
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Mata Kuliah : Dendrologi 

Kode MK/SKS  : 206M110317 /3 

Semester : 3 (tiga) 

Mata Kuliah Prasyarat : Biologi Dasar 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengajarkan pengetahuan dasar  taksonomi dan kelasifikasi tumbuhan khususnya pohon mulai dari aturan tata 
penamaan tumbuhan, morfologi tumbuhan, penggunaan buku kunci determinasi tumbuhan, deskripsi famili beberapa pohon 
berguna, teknik pengenalan famili dan jenis di lapangan, serta teknik mengenal anakan pohon di lapangan 

Capaian Pembelajaran : (CP1) Memiliki kemampuan dasar analisis dan sintesis dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang 
kehutanan; (CP2) Memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan sumberdaya hutan dan mampu mengembangkan 
inovasi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan baik secara mandiri maupun berkelompok 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mampu menggunakan pengetahuan taksonomi dasar untuk mengenal dan mengetahui famili tumbuhan dan spesies  
pohon yang termasuk di dalam masing-masing famili, dan mengenal anakan pohon, khususnya yang memiliki nilai  
ekonomi di bidang kehutanan 

Tim Dosen : 1. Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc. 
2. Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut, M.NatResSt 
3. Nasri, S.Hut.,M.Hut. 

Matriks Pembelajaran:  

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

1 1. Dapat mengikuti 
perkuliahan dengan baik 
dan menyiapkan diri untuk 
medapatkan nilai yang 
maksimal 

2. Paham mengapa penting 
belajar denrologi 

Kontrak kuliah, 
filosofi dendrologi, 
dan tata penamaan 
tumbuhan 

Ceramah interaktif 
Diskusi 

100  1. Ketepatan dalam 
menjelaskan filosofi dan 
ruang lingkup ilmu 
dendrology 

2. Ketepatan dalam 
menjelaskan kelebihan 
dan kelemahan nama-

5 
Nilai UTS 
 



3. Dapat menjelaskan 
tatapenamaan tumbuhan 

nama tumbuhan 
3. Ketepatan dalam 

menjelaskan bentuk 
tumbuh dan karaketristik 
morfologis batang, akar, 
dan getah  

 
2 

Dapat menjelaskan bentuk 
tumbuh karakteristik 
morfologis batang, akar, dan 
getah yang menjadi dasar 
untuk mengidentifikasi 
kelompok taksa tumbuhan 

Bentuk tumbuh, 
batang, akar, dan 
getah 

Ceramah interkastif, 
Slide show 

100  1. Ketepatan dalam 
menjelaskan batang, 
akar, dan getah 

2. Ketepatan menemukan 
contoh famili yang 
memiliki karaketeristik 
morfologis batang, akar, 
dan getah tertentu 

15 
(nilai UTS 
 

 
3-7 

Dapat mengenali dan 
menjelaskan bentuk-bentuk 
organ tumbuhan mulai dari 
daun, bunga, buah dan bentuk 
pertumbuhannya 

Morfologi tumbuhan: 
a. Daun 
b. Bunga 
c. Buah 

Ceramah interaktif 
Praktek laboratorium 

100 Praktek Lab. 
Morfologi: 
a Daun 
b Bunga 
c Buah 
 

Ketepatan dalam 
menerangkan morfologi  

1. Daun (tipe, bentuk 
keseluruhan, 
bentuk apex, 
margin, base) 

2. Bunga (tipe dan 
bentuk bagian-
bagian bunga)  

3. Tipe buah 

80 
(nilai UTS) 
 
 

8 UTS   (Nilai Total UTS = 100%, ). 
30% dari nilai UTS digunakan untuk nilai akhir 

9 Dapat mengoleksi spesimen 
herbarium dengan benar dan 
lengkap (fertile) 

Mengoleksi 
Spesimen 

Ceramah interaktif 
Demonstarasi 

100 Praktek Lab. 
Identifikasi 
menggunakan Buku 
Kunci Determinasi 

Kelengkapan (ada daun, 
bunga, dan buah), kualitas 
(rata atau tidak keriput, 
tidak berjamur, warna tidak 

10  
(Nilai 
UAS) 



Tonners rusak), catatan lapangan 
(adanya getah dan warna 
getah, warna corolla) 

10 Dapat mencari tahu atau 
menelusuri nama ilmiah (Latin) 
tumbuhan dengan cara 
identifikasi atau menggunakan 
buku kunci determinasi, serta 
dapat mengenali anakan 
pohon di lapangan  

Identifikasi, 
Determinasi, 
pengenalan anakan 
pohon 

Ceramah interaktif 
Praktek Laboratorium 

100 Praktek lapangan 
a. Pengenalan 

jenis 
Pengenalan anakan 

Ketepatan dalam 
menemukan nama spesies 
dari spesimen tumbuhan 
yang diberikan baik dengan 
cara mengidentifikasi 
dengan spesimen 
herbarium yang sudah ada  
Ketepatan langkah-langkah 
menggunakan buku kunci 
determinasi 
Ketepatan dalam 
mengenali anakan pohon 
dengan tepat di lapangan 

20 
(Nilai 
UAS) 

11 Dapat mencari tahu atau 
menelusuri nama famili 
tumbuhan di lapangan tanpa 
melihat bunga 

Pengenalan famili 
pohon di lapangan 

Ceramah interaktif 
Demonstarasi 

100  Ketepatan dalam 
mengenali famili pohon di 
lapangan yang tidak 
dilengkapi dengan bunga 

20 
(Nilai 
UAS) 

 
12-16 

Dapat mendeskripsikan 
karakteristik famili-famili pohon 
penting dan manfaatnya 
secara benar 

Deskripsi famili 
pohon penting 

Ceramah interaktif 
Jigsaw / Demo 

100  Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 
karakteristik morfologis 
famili-famili pohon penting 
kehutanan serta kketepatan 
dalam menjelaskan 
manfaatnya  

50 
(nilai UAS) 
 

 



MATRIK RANCANGAN PRAKTIKUM DENDROLOGI DI LABORATORIUM DAN DI LAPANGAN  

Minggu 
Ke 

Capaian Pembelajaran Materi Praktikum Bentuk Praktikum 
Kriteria Penilaian 

(Indikator) 
Bobot Nilai 

(%) 

II Dapat mengikuti kegiatan praktikum 
dengan baik dan lancar 

Asistensi Pelaksanaan 
Praktikum 

Ceramah interaktif 
Diskusi 

Tercermin dalam kegiatan praktikum 
pada minggu-minggu berikutnya 

 
 

III-IV Dapat mendeskripsikan dalam bentuk 
gambar dan tulisan morfologi dan duduk 
daun sejumlah spesimen tumbuhan yang 
mewakili semua bentuk dan duduk daun 

Persiapan dan pelaksanaan 
praktikum morfologi daun 

Menggambar, 
mendeskripsikan tipe, 
bentuk, duduk, dan 
kelengakapan daun 

Responsi dan kesesuaian antara 
spesimen, gambar dan deskripsi 

20,0 
 

V-VI Dapat mendeskripsikan dalam bentuk 
gambar dan tulisan morfologi semua tipe 
bunga beserta organ-organ dan 
inflorescencenya 

Persiapan dan pelaksanaan 
praktikum morfologi bunga 

Menggambar dan 
mendeskripsikan bunga 
beserta karakteristik 
organ-organnya dan 
inflorescence 

Responsi dan kesesuaian antara 
spesimen, gambar dan deskripsi 

20,0 
 
 
 

VII Dapat mendeskripsikan dalam bentuk 
gambar dan tulisan morfologi beberapa 
tipe buah 

Persiapan dan pelaksanaan 
praktikum morfologi buah 

Menggambar dan 
mendeskripsikan 
berbagai bentuk buah 
dan karakteristiknya 
 

Responsi dan kesesuaian antara 
spesimen, gambar dan deskripsi 

10,0 

IX-X Dapat menggunakan pengetahuan 
morfologi tumbuhan untuk 
mengidentifikasi tumbuhan sekurang-
kurangnya sampai pada tingkat famili 

Persiapan dan pelaksanaan 
praktikum determinasi famili 

Menggunakan 
pengetahuan morfologi 
daun, bunga, dan buah 
untuk mencari tahu 
nama famili tumbuhan 
dengan menggunakan 
buku kunci determinasi 

Dinilai dari laporan prkatek 10,0 

XII-XV 1. Mampu membuat mengoleksi dan 
memroses spesimen tumbuhan 
menjadi herbarium 

2. Mampu mengenal anakan pohon di 
lapangan 

Dapat mendeterimasi famili pohon 

Persiapan dan pelaksaan 
Praktikum Lapangan 
1. Persiapan (hari I: 8 jam) 
2. Koleksi dan prosesing 

spesimen (hari II: 4 jam)  
3. Pengenalan anakan 

Praktikum di lapangan 
 

Ketepatan dalam melaporkan 
langkah-langkah penyelenggaraan 
praktikum lapangan disesuaikan 
dengan materi yang telah 
disampaikan di kelas 

40,0 



Minggu 
Ke 

Capaian Pembelajaran Materi Praktikum Bentuk Praktikum 
Kriteria Penilaian 

(Indikator) 
Bobot Nilai 

(%) 

secara cepat di lapangan. pohon (hari II: 2 jam) 
4. Pengenalan famili di 

lapangan (hari III: 4 jam) 
5. Market place 

 

 


