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Deskripsi Mata Kuliah       : Matakuliah ini mengembangkan keilmuan dan ketrampilan dengan cara : mempelajari jenis dan fungsi ruang serta alat-alat 

yang diperlukan dalam laboratorium kultur jaringan, sterilisasi ruang dan alat, perencanaan pembuatan stock dan media 

kultur jaringan tumbuhan, praktek perkecambahan biji secara in vitro, induksi kalus dan tunas menggunakan kecambah 

steril, melakukan kultur embrio dari beberapa biji tumbuhan, membuat media kultur anggrek dan melakukan penanaman 

kultur biji anggrek serta overplanting bibit anggrek, merancang dan melakukan penelitian dalam bidang kultur jaringan 

tumbuhan secara berkelompok. 

 

Capaian Pembelajaran       :  menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas pekerjaan  di  bidang  keahliannya secara mandiri; 

 menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan, dan  kewirausahaan. 

 menguasai keilmuan biologi secara mendalam (core biology); 

 menguasai ilmu lain yang terkait  dengan bidang biologi (related science); 

 menguasai keilmuan khusus/minat khusus secara mendalam di bidang biologi; 

 mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dalam setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 

 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan biologi dalam kehidupan sehari-hari (biology and you / biology and 

everyday life); 

 menguasai alat bantu yang diperlukan dalam bidang biologi (teknobiologi); 

 mengembangkan daya kreasi dan inovasi mahasiswa dalam bidang biologi dan ilmu lain yang terkait; 

 memiliki wawasan yang luas terkait biologi dan perkembangan biologi terkini (today’s biology); 

 mampu menggunakan teknik, keterampilan dan teknologi modern yang diperlukan untuk praktek solusi baik di 

laboratorium maupun di lapangan; 

 mampu melakukan eksplorasi potensi lokal dan memanfaatkannya; 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemuan 

Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ 

Pokok Bahasan 

Bentuk/ Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 
Indikator Penilaian Teknik Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(per 

subkomp) 

Waktu Referensi 

1 Mengetahui susunan 

ruangan dan alat-

alat dalam 

laboratorium kultur 

jaringan tumbuhan 

beserta fungsinya, 

baik secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok. 

 

 

Pengenalan 

laboratorium 

(ruang dan alat) 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

melihat, 

mengetahui dan 

mendiskusikan 

jenis dan fungsi 

ruang serta alat-

alat dalam 

laboratorium 

kultur jaringan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis dan 

fungsi ruang serta alat-

alat dalam 

laboratorium kultur 

jaringan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

5% 100’ A-F 

2 
Mengetahui metode 

sterilisasi ruang 

dalam laboratorium 

kultur jaringan 

tumbuhan beserta 

fungsinya, baik 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok. 

Sterilisasi ruang 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

mendiskusikan 

metode sterilisasi 

ruang dalam 

laboratorium 

kultur jaringan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

praktek sterilisasi 

ruang dalam 

laboratorium kultur 

jaringan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

3 

Mengetahui metode 

sterilisasi alat dalam 

laboratorium kultur 

jaringan tumbuhan 

beserta fungsinya, 

baik secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok. 

Sterilisasi alat 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

mendiskusikan 

metode sterilisasi 

alat dalam 

laboratorium 

kultur jaringan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

praktek sterilisasi alat 

dalam laboratorium 

kultur jaringan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

4 Mengetahui teori 

metode pembuatan 

stock dan media  

baik secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok. 

Stock dan media 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

mendiskusikan 

teori pembuatan 

stock dan media 

kultur jaringan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mendiskusikan teori 

pembuatan stock dan 

media kultur jaringan 

tumbuhan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

5% 100’ A-F 



tumbuhan kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5 

Mengetahui cara 

pembuatan stock 

hara makro dan 

mikro untuk 

pembuatan media 

kultur jaringan 

tumbuhan 

Pembuatan stock 

hara makro dan 

mikro 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembuatan stock  

hara makro dan 

mikro untuk 

pembuatan 

media kultur 

jaringan 

tumbuhan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

membuat stock  hara 

makro dan mikro 

untuk pembuatan 

media kultur jaringan 

tumbuhan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

10% 100’ A-F 

6 

Mengetahui cara 

pembuatan stock 

vitamin, Fe dan ZPT 

untuk pembuatan 

media kultur 

jaringan tumbuhan 

Pembuatan stock 

vitamin, Fe dan 

ZPT 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembuatan stock  

vitamin, Fe dan 

ZPT untuk 

pembuatan 

media kultur 

jaringan 

tumbuhan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

membuat stock  

vitamin, Fe dan ZPT 

untuk pembuatan 

media kultur jaringan 

tumbuhan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

10% 100’ A-F 

7 
Mengetahui teori 

metode pembuatan 

stock : media 

perkecambahan in 

vitro dan media 

induksi tunas  baik 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok 

Pembuatan media 

perkecambahan 

dan induksi tunas 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembuatan 

media untuk 

perkecambahan 

invitro dan 

induksi tunas 

Mahasiswa mampu 

membuat dan 

menjelaskan cara 

pembuatan media 

untuk perkecambahan 

in vitro dan induksi 

tunas 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

10% 100’ A-F 

8 

Mengetahui teori 

metode pembuatan 

stock : media 

induksi kalus dan 

kultur embrio  baik 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok 

Pembuatan media 

induksi kalus dan 

kultur embrio 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembuatan 

media untuk 

induksi kalus dan 

kultur embrio 

Mahasiswa mampu 

membuat dan 

menjelaskan cara 

pembuatan media 

untuk induksi kalus 

dan kultur embrio 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

10% 100’ A-F 

9 Mengetahui metode 

perkecambahan biji 

Perkecambahan in 

vitro 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

Mahaiswa 

mempraktekkan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

5% 100’ A-F 



secara in vitro dan 

bekerja secara 

mandiri maupun 

dalam kelompok 

praktek teknik 

perkecambahan 

in vitro 

melakukan teknik 

perkecambahan in 

vitro 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

10 

Mengetahui teknik 

induksi tunas dari 

hasil 

perkecmabahan 

invitro dan bekerja 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok 

Induksi tunas 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahaiswa 

mempraktekkan 

teknik induksi 

tunas 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

melakukan induksi 

tunas secara in vitro 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

11 

Mengetahui teknik 

induksi kalus dari 

hasil 

perkecambahan in 

vitro dan bekerja 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok 

Induksi kalus 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahaiswa 

mempraktekkan 

teknik induksi 

kalus 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

melakukan induksi 

kalus secara in vitro 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

12 

Mengetahui teknik 

kultur embrio dan 

bekerja secara 

mandiri maupun 

dalam kelompok 

Kultur embrio 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahaiswa 

mempraktekkan 

teknik kultur 

embrio 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

melakukan kultur 

embrio secara in vitro 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

 

5% 100’ A-F 

13 Mengetahui teknik 

pembuatan media 

kultur anggrek dan 

overplanting baik 

menggunakan bahan 

organic maupun 

anorganik, 

Pembuatan media 

anggrek  

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembuatan 

media untuk 

kultur anggrek 

Mahasiswa mampu 

membuat dan 

menjelaskan cara 

pembuatan media 

untuk kultur anggrek 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

5% 100’ A-F 



dikerjakan secara 

mandiri dan dalam 

kelompok 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

14 Mengetahui teknik 

kultur biji anggrek 

dan overplanting 

anggrek, bekerja 

secara mandiri 

maupun dalam 

kelompok 

Kultur anggrek 

dan overplanting 

Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahaiswa 

mempraktekkan 

teknik kultur biji 

anggrek dan 

overplanting 

anggrek 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

melakukan kultur biji 

anggrek dan 

overplanting anggrek 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

15 Mengetahui cara 

merancang  dan 

membuat media 

untuk penelitian 

kultur jaringan dan 

belerja dalam 

kelompok untuk 

menentukan tujuan 

dan metode yang 

akan digunakan 

Group project Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mendiskusikan 

tujuan dan 

metode yang 

akan digunakan 

dalam penelitian 

kelompok (group 

project) serta 

membuat media 

yang diperlukan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mempraktekkan tujuan 

dan metode yang akan 

digunakan dalam 

penelitian kelompok 

(group project) serta 

membuat media yang 

diperlukan 

 

 

Teknik Penilaian: 

1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

16 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui metode 

pengamatan dan 

pembahasan dalam 

penelitian kultur 

jaringan yang 

dilakukan dalam 

sebuah kelompok  

Group project Ceramah, diskusi 

kelompok, 

praktek 

Mahasiswa 

mendiskusikan 

metode 

pengamatan dan 

pembahasan 

dalam penelitian 

kultur jaringan 

tumbuhan yang 

dilakukan dalam 

kelompok 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mempraktekkan 

metode pengamatan 

dan pembahasan 

dalam penelitian 

kultur jaringan 

tumbuhan yang 

dilakukan dalam 

kelompok 

Teknik Penilaian: 

4. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 

5. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

6. Keterampilan/unjuk 

kerja (Instrumen: 

pedoman observasi: 

rubrik) 

 

5% 100’ A-F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penetapan Nilai Akhir:  

 

         (Bobot nilai per subkomp x 60) + (Nilai UAS x 40) 

NA = ---------------------------------------------------------------- 

                   100 

Catatan: aspek afektif tetap dinilai, masuk ke subkompetensi, dimunculkan dalam indikator tersendiri pada subkomp. Itu.  
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