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Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas pengertian kayu dan karakteristik sifat dasar kayu kaitannya dengan penggunaan sebagai 
produk hasil hutan. Materi ilmu kayu pada awal kuliah mencakup pengertian kayu serta ciri makroskopis dan mikroskopis 
kayu sebagai awal pengenalan kayu. Materi selanjutnya membahas penyusun dan struktur dinding sel tumbuhan berkayu. 
Materi lainnya, sifat-sifat dasar kayu (sifat fisik dan mekanis kayu) atau karakteristik sifat dasar sebagai salah satu acuan 
penggunaan kayu sebagai bahan produk hasil hutan. Di bagian akhir proses perkuliahan,  materi yang dibahas adalah 
pengopinian penggunaan kayu di masa yang akan datang. 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu menginternalisasi etika professional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan 
2. Mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis 
3. Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi 
5. Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait prinsip karakteristik, pengolahan, dan pemanfaatan hasil hutan 
8. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menganalisis hasil hutan bukan kayu untuk pemanfaatan yang optimal 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami secara utuh kayu sebagai produk hasil hutan serta 
mampu menganalisis dan menggunakannya sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 
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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 Mengerti ruang lingkup ilmu 
kayu 

Pendahuluan, 
Kontrak dan 
Rancangan  
Pembelajaran  
 

Penjelasan mengenai 
proses dan sistem 
pembelajaran yang 
akan dilakukan  
 

100 Menuliskan harapan 
yang diharapkan dari 
mata kuliah 
 
 

 
 

 

2-3 Mampu menjelaskan 
perbedaan tumbuhan 
berkayu dengan tidak 
berkayu; jenis tumbuhan 
berkayu; dan perbedaan 
KDJ dan KDL 
 

Tumbuhan 
Berkayu; Kelompok 
pohon KDJ dan 
KDL  

Studi Pustaka, diskusi 
kelompok 
 

100 Tugas mandiri membuat 
ringkasan 

Ketepatan 
menjelaskan ciri  
umum tumbuhan 
berkayu, contoh jenis 
tumbuhan berkayu. 
 
Kejelasan materi 
dalam ringkasan 
 

15 

4-5 Mampu mendeskripsikan 
bidang orientasi kayu, ciri-
ciri makroskopis kayu dan 
sel-sel penyusun kayu  

Ciri makroskopis 
kayu 
 

Studi Pustaka, diskusi 
kelompok,  
 

100 Membuat sampel kayu 
yang menunjukkan 
bidang orientasinya 

Ketepatan 
menunjukkan dan 
mendeskripsikan  
bidang orientasi pada 
kayu, ketepatan 
menjelaskan ciri 
makroskopis kayu 
 

10 

6-7 Mampu menjelaskan 
komponen kimia kayu 
 

Komponen kimia 
penyusun dinding 
sel kayu 

Poster +Diskusi 
Kelompok  

100 Membuat poster 
tentang sebaran 
komponen kimia kayu di 

Ketepatan 
menjelaskan 
komponen kimia 

10 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai (%) 

dinding sel secara 
berkelompok 

penyusun dinding sel 
kayu, jumlah dan 
distribusinya dalam 
dinding sel. 
 
Kerjasama kelompok 
 

8 Mampu menjelaskan letak 
dan pergerakan air di dalam 
kayu serta kadar air kayu 
 

Air bebas, air 
terikat, kadar air 
kayu 

Poster, diskusi 
kelompok 

100 Membuat poster 
tentang air dalam kayu 
dan pergerakannya 
secara berkelompok 

Ketepatan 
menjelaskan letak, 
macam dan 
pergerakan air dalam 
kayu 
 
Kemampuan 
menghitung kadar air 
dengan tepat 
 
Kemampuan 
menjawab 
permasalahan dan 
berdiskusi dalam 
kelompok 
 

10 

9-10 Mampu menjelaskan 
pengertian, faktor-faktor 
yang mempengaruhi dan 
menghitung berat jenis dan 

Berat jenis dan 
kerapatan kayu 

Poster, Diskusi 
Kelompok 

100 Tugas mandiri tentang 
berat jenis dan 
kerapatan kayu dari 
jurnal 

Ketepatan 
menjelaskan 
pengertian, perbedaan 
berat jenis dan 

15 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai (%) 

kerapatan 
 

kerapatan serta 
menghitung dengan 
tepat besarnya berat 
jenis dan kerapatan 
 
Kerjasama kelompok 

11-12 Mampu menjelaskan 
perubahan dimensi yang 
terjadi pada kayu dan 
hubungannya dengan 
penggunaan kayu 

Perubahan dimensi 
kayu 

Poster, Diskusi 
Kelompok 

100 Menyelesaikan soal-
soal tentang bentuk-
bentuk perubahan 
dimensi kayu dan cara 
perhitungannya secara 
berkelompok 

Ketepatan 
menjelaskan  dan 
menghitung besarnya 
perubahan dimensi 
dan usaha-usaha yang 
dapat dilakukan untuk 
menghambat/  
memperkecil 
perubahan dimensi 
kayu 
 
Kerjasama kelompok 

10 

13-14 Mampu menjelaskan 
konsep tekanan dan 
tegangan 

Tekanan dan 
Tegangan 

Kuliah interaktif  + 
Post Test 

100 Tugas mandiri dari 
jurnal 

Ketepatan 
menjelaskan konsep 
tekanan dan tegangan 
 

10 

15 Mampu menjelaskan 
kekuatan kayu dan 
hubungan dengan sifat 
lainnya 
 

Kekuatan Kayu Kuliah interaktif  +  
Post Test  

100 Tugas mandiri dari 
jurnal 

Ketepatan 
menjelaskan kekuatan 
kayu dan 
hubungannya dengan 
sifat lainnya 

10 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai (%) 

16 Mampu menganalisa 
hubungan sifat mekanika 
dengan sifat dasar lainnya 
 

Hubungan sifat 
mekanika dengan 
sifat lainnya 

Diskusi kelompok 100 Membuat poster 
hubungan sifat-sifat 
kayu secara 
berkelompok 

Ketepatan 
menganalisa 
hubungan sifat 
mekanika dengan sifat 
dasar lainnya 
 
Kerjasama kelompok 

10 
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