
GARIS-GARIS BESAR RANCANGAN PEMBELAJARAN (GBRP) 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Mata Kuliah : Dendrologi 

Kode MK/SKS  : 203M1113 /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 menjelaskan filosofi  

dan ruang lingkup ilmu 

Dendrologi dan dapat 

mengikuti perkuliahan 

dengan baik dan 

menyiapkan diri untuk 

Pendahuluan dan 

kontrak kuliah 

Ceramah interaktif 

Diskusi  

100  1. Ketepatan dalam 

menjelskan filosofi dan 

ruang lingklup ilmu 

dendrology 

2. Kesiapan dalam mengikuti 

setiap perkuliahan 

5 

(UTS) 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

medapatkan nilai yang 

maksimal 

meliputi: sikap, keaktifan 

berdiskusi 

2  1. Dapat menjelaskan dengan 

benar perlunya nama ilmiah 

bagi tumbuhan 

 

2. Dapat menjelaskan sumber 

dan arti dari nama ilmiah 

tumbuhan 

 

Tata penamaan 

tumbuhan  

Ceramah  

Simulasi 

100  1. Ketepatan dalam 

menjelaskan perlunya 

nama ilmiah tumbuhan 

2. Ketepatan dalam 

menjelskan sumber dan 

arti nama ilmiah 

tumbuhan 

10 

(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 

d. Habitus 

Ceramah interaktif  

 

Praktek lab 

100 Praktek Lab. 

Morfologi: 

a. Daun 

b. Bunga 

c. Buah 

d. Habitus 

1. Ketepatan dalam 

menerangkan morfologi 

daun, bunga dan buah 

2. Ketepatan dalam 

menggambar morfoogi 

dan kelengkapan organ-

organ tumbuhan 

3. Ketepatan dalam 

menjelaskan bentuk 

tumbuh 

 

10,0 

(UTS) 

 

20,0 

(Praktek) 

 

 

5,0 

(UTS) 

8 UTS   (bobot nilai total = 50% dari minggu I sampai minggu VII, terdiri dari UTS 30% + Praktek 20%) 

 

 

 

9 - 14 

 

1. Dapat menjelaskan langkah-

langkah dalam mengoleksi 

spesimen tumbuhan dan 

macam-macam kunci 

determinasi 

2. Dapat mengoleksi spesimen 

Determinasi jenis 

tumbuhan (Koleksi 

spesimen, deskripsi 

famili dan pengenalan 

famili tumbuhan 

menggunakan buku 

Ceramah interaktif  

Praktek di lab dan di 

lapangan 

100 Praktek Lab.  

a. Pembuatan 

herb 

b. Kunci 

determinasi 

1. Ketepatan langkah-

langkah dalam 

mengoleksi spesimen 

tumbuhan dan 

kelengkapan organ pada 

specimen  

2,5 

(Praktek) 

 

 

 

 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

tumbuhan secara lengkap 

3. Dapat menggunakan buku 

kunci determinasi tahap demi 

tahap secara benar 

4. Dapat mendeskripsikan 

karakteristik famili-famili 

pohon penting dan 

manfaatnya secara benar 

 

kunci determinasi) 2. Ketepatan perlakukan 

terhadap spesimen yang 

dikoleksi 

3. Kemampuan 

menggunakan buku kunci 

determinasi 

4. Ketepatan dalam 

menjelaskan karak-teristik 

famili pohon penting dan 

manfa-atnya secara benar 

2,5 

(Praktek) 

 

10,0 

(Praktek) 

 

25,0 

(UAS) 

15 

 

Dapat mengenal anakan pohon 

dan famili di lapangan dengan 

lengkap 

Mengenal anakan 

pohon dan famili 

tumbuhan di lapangan  

Ceramah  

Praktek di lapangan 

100 Praktek lapangan 

a. Pengenalan 

jenis 

b. Pengenalan 

anakan 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan langkah-

langkah pengenalan jenis 

di lapangan 

2. Ketepatan dalam 

melaksanakan praktek 

pengenalan anakan 

pohon dan famili di 

lapangan 

 

2,5 

(Praktek 

lapangan) 

 

2,5 

(Praktek 

lapangan) 

 

16 

 

UAS   (bobot nilai total = 50% dari minggu IX sampai minggu XV, terdiri dari UAS 25%+ Praktek lab dan praktek lapangan 25%) 

 
 

 
  

 


