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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  

1. Sikap: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, terutama 

di bidang farmasi 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 
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j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 

2. Pengetahuan:  

a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), konsep 

dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), konsep  

farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis 

bukti, dan farmakoekonomi. 

b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar 

keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan  atau 

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan 

pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 
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4. Keterampilan khusus: 

a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan secara 

efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan 

dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan 

dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  

1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup botani farmasi dan peran tumbuhan bagi kehidupan manusia 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan pengelompokkan tumbuhan  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri dan sifat morfologi dari tumbuhan meliputi daun, akar, batang, bunga, buah dan biji  

4. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri dan sifat anatomi tumbuhan meliputi daun, akar, batang, bunga, buah dan biji  

5. Mahasiswa mampu memahami mekanisme fisiologis pada tumbuhan 

6. Mahasiswa mampu memahami senyawa kimia (metabolit primer dan sekunder) yang dihasilkan tumbuhan.  

Deskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah Botani Farmasi mahasiswa belajar tentang pengertian dan ruang lingkup botani, peran tumbuhan bagi kehidupan manusia 

dan lingkungan, taksonomi meliputi klasifikasi, identifikasi, deskripsi dan nomenklatur, bentuk morfologi organ tumbuhan, struktur 

anatomi tumbuhan dan proses fisiologi tumbuhan yang berperan sebagai bahan baku obat tradisional dan penghasil senyawa kimia yang 

memiliki aktifitas sebagai obat atau sebagai senyawa model untuk obat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penelitian baik 

fitokimia, farmakologi, kimia farmasi dan teknologi farmasi dalam melakuan penelitian untuk menyusun skripsi atau penelitian tugas akhir.   

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup botani, morfologi, sistematika, anatomi dan 

fisiologi tumbuhan  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan pengelompokkan tumbuhan  

3. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan Organ tumbuhan tingkat tinggi dengan baik dan benar, organ vegetative (akar, 

batang dan daun) 
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4. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan Organ tumbuhan tingkat tinggi dengan baik dan benar, organ generative (bunga, 

buah dan biji) 

5. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang sistematika tumbuhan 

6. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari embio hingga dewasa. 

7. Mahasiswa mampu mem`ahami dan dapat menjelaskan struktur sel tumbuhan, struktur  sel organel dan zat ergastik tumbuhan 

8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur jaringan tumbuhan 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur dan fungsi anatomi organ tumbuhan (daun, batang dan akar) 

10. Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur dan fungsi anatomi organ tumbuhan (bunga, buah dan biji) 

11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Mekanisme fisiologis fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan 

12. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang difusi, osmosis, imbibisi dan transpirasi pada tumbuhan 

13. Mahasiswa mampu menjelaskan  nutrisi dan hormon  yang dibutuhkan oleh tumbuhan 

14. Mahasiswa mampu menjelaskan  proses metabolisme yang terjadi dalam sel tumbuhan, macam dan peran enzim dan menjelaskan 

senyawa kimia (metabolit primer dan sekunder) yang dihasilkan tumbuhan 

Pustaka Utama :  

1. Backer,  1985.  Plant Classification, John Willey & Sons. Univ California, USA.   

2. Elliot. W. T., Stocking. R. C, Barbour. C. M., Rost. L. T. 1982.  Botany an Introduction to Plant Biology.  John Willey & Sons. 

Univ California, USA.   

3. Fahn,A. 1982., Anatomi Tumbuhan., Edisi ketiga., Gadjah mada University Press,Yogyakarta. 

4. Gembong T., 1985., Morfologi Tumbuhan., Gadjah mada University Press,Yogyakarta.  

5. Gembong, T., 1991, Taksonomi Umum. Gadjah Mada University Press 

6. Katherine Essau,  1999. Anatomy of Seed Plants.  John Wiley & Sons. Inc.  New York. USA.   

7. Shukla, P., P. Shital, Vikas. M., 1979.  An Introduction to Taxonomy of angiospermae. Publishing Hous PVT, LTD. New Delhi 

India.  

8. Salisbury and W.C. Ross. 1989  Plants physiology.    

9. Seigler, D.S. 1998. Plant Secondary Metabolism. Dodrecht: Kluwer. 

10. Youngken, H.W., Pharmaceutical Botany, The last Ed., Blackiston Co., Philadelphia    

Pendukung :  

1. Bidwell,  R. G. S., 1979.  Plant physiology. Mc Millan Publishing Co, Inc. New York.   

2. Cutler, D. F., 1978.  Aplied Plant Anatomy. Longman, London. 

3. Hill, J. B., L.o. Overholts., H. W.Popp., A. R. Grove. 1960.  Botany. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.  

4. Robert, A.,2002., BIO311. Plant Anatomy Lab Manual, Departement of Biological Scientiec University of Rhole island 

Dosen Pengampu Dian Munasari Solo, S.Farm., M.Si., Apt 

Mentarry Bafadal, S.Farm., M.Sc 

Mata kuliah syarat - 
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Mg 

Ke- 

 

 

 

 Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

tiap tahapan 

belajar) 

Indikator Penilaian 

 

 

 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

 

 

Bentuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 

[Media & Sumber 

Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

 

 

Bobot Penilaian 

(%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan 

pengertian dan ruang 

lingkup botani, 

morfologi, 

sistematika, anatomi 

dan fisiologi 

tumbuhan 

Ketepatan menjelaskan 

tentang  ruang lingkup botani 

farmasi, morfologi dan 

sistimatika tumbuhan serta 

anatomi dan fisiologi 

tumbuhan  

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

• Bentuk Penilaian :  

Non-test: 

Resume mengenai ruang 

lingkup botani farmasi 

dan peranan tumbuhan di 

bidang farmasi 

 

 

 

• Kuliah dan Diskusi 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit 

 

• Ruang lingkup 

botani farmasi 

• Kegunaan 

mempelajari ilmu 

botani terkait ilmu 

kefarmasian dan 

kesehatan 

• Sejarah 

perkembangan 

botani farmasi 

 

Pustaka : 4,9 
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2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

klasifikasi dan 

pengelompokkan 

tumbuhan  

Ketepatan menjelaskan 

tentang klasifikasi dan 

pengelompokkan tumbuhan  

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

• Bentuk Penilaian  :  

Non-test : 

Membuat makalah 

tentang pengelompokkan 

dan klasifikasi dari 

beberapa tanaman 

 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit 

• Ciri dan sifat 

Thallophyta  

• Ciri dan sifat 

Pterydophyta  

• Ciri dan sifat 

Traceophyta  

• Ciri dan sifat 

Spermatophyta  

 

Pustaka : 1,4,5 

5 
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3 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan Organ 

tumbuhan tingkat 

tinggi dengan baik 

dan benar 

Ketepatan menjelaskan organ 

tumbuhan tingkat tinggi  

Tipe organ vegetatif; akar, 

batang dan daun  

 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

• Ciri dan sifat akar, 

pengelompokkan 

akar dan 

modifikasi akar 

• Ciri dan sifat 

batang, 

pengelompokkan 

batang dan 

modifikasi batang 

• Ciri dan sifat daun 

tunggal, ciri dan 

sifat daun 

majemuk  dan 

filotaksis daun 

 

Pustaka : 1,4,9 

5 

4 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan Organ 

tumbuhan tingkat 

tinggi dengan baik 

dan benar 

Ketepatan menjelaskan organ 

tumbuhan tingkat tinggi  

Tipe organ generatif ; bunga 

buah dan biji 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

• Bentuk Penilaian :  

Mini test :  

Materi minggu ke 3,4 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

• Bagian-bagian 

bunga, 

pengelompokkan 

bunga dan 

menguraikan ciri 

dan sifat bunga  

• Bagian-bagian 

buah, 

pengelompokkan 

buah dan 

menguraikan cirri 

dan sifat buah 

• Bagian-bagian biji, 

pengelompokkan 

biji  dan 

menjelaskan ciri 

dan sifat biji 

 

Pustaka : 1,4,9 

5 
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5 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan tentang 

sistematika tumbuhan  

Ketepatan menjelaskan 

sistematika tumbuhan 
• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

• Ruang lingkup 

sistematika 

tumbuhan 

• Sistem penamaan 

dan klasifikasi 

• Identifikasi dan 

determinasi 

tanaman 

 

Pustaka Utama : 5,7 

10 

6 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

tumbuhan dari embio 

hingga dewasa. 

Ketepatan menjelaskan cara 

pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan   

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit 

 

• Cara  

pembentukan 

embrio,diferensiasi

, tahap-tahap 

perkembangan 

tumbuhan dari fase 

vegetatif hingga  

generatif  

• Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

(unsur hara dan 

hormon). 

 

Pustaka Penunjang 

: 1,4 

 

5 

7 Mahasiswa mampu 

memahami dan dapat 

menjelaskan struktur 

sel tumbuhan, 

struktur  sel organel 

dan zat ergastik 

tumbuhan 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang struktur dan fungsi 

sel tumbuhan  

• Ketepatan menjelaskan 

bentuk anatomi dan fungsi 

dari masing-masing sel 

tumbuhan 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

• Bentuk Penilaian : 

Non test :  

Tugas : menggambarkan 

bentuk dan struktur sel 

tumbuhan  

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

• Menyebutkan 

bagian-bagian sel 

tumbuhan 

• Menggambarkan 

struktur sel 

tumbuhan 

• Membedakan sel 

prokariotik dan 

Eukariotik 

• Membandingkan 

5  
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bagian-bagian sel 

yang hidup dan 

yang mati 

• Menggambarkan 

struktur dan 

perkembangan 

dinding sel 

tumbuhan 

• Menyebutkan 

macam-macam 

benda-benda 

ergastik  

• Menyebutkan 

fungsi organel sel 

tumbuhan 

 

Pustaka Utama : 3,6 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan struktur 

jaringan tumbuhan 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang struktur jaringan 

tumbuhan  

• Ketepatan membedakan 

bentuk anatomi dan fungsi 

dari masing-masing jaringan 

tumbuhan 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

• Jaringan Dasar: 

(Jaringan 

parenkim, 

kolenkim, 

sklerenkim) 

• Jaringan Dermal: 

(Epidermis, 

Stomata, Trikoma, 

Periderm, Lenti 

sel) 

• Jaringan Kambium 

• Jaringan Pembuluh 

(Xilem primer, 

Xilem sekunder, 

Floem primer, 

Floem sekunder) 

 

 

5 
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Pustaka Utama : 3,6 

Pustaka Penunjang 

: 4 

 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan Struktur 

dan fungsi anatomi 

organ tumbuhan 

(daun, batang dan 

akar) 

 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang struktur dan fungsi 

anatomi daun, batang dan 

akar 

• Ketepatan membedakan 

bentuk anatomi dan fungsi 

anatomi daun, batang dan 

akar 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

 

• Menyebutkan 

jaringan-jaringan 

penyusun organ 

tumbuhan (daun, 

batang dan akar)  

• Membedakan 

struktur anatomi 

penyusun masing-

masing  organ 

tumbuhan (daun, 

batang dan akar) 

• Membandingkan 

struktur  daun, 

batang dan akar  

pada beberapa 

kelompok 

tumbuhan (dikotil, 

monokotil, 

gymnospermae, 

angiospermae dan 

thalus (ganggang 

dan lumut) 

 

Pustaka Utama : 3,6 

Pustaka Penunjang 

: 4 

10 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan Struktur 

dan fungsi anatomi 

organ tumbuhan 

(bunga, buah dan 

biji) 

 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang struktur dan fungsi 

anatomi bunga, buah dan 

biji 

• Ketepatan membedakan 

bentuk anatomi dan fungsi 

anatomi bunga, buah dan 

biji 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

• Bentuk Penilaian 

Mini test: 

Materi 9,10,11 

 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

• Menyebutkan 

jaringan-jaringan 

penyusun organ 

tumbuhan (bunga, 

buah dan biji)  

• Membedakan 

struktur anatomi 

penyusun masing-

masing  organ 

10 
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tumbuhan (bunga, 

buah dan biji) 

• Membandingkan 

struktur  bunga, 

buah dan biji pada 

beberapa 

kelompok 

tumbuhan (dikotil, 

monokotil, 

gymnospermae, 

angiospermae dan 

thalus (ganggang 

dan lumut) 

 

Pustaka Utama : 3,6 

Pustaka Penunjang : 

4 

 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

Mekanisme fisiologis 

fotosintesis dan 

respirasi pada 

tumbuhan 

 

• Ketepatan menjelaskan 

prinsip dasar dari 

fotosintesis 

• Ketepatan membedakan 

tahapan pada proses 

fotosisntesis 

• Ketepatan menjelaskan 

prinsip dasar respirasi 

• Ketepatan membedakan 

tahapan pada proses 

respirasi 

 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

 

 

 

• Prinsip dasar 

fotosintesis pada 

tumbuhan 

• Pembagian dari 

fotosintesis  

• Struktur dan peran 

organ fotosintesis 

• Tahapan 

fotosintesis :reaksi 

terang da reaksi 

gelap 

• Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

laju fotosintesis  

• Peran klorofil dan 

cahaya 

• Reaksi fotolisis 

• Metabolisme 

karbohidrat 

• Prinsip dasar 

respirasi pada 

tumbuhan 

10 
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• Pembagian 

tahapan proses 

respirasi  

• Reaksi umum 

respirasi 

• Substrat respirasi 

dan cara 

penguraiannya 

• Proses glikolisis 

• Siklus krebs 

• Perbedaan 

respirasi dan 

fotosintesis 

 

Pustaka Utama : 

2,8,9 

Putaka Penunjang : 

1,4 

 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

difusi, osmosis, 

imbibisi dan 

transpirasi pada 

tumbuhan 

• Ketepatan menjelaskan 

pengertian difusi, osmosis, 

imbibisi da transpirasi 

• Ketepatan membedakan 

antara difusi, osmosis, 

imbibisi dan transpirasi 

 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

 

• Pengertian difusi, 

osmosis, imbibisi 

dan transpirasi 

• Peranan air 

• Klasifikasi air 

secara biologis 

• Mekanisme 

penyerapan air 

• Peranan transpirasi 

• Dampak negatif 

transpirasi 

• Faktor yang 

mempengaruhi 

laju transpirasi 

 

Pustaka Utama : 

2,8,9 

Putaka Penunjang : 

1,4 

5 
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14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan  nutrisi 

dan hormon  yang 

dibutuhkan oleh 

tumbuhan 

 

• Ketepatan menjelaskan 

nutrisi dan hormon yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan 

• Ketepatan membedakan 

antara nutrisi dan hormon 

pada tumbuhan  

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan materi 

 

 

  

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

 

• Pengertian nutrisi 

• Pembagian nutrisi 

pada tumbuhan 

• Fungsi nutrisi pada 

tumbuhan 

• Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kebutuhan nutrisi 

pada tumbuhan 

• Pengertian hormon  

• Pembagian 

hormon 

pertumbuhan 

• Fungsi hormon 

pertumbuhan  

 

Pustaka Utama : 

2,8,9 

 

10 

15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan  proses 

metabolisme yang 

terjadi dalam sel 

tumbuhan, macam 

dan peran enzim dan 

menjelaskan senyawa 

kimia (metabolit 

primer dan sekunder) 

yang dihasilkan 

tumbuhan 

• Ketepatan menjelaskan 

proses metabolisme pada 

tumbuhan 

• Ketepatan membedakan 

macam-macam enzim yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan 

• Ketepatan membedakan 

peran dari masing-masing 

enzim 

• Ketepatan membedakan 

senyawa metabolit primer 

dan metabolit sekunder  

• Ketepatan membedakan 

metabolit primer yang 

dihasilkan oleh tumbuhan 

 

• Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

• Bentuk penilaian 

Non test : 

Tugas makalah  materi 

12-15 

 

 

• Contextual Learning 

(CtL) 

• Small Group 

Discussion (SGD) 

• LCD, White board, 

Laptop 

• 2 x 50 menit  

 

 

• Pengertian 

metabolisme 

• Pembagian 

metabolisme pada 

tumbuhan 

• Proses 

metabolisme, 

 anabolisme dan 

 katabolisme 

• Pengertian enzim 

• Macam-macam 

enzim 

• Peranan enzim 

• Sifat-sifat enzim 

• Pengertian 

metabolit primer 

dan metabolit 

sekunder 

• Senyawa metabolit 

primer dan 

10 
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senyawa metabolit 

sekunder yang 

dihasilkan pada 

beberapa tanaman 

• Peranan metabolit 

primer dan 

sekunder dalam 

bidang kesehatan 

 

Pustaka Utama : 

9,10 

Pustaka Penunjang 

: 1 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

 

 

 

 

 

 

 



 

 UNIVERSITAS HALU OLEO 

Fakultas Farmasi 

Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Botani Farmasi 

Kode                 FAR61006 

Kredit               3 SKS 

Semester  I  (Satu) 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah Botani Farmasi mahasiswa belajar tentang pengertian dan ruang lingkup botani, peran tumbuhan 

bagi kehidupan manusia dan lingkungan,  taksonomi meliputi klasifikasi, identifikasi, deskripsi dan nomenklatur, 

bentuk morfologi organ tumbuhan, struktur anatomi tumbuhan dan proses fisiologi tumbuhan yang berperan sebagai 

bahan baku obat tradisional dan penghasil senyawa kimia yang memiliki aktifitas sebagai obat atau sebagai senyawa 

model untuk obat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penelitian baik fitokimia, farmakologi, kimia farmasi 

dan teknologi farmasi dalam melakuan penelitian untuk menyusun skripsi atau penelitian tugas akhir.   

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1 Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup botani farmasi dan peran tumbuhan bagi kehidupan manusia 

2 
Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan pengelompokkan tumbuhan  

3 Mahasiswa mampu menjelaskan ciri dan sifat morfologi dari tumbuhan meliputi daun, akar, batang, bunga, 

buah dan biji  

4 Mahasiswa mampu menjelaskan ciri dan sifat anatomi tumbuhan meliputi daun, akar, batang, bunga, buah 

dan biji  

5 Mahasiswa mampu memahami mekanisme fisiologis pada tumbuhan 

6 Mahasiswa mampu memahami senyawa kimia (metabolit primer dan sekunder) yang dihasilkan tumbuhan. 



2 

 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup botani, morfologi, 

sistematika, anatomi dan fisiologi tumbuhan 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan pengelompokkan tumbuhan  

3 
Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan Organ tumbuhan tingkat tinggi dengan baik dan benar, 

organ vegetative (akar, batang dan daun) 

4 
Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan Organ tumbuhan tingkat tinggi dengan baik dan benar, 

organ generative (bunga, buah dan biji) 

5 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang sistematika tumbuhan  

6 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari embio 

hingga dewasa. 

7 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan struktur sel tumbuhan, struktur  sel organel dan zat 

ergastik tumbuhan 

8 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur jaringan tumbuhan 

9 Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur dan fungsi anatomi organ tumbuhan (daun, batang dan akar) 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur dan fungsi anatomi organ tumbuhan (bunga, buah dan biji) 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Mekanisme fisiologis fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang difusi, osmosis, imbibisi dan transpirasi pada tumbuhan 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan  nutrisi dan hormon  yang dibutuhkan oleh tumbuhan 

 

14 Mahasiswa mampu menjelaskan  proses metabolisme yang terjadi dalam sel tumbuhan, macam dan peran 

enzim dan menjelaskan senyawa kimia (metabolit primer dan sekunder) yang dihasilkan tumbuhan 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
• Ruang lingkup botani farmasi 

• Kegunaan mempelajari ilmu botani terkait ilmu kefarmasian dan kesehatan 

• Sejarah perkembangan ilmu botani farmasi 

2 
• Ciri dan sifat Thallophyta 

• Ciri dan sifat Pterydophyta 

• Ciri dan sifat Traceophyta 
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• Ciri dan sifat Spermatophyta  

3 
• Ciri dan sifat akar, pengelompokkan akar dan modifikasi akar 

• Ciri dan sifat batang, pengelompokkan batang dan modifikasi batang 

• Ciri dan sifat daun tunggal, ciri dan sifat daun majemuk  dan filotaksis daun 

4 
• Bagian-bagian bunga, pengelompokkan bunga dan menguraikan ciri dan sifat bunga  

• Bagian-bagian buah, pengelompokkan buah dan menguraikan cirri dan sifat buah 

• Bagian-bagian biji, pengelompokkan biji  dan menjelaskan ciri dan sifat biji 

5 
• Ruang lingkup sistematika tumbuhan 

• Sistem penamaan dan klasifikasi 

• Identifikasi dan determinasi tanaman 

6 
• Cara  pembentukan embrio,diferensiasi, tahap-tahap perkembangan tumbuhan dari fase vegetatif hingga  

generatif  

• Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan (unsur hara dan hormon). 

7 

• Menyebutkan bagian-bagian sel tumbuhan 

• Menggambarkan struktur sel tumbuhan 

• Membedakan sel prokariotik dan Eukariotik 

• Membandingkan bagian-bagian sel yang hidup dan yang mati 

• Menggambarkan struktur dan perkembangan dinding sel tumbuhan 

• Menyebutkan macam-macam benda-benda ergastik  

• Menyebutkan fungsi organel sel tumbuhan 

8 

• Jaringan Dasar: (Jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim) 

• Jaringan Dermal: (Epidermis, Stomata, Trikoma, Periderm, Lenti sel) 

• Jaringan Kambium 

• Jaringan Pembuluh (Xilem primer, Xilem sekunder, Floem primer, Floem sekunder) 

9 

• Menyebutkan jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan (daun, batang dan akar)  

• Membedakan struktur anatomi penyusun masing-masing  organ tumbuhan (daun, batang dan akar) 

• Membandingkan struktur  daun, batang dan akar  pada beberapa kelompok tumbuhan (dikotil, monokotil, 

gymnospermae, angiospermae dan thalus (ganggang dan lumut) 

10 

• Menyebutkan jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan (bunga, buah dan biji)  

• Membedakan struktur anatomi penyusun masing-masing  organ tumbuhan (bunga, buah dan biji) 

• Membandingkan struktur  bunga, buah dan biji pada beberapa kelompok tumbuhan (dikotil, monokotil, 

gymnospermae, angiospermae dan thalus (ganggang dan lumut) 

11 

• Prinsip dasar fotosintesis pada tumbuhan 

• Pembagian dari fotosintesis  

• Struktur dan peran organ fotosintesis 

• Tahapan fotosintesis :reaksi terang da reaksi gelap 

• Faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis  

• Peran klorofil dan cahaya 
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• Reaksi fotolisis 

• Metabolisme karbohidrat 

• Prinsip dasar respirasi pada tumbuhan 

• Pembagian tahapan proses respirasi  

• Reaksi umum respirasi 

• Substrat respirasi dan cara penguraiannya 

• Proses glikolisis 

• Siklus krebs 

• Perbedaan respirasi dan fotosintesis 

12 

• Pengertian difusi, osmosis, imbibisi dan transpirasi 

• Peranan air 

• Klasifikasi air secara biologis 

• Mekanisme penyerapan air 

• Peranan transpirasi 

• Dampak negatif transpirasi 

• Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi 

13 

• Pengertian nutrisi 

• Pembagian nutrisi pada tumbuhan 

• Fungsi nutrisi pada tumbuhan 

• Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada tumbuhan 

• Pengertian hormon  

• Pembagian hormon pertumbuhan 

• Fungsi hormon pertumbuhan  

14 

• Pengertian metabolisme 

• Pembagian metabolisme pada tumbuhan 

• Proses metabolisme, 

 anabolisme dan 

 katabolisme 

• Pengertian enzim 

• Macam-macam enzim 

• Peranan enzim 

• Sifat-sifat enzim 

• Pengertian metabolit primer dan metabolit sekunder 

• Senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan pada beberapa tanaman 

• Peranan metabolit primer dan sekunder dalam bidang kesehatan 

 

PUSTAKA  
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 PUSTAKA UTAMA 

 1. Backer,  1985.  Plant Classification, John Willey & Sons. Univ California, USA.   

 Elliot. W. T., Stocking. R. C, Barbour. C. M., Rost. L. T. 1982.  Botany an Introduction to Plant Biology.  

John Willey & Sons. Univ California, USA.   

2. Fahn,A. 1982., Anatomi Tumbuhan., Edisi ketiga., Gadjah mada University Press,Yogyakarta. 

3. Gembong T., 1985., Morfologi Tumbuhan., Gadjah mada University Press,Yogyakarta.  

4. Gembong, T., 1991, Taksonomi Umum. Gadjah Mada University Press 

5. Katherine Essau,  1999. Anatomy of Seed Plants.  John Wiley & Sons. Inc.  New York. USA.   

6. Shukla, P., P. Shital, Vikas. M., 1979.  An Introduction to Taxonomy of angiospermae. Publishing 

Hous PVT, LTD. New Delhi India.  

7. Salisbury and W.C. Ross. 1989  Plants physiology.    

8. Seigler, D.S. 1998. Plant Secondary Metabolism. Dodrecht: Kluwer. 

1. Youngken, H.W., Pharmaceutical Botany, The last Ed., Blackiston Co., Philadelphia    

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 

1. Bidwell,  R. G. S., 1979.  Plant physiology. Mc Millan Publishing Co, Inc. New York.   

2. Cutler, D. F., 1978.  Aplied Plant Anatomy. Longman, London. 

3. Hill, J. B., L.o. Overholts., H. W.Popp., A. R. Grove. 1960.  Botany. McGraw-Hill Book Company, Inc. 

New York.  

4. Youngken, H.W., Pharmaceutical Botany, The last Ed., Blackiston Co., Philadelphia       

PRASYARAT (Jika ada) 
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UNIVERSITAS HALU OLEO 

Fakultas Farmasi 

Program Studi Farmasi 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA 

KULIAH 
Botani Farmasi 

KODE FAR61006 Sks 3 SEMESTER Satu (I) 

DOSEN 

PENGAMPU 

Dian Munasari Solo, S.Farm., M.Si., Apt 

Mentarry Bafadal, S.Farm., M.Sc 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Deskripsi Tumbuhan  

JUDUL TUGAS 

Membuat deskripsi beberapa jenis tumbuhan dan mempersentasikan secara mandiri 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu menjelaskan morfologi, anatomi, taksonomi, kandungan kimia dan khasiat beberapa jenis  

tumbuhan sebagai obat  

DESKRIPSI TUGAS 

Tugas merupakan pengenalan mahasiswa terhadap jenis tumbuhan berdasarkan klasifikasi, bentuk morfologi, 

anatomi, dan kandungan kimia serta khasiatnya dalam pengobatan secara tradisional 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mendeskripsikan  beberapa jenis tumbuhan untuk satu orang mahasiswa 

2. Melakukan kajian klasifikasi dan  identifikasi dari tumbuhan  

3. Mengenali struktur morfologi dari tumbuhan  

4. Mengenali struktur anatomi tumbuhan  

5. Mengenal senyawa kimia yang terdapat pada  tumbuhan  

6. Mengetahui manfaat dan khasiat tumbuhan secara tradisional 

7. Mempresentasikan   

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan : Penyusunan kajian botani dari tumbuhan  

b. Bentuk Luaran:  

1.  Buat kajian botani dari beberapa  jenis  tumbuhan 

2.  Uraikan taksonomi, morfologi, anatomi, kandungan kimia serta khasiat tumbuhan bagi masyarakat 

 secara etnobotani  

3. Buat Slide Presentasi  
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INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

a. Hasil kajian tentang studi botani tumbuhan (bobot 20%)  

 Ringkasan deskripsi tumbuhan dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan.  

b. Presentasi tugas (30%)  

 1.  Ketepatan sistematika penyusunan tugas sesuai dengan standar   

 2.  Ketapatan tata tulis bahan presentasi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai 

dengan standard APA dalam penyajian tabel, gambar,penulisan rujukan  

 3.  Konsistensi dalam penggunaan istilah, pemakaian nama latin dalam botani  

 4.  Kerapian sajian dan tampilan  slide presentasi  

 5.  Kelengkapan penggunaan  

 c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%) 

 Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & bloksistem,tulisan menggunakan font 

yang mudah dibaca, jika diperlukan didukungdengan gambar dan vedio clip yang relevant 

c. Presentasi (bobot 30%)  

Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 

5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan,penguasaan media presentasi 

JADWAL PELAKSANAAN 

1.   

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 
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Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial 
 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 
 

50 

menit/minggu/semester 

60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 
 

Tatap muka Belajar mandiri 
 

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 

 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 

1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang dapat 

secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

 

 

 


