

Terstruktur Penyusunan jurnal 
perkuliahan terkait materi 
yang telah disampaikan 

360  Jurnal perkuliahan 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

15 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9,10 Biosistem teknologi produksi 
tanaman 

Mandiri Memepelajari materi 
Biosistem Pengelolaan  
Cuaca Untuk produksi 
tanaman dan Biosistem 
Pengelolaan Tanaman  

240    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel jurnal tentang 
biosistem pengelolaan  
cuaca untuk produksi 
tanaman dan biosistem 
pengelolaan tanaman 

240  Kajian Jurnal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

10 

11,12
,13, 
14 

Dasar Teknologi Produksi 
Tanaman 

Mandiri Mempelajari materi Dasar 
Teknologi Produksi Tanaman 

480    

 



  Terstruktur Menyusun makalah tentang 
Dasar Teknologi Produksi 
Tanaman 

480  Makalah  Kesesuaian isi 
makalah dengan 
materi 

 Sistematika 
penuliasan 
makalah 

30 

15 Manajemen produksi tanaman Mandiri Mempelajari materi 
Manajemen produksi 
tanaman 

120    

Terstruktur Menyusun makalah 
tentang Manajemen 
produksi tanaman 

120  Makalah  Kesesuaian isi 
makalah dengan 
materi 

 Sistematika 
penuliasan 
makalah 

10 

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 100 



 

 

Aspek Penilaian 
 

1. Sikap : Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, Kemandirian dalam menyelasaikan tugas mandiri, kemampuan berkomunikasi dengan baik 
2. Pengetahuan : penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 
3. Keterampilan : Kreatifitas membuat makalah materi teknologi produksi tanaman, ketrampilan mengkaji dan mensarikan artikel junal teknologi produksi 

tanaman, kreatifitas membuat ppt. 
 

Bobot Penilaian 
 

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 2 
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 2,5 
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 2,5 
Bobot Nilai Praktikum (NP) =3 

 
Nilai Akhir = 2(NH) + 2,5 (UTS) + 2,5 (2,5) + 3 (NP) 

 
 
 

Bangkalan, 8 Februari 2021 
Mengetahui 
Koorprodi Agroekoteknologi, Dosen PJMK, 

 
 
 
 

Dr. Ir. Gita Pawana,M.Si Dr. Ir. Eko Murnianto, MP 


