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SILABUS PERKULIAHAN
FISIOLOGI PASCAPANEN

TEP 4210 (SM IV)
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS
UDAYANA

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah ini menjelaskan dan menganalisis arti penting dari fisiologi pascapanen hortikultura mulai dari
proses metabolism, perubahan fisik-morfologis, berbagai stress selama periode pascapanen berkaitan
dengan perkembangan teknologi pascapanen yang pada intinya adalah manajemen pascapanen dari
proses dan perubahan-perubahan tersebut.

PERSYARATAN MATA KULIAH: Tidak ada

PEMANDU MATA KULIAH:
Koordinator pemandu :  Prof. I Made Supartha Utama
Anggota Pemandu           :  Dr. P.D.K. Kencana dan  I.A. Rina Pratiwi Pudja, STP.MP.
Kantor                                :  Jurusan TEP, FTP, Unud Kampus Bukit Jimbaran-Badung Bali;  Telp.

08123604370, fax 0361 701801
Email :  made_utama@hotmail.com; supartha_utama@ftp.unud.ac.id.

STANDAR KOMPETENSI:
 Setelah mengikuti mata kuliah TEP 4210, mahasiswa akan dapat:

· Memahami kealamiahan proses metabolisme produk pascapanen hortikultura
dibandingkan dengan produk yang sama dengan dukungan tanaman induk di lapangan.

· Memahami adanya perubahan-perubahan fisik-morfologi produk selama periode
pascapanen.

· Memahami dan menganalisis adanya stress pada produk selama periode pascapanen
dan kaitannya dengan perkembangan teknologi pascapanen.

· Mengerjakan tugas tertulis dengan baik dan mengembangkan soft skills akibat dari
pembelajaran.
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KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR CAPAIAN, POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

No Kompetensi Dasar Indikator Capaian Pokok Bahasan Sub-Pokok Bahasan

1 Memahami tentang proses
pembelajaran yang akan
dilaksanakan dan
kompetensi yang akan
dikembangkan pada
mahasiswa.

Mampu menyebutkan dan
mengurtkan tahapan-
tahapan  proses
pembelajaran yang akan
dilaksanakan dan
kompetensi yang akan
didapatkan

Pedahuluan Penjelasan umum
pembelajaran, ruang
lingkup pokok bahasan,
penyiapan, proses dan
assessment
pembelajaran dan etika
perkuliahan.  Penjelasan
juga menyangkut peran
mahasiswa dan dosen
dalam pembelajaran
berbasis kompetensi

2 Memahami tentang peran
penting pengetahuan  dan
sejarah teknologi
pascapanen kaitannya
dengan fisiologi
pascapanen

Mampu menjelaskan
sejarah adanya praktik
pascapanen, kealamiahan
produk pascapanen
hortikultura dan pentingnya
fisiologi tanaman dan
penanganannya

Ilmu dan Praktik
Fisiologi
Pascapanen

· Dasar-dasar
kealamiahan produk
pascapanen
horticultura

· Kompromi sebagai
elemen esensial bagi
ahli pascapanen

· Evolusi dan sejarah
penyimpanan
pascapanen

· Pentingnya fisiologi
pascapanen tanaman
dan penanganan

·
3 Mampu mengelompokan

dan menganalisis
perbedaan produk
pascapanen hortikultura
untuk tujuan penerapan
teknologi pascapanen,
memahami jenis-jenis
jaringan produk pascapanen
dan struktur sel.

Mampu
mendemonstrasikan
pengelompokan jenis
produk hortikultura untuk
tujuan pengembangan
teknologi pascapanen dan
membedakan jenis-jenis
jaringan serta
memperagakan struktur sel.

Kealamiahan dan
Struktur Produk
Pascapanen

· Pengelompokan
produk panen
berdasarkan
morfologi

· Jenis-jenis jaringan
produk panen

· Struktur sel

4 Mampu menjelaskan peran
proses respirasi dan
fotosintesis untuk produk
pascapanen serta
pertimbangan metabolism
dalam produk pascapanen

Mampu menjelaskan proses
respirasi dan fotosintesis
dan perbedaannya,
pertimbangan penting
proses metabolism produk
pascapanen.

Proses metabolism
dalam Produk
Pascapanen

· Respirasi
· Fotosintesis
· Pertimbangan

metabolism dalam
produk pascapanen

5 Mampu memahami stadia
perkembangan kaitannya
dengan kematangan dan
mutu pascapanen

Mampu
mendemonstrasikan
tahapan stadia
perkembangan dengan
contoh gambar.
Menjelaskan perbedaan
kematangan fisiologis dan
komersial hortikultura dan
kaitannya dengan mutu.

Perkembangan
tanaman dan
bagian tanaman

· Stadia perkembangan
· Kematangan
· Mutu
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6 Mampu memahami dan
menganalisis adanya stress
produk pascapanen sebagai
proses alamiah.

Dapat menjelaskan stress
pascapanen yang dialami
secara umumdan spesifik
produk dan jenis-jenis
stress.

Stress pada produk
pascapanen

· Stress sebagai proses
alamiah produk
pascapanen

· Jenis-jenis stress

7 Mampu memahami
pergerakan gas, bahan
pelarut dan terlarut di
dalam produk pascapanen

Mampu mengilustrasikan
pergerakan gas, bahan
pelarut dan terlarut dalam
produk pascapanen
hortikultura

Pergerakan Gas,
Pelarut dan bahan
terlarut di dalam
produk panen

· Tenaga-tenaga
pengendali
pergerakan

· Pergerakan dan
pertukaran gas

· Pergerakan pelarut
dan bahan terlarut

· Pertukaran air antara
produk dan
lingkungannya

PROBLEM BASED LEARNING

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan skills mahasiswa dalam menulis,
bekerjasama dalam tim serta mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa.
Disamping itu, dilakukan penialaian intra dan interpersonal skills dalam bekerja dengan
kelompok sesuai dengan form penilaian yang telah disediakan.  Secara formatif penulisan
laporan diberikan feedback maksimum tiga kali untuk memungkinkan mahasiswa mencapai
kompetensi tertinggi.

Dalam satu semester, mahasiswa  dua permasalahan untuk satu kelompok untuk menjadi topic
penulisan dengan format panduan penulisan yang telah disediakan.

Kompetensi dasar, indicator capaian dan pokok bahasan dari problem based learning dapat
dilihat pada table di bawah ini.

Model
Pembelajaran

Kompetensi dasar Indikator Capaian Pokok Bahasan

Problem based
learning

Mampu menganalisis
masalah dan mencari
pemecahannya.  Mampu
menulis dan menyusun
suatu laporan kerja.
Mampu untuk
menunjukkan prilaku
seperti keperdulian,
ketertarikan, perhatian,
tanggungjawab.
Kemampuan merespon
dalam interaksi dengan

Mampu berfikir kritis,
analitis dan kreatif.
Mempunyai
keterampilan untuk
menulis dan menyusun
laporan.
Mempunyai rasa
tanggungjawab,
keperdulian,
berinteraksi dengan
orang lain dan dapat
bekerja dengan baik

Mahasiswa
mempersiapkan
topic bahasan yang
dipilih berdasarkan
persetujuan dosen,
berkaitan dengan
permasalahan
penanganan
pascapanen suatu
komoditi di lapangan
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orang lain, serta kerja
dalam tim

dalam satu tim

ASSESSMENT

Formative assessment

Assessment terhadap pengembangan subject specific skills seperti ditunjukkan pada standard
kompetensi yang semestinya dicapai mahasiswa di atas dilakukan dengan memberikan feedback
langsung dikelas secara individu dan kelompok melalui diskusi-diskusi dan presentasi
pendalaman pemahaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Self assessment dengan instrument
yang disediakan dalam pembelajaran ini (terlampir) merupakan gambaran dari tingkat capaian
kompetensi sementara oleh mahasiswa merupakan instrument yang digunakan untuk secara
formative memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk membuka potensi dirinya agar
mencapai standard kompetensi  yang telah ditentukan. Rubrik penilaian essay (terlampir)
dengan criteria dan deskripsi capaian kompetensi secara jelas telah pula disediakan untuk secara
formative sebagai dasar pemberian feedback agar standar kompetensi dapat dicapai.  Untuk
feedback tugas essay berdasarkan masalah yang ditentukan mahasiswa dilakukan melalui email
dan feedback langsung face to face sesuai dengan permintaan mahasiswa.

Assessment secara formative juga dilakukan terhadap pengembangan intra dan inter personal
skills sesuai dengan instrument yang telah disediakan (terlampir). Intra personal skills individu
mahasiswa yang dinilai meliputi; kehadiran dalam diskusi (komitmen), keramahan, kejujuran,
tanggungjawab, kepemimpinan dan rasa percaya diri.  Sedangkan inter personal skills yang
dinilai meliputi; tingkat partisipasi dalam tim, membantu teman, kemampuan berkomunikasi,
memecahkan masalah dan cara mempresentasikan ide.  Dengan format yang telah disediakan.
satu individu mahasiswa diminta menilai individu lainnya secara jujur dalam interaksinya
mengerjakan tugas di dalam kelompoknya.  Hasil penilaian ini dirahasiakan dan hanya diketahui
oleh dosen untuk melakukan pembinaan pengembangan soft skills tersebut.

Pengembangan presentation skills mahasiswa juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan presentasi
di kelas dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan (terlampir).  Penilaian
menggunakan format tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dan secara formatif
diberikan feedback pembinaan untuk pengembangan skills tersebut.

Summative assessment

Summative assessment dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap hasil Ujian Tengah
Semester  (UTS)  dan  Ujian  Akhir  Semester  (UAS).   Soal  essay  yang  mencukupi  dengan  waktu
tersedia diberikan kepada mahasiswa. Summative assessment ini dilakukan sebagai cross check
terhadap formative assessment.
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HASIL PENILAIAN AKHIR

Hasil penilaian akhir adalah berdasarkan proporsi masing-masing penilaian seperti ditunjukkan
di bawah ini:

Problem Based Learning :  50%* UTS   :  20%
 Presentasi Kelas               :  10% UAS   :  20%
· *Sudah masuk penilaian soft skills
Grading Scale:
80-100% A  (kompetensi maksimum)
65 – 79% B  (kompetensi sedang)
55-64% C  (kompetensi minimal)
45-54% D  (di bawah kompetensi minimum)
<45% E   (sangat jauh di bawah kompetensi minimum)
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