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DASAR AGRONOMI

KODE MATA KULIAH STKK 225
SKS : 3 (2-1)

WAKTU: Selasa, 11.00-12.30 WITA
DOSEN : MAHDIANNOOR

PROFIL DOSEN : http://agroswamp.com 

KONTRAK PERKULIAHAN

4. Bila tidak bisa hadir kuliah mahasiswa wajib 
mengirimkan surat atau pemberitahuan lewat 
telephone (SMS tidak dilayani)

5. Mahasiswa wajib mengerjakan semua tugas dan 
latihan yang diberikan dosen pengasuh.

6. Mahasiswa wajib mengikuti ujian tengah dan 
akhir semester.

7. Kehadiran untuk lulus mata kuliah bersangkutan 
minimal 70% .

8. Mahasiswa menjalankan semua hak dan 
kewajibannya dalam perkuliahan.  

• Pendahuluan

• Energi & Produksi Pertanian

• Pangan & Kebutuhan Manusia

• Asal-Usul & Klasifikasi Tanaman

• Struktur & Fungsi Tanaman

• Pertumbuhan & Perkembangan Tanaman

• Faktor Lingkungan dalam Pertumbuhan Tanaman

Materi Perkuliahan

• Pembiakan Tanaman

• Teknik Budidaya
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Referensi on line

• Faperta IPB 

• Faperta Unibraw

• Faperta UNS
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Deskripsi Singkat
• Peranan tanaman dalam kaitan dengan kebudayaan, kemajuan ekonomi dan 

kecukupan pangan dan gizi suatu masyarakat atau negara untuk memotivasi 
usaha peningkatan produksi tanaman

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

• Asal-usul dan klasifikasi tanaman

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

• Reproduksi dan cara pembiakan tanaman, secara vegetatif dan generatif 

• Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman

• Teknik budidaya tanaman dengan langkah-langkahnya yang dilengkapai 
dengan pola tanam dan sistem-sistem pertanian

• Manfaat Mata Kuliah

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

• Tujuan Instruksional Umum

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

Tujuan Instruksional Khusus

• Menjelaskan pengertian agronomi, tanaman pertanian, perkembangan 
pertanian, dan sistem-sistem pertanian.

• Menjelaskan konsep energi dalam produksi tanaman dan produktivitas 
pertanian.

• Menjelaskan konsep pangan, kebutuhan manusia dan ketahanan pangan.

• Mengklasifikasikan tanaman pertanian dan menjelaskan pengertian 
kultivar/varietas unggul

• Menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing bagian tanaman dalam 
pertumbuhan perkembangan tanaman

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

• Menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi tanaman

• Menjelaskan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif

• Menjelaskan prinsip-prinsip teknik budidaya tanaman 

Persentase Penilaian

1. Evaluasi Harian : Kuis & Latihan = 20%

2. Ujian Akhir : 30 %

3. Tugas : 15 %

4. Praktikum : 15 % (Responsi)

5. Keaktifan : 10 %

6. Kehadiran : 10 %


	Slide 1: DASAR AGRONOMI
	Slide 2: KONTRAK PERKULIAHAN
	Slide 3
	Slide 4: Materi Perkuliahan
	Slide 5
	Slide 6: Referensi on line
	Slide 7: Deskripsi Singkat
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: Persentase Penilaian

