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SCPL Kontruk SCPL    3  :  
Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan 
menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif melalui 
pendekatan IPTEK untuk menganalisis  berbagai permasalahan dibidang 
biologi sehingga dapat mengagumi dan berusaha menjaga ciptaanNya 
Kontruk SCPL    4  :  

Menerapkan konsep, prinsip dan prosedur dasar  biologi untuk merancang 
penyelidikan sebagai usaha untuk  memecahkan masalah dalam bidang 
vegetasi, dan biodiversitas dengan menggunakan aplikasi teknologi 
sehingga dapat memformulasikan solusi dengan benar dan mengambil 
keputusan secara tepat 

CPMK 1. Memahami filosofi, konsep,prinsip dan prosedur dalam Analisis 
Vegetasi 

2. Membentuk sensitivitas serta kemampuan untuk memecahkan masalah 
vegetasi. 

3. Menganalisis vegetasi dan melakukan pengukuran dalam suatu 
tegakan 

Sub-CPMK  

 
 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte
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Kode 
CPMK 
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CPM

K 
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Isi/ Materi 

PengalamanBelajar SumberBelaj
ar 

(kode) 

Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 



n 

1 (1)(2)  1. Sejarah 
dan 
perkemba
ngan 
analisis 

vegetasi 
2. Analisis 

vegetasi 
kaitannya 
dengan 
ilmu-ilmu 

pengetah
uan alam. 

Mampu 
memecahkan 
masalah sederhana 
terkait konsep 
analisis vegetasi 

  (1)(2)  Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaika
n masalah 

2 dan 
3 

(1)(2)  Sruktur 
populasi 
meliputi 
densitas 
dan pola 

sebaran, 
demografi 
tumbuhan 

 

Mampu 
memecahkan 
masalah struktur 
populasi  

  (1)(2)  Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaika
n masalah 

Tes unjuk 
kerja dalam 
membuat 
sediaan saraf 

4 dan 
5 

(1)(2)(3
) 

 Metode titik 
dan 
Metode 

line 
intercept. 

Didukung 
oleh 
praktikum 
metode titik 

dan metode 
line 
intercept. 

Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 

metode titik 
maupun line 
intercept 
Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 

masalah yang 
diberikan 
berdasarkan 
analisis yang telah 
dibuat 
menggunakan 

metode titik 

  (1)(2)(3)(4)  Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam dalam 

menyelesaika
n masalah 
Tes unjuk 
kerja dalam 
membuat 
sediaan otot 

saraf, serta 
sediaan otot 
polos dan 
otot lurik  



maupun metode 
line intercept 
 

6 dan 
7 

(1)(2)(3
) 

 Metode point 
centered 
quarter dan 

Teknik jari 
variable 
Bitterlich 
Didukung 
dengan 
praktikum 

Metode point 
centered 
quarter dan 
Teknik jari 
variable 
Bitterlich 

 

Mampu 
memecahkan 
masalah analisis 

vegetasi dengan 
menggunakan 
metode point 
centered quarter 
Mampu 
menghitung 

tegakan 
menggunakan 
Teknik jari variable 
Bitterlich 
 

  (1)(3)(4) Tes kognitif 
dalam 
menyelesaika

n masalah 
terkait 
fisiologi 
mengindera 

8 (1)(2)(3
) 

 Metode 
individu 
terdekat 
Didukung 
oleh 
praktikum 
Metode 

individu 
terdekat 
 

Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 
metode individu 
terdekat 
Mengkomunikasika

n hasil 
penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 
berdasarkan 
analisis yang telah 

dibuat 
menggunakan 
metode individu 
terdekat  

  (1)(3)(4)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaika
n masalah 
fisiologi 
pencernaan 

Tes unjuk 
kerja 
memberikan 
perlakuan 
berbagai 
hormon pada 

kerja jantung 

9 (1)(2)(3
) 

 Metode 
tetangga 
terdekat 

Didukung 

Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 

metode tetangga 

  (1)(3)(4) Tes kognitif 
dalam 
menyelesaika

n masalah 



oleh 
praktikum 
Metode 
tetangga 
terdekat 

 

terdekat 
Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 
masalah yang 

diberikan 
berdasarkan 
analisis yang telah 
dibuat 
menggunakan 
metode tetangga 

terdekat  

fisiologi 
pencernaan 
 
Tes unjuk 
kerja 

mengamati 
perubahan 
enzim yang 
terlibat dalam 
proses 
pencernaan 

makanan 
pada 
Paramaecium 

10  (1)(2)(3
) 

 Metode 
pasangan 
acak  
Didukung 

oleh 
praktikum 
dengan 
menggunaka
n metode 
pasangan 

acak  
 

Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 
metode pasangan 

acak 
Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 

berdasarkan 
analisis yang telah 
dibuat 
menggunakan 
metode pasangan 
acak 

  (1)(3)(4)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaika
n masalah 

fisiologi 
respirasi 
 
Tes unjuk 
kerja tentang 
penghitungan 

kadar CO2 
yang 
dihasilkan 
dari ekspirasi 
melalui titrasi 

11 (1)(2)(3

) 

 Metode Belt 

transek 
Didukung 
oleh 
praktikum 
metode 
pasangan 

acak dan 
metode Belt 

Menyelesaikan 

analisis vegetasi 
menggunakan 
metode belt transek 
Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 

masalah yang 
diberikan 

  (1)(3)(4) Tes kognitif 

dalam 
menyelesaika
n masalah 
fisiologi 
sirkulasi 
 

Tes unjuk 
kerja 



transek 
 
 

berdasarkan 
analisis yang telah 
dibuat 
menggunakan 
metode belt transek 

membuat 
himbauan 
hidup sehat 
untuk 
masyarakat 

untuk 
mencegah 
penyakit 
metabolik 
terkait sistem 
sirkulasi 

12  (1)(2)(3

) 

 Struktur 

vegetasi dan 
klasifikasi.   
Didukung 
oleh 
praktikum 
Struktur 

vegetasi dan 
klasifikasi  

Menyelesaikan 

analisis vegetasi 
menggunakan 
Struktur vegetasi 
dan klasifikasi 
Mengkomunikasika
n hasil 

penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 
berdasarkan 
analisis yang telah 
dibuat 

menggunakan 
Struktur vegetasi 
dan klasifikasi 

Daring 

membaha
s struktur 
vegetasi 
dan 
klasifikasi 

 (1)(3)(4) Tes kognitif 

dalam 
menyelesaika
n masalah 
osmoregulasi 
 
 

13 (1)(2)(3
) 

 Analisis 
cluster  

Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 
Analisis cluster 

Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 
berdasarkan 

analisis yang telah 
dibuat 

Daring 
membaha
s analisis 
cluster 

 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mencari dan menyelesaikan masalah 
yang yang ditemukan terkait analisis cluster 
http://youtu.be/bMH-aHNIhBA 

https://m.youtube.com/watch?v=eW9KnSRD
yTk 

(1)(3)(4)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaika
n masalah 

termoregulasi 
 



menggunakan 
Analisis cluster 

14 
dan 
15 

(1)(2)(3
) 

 Ordinasi Menyelesaikan 
analisis vegetasi 
menggunakan 
Ordinasi 

Mengkomunikasika
n hasil 
penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 
berdasarkan 

analisis yang telah 
dibuat 
menggunakan 
Ordinasi 

Daring 
membaha
s ordinasi 

 (1)(3) (4)   

Sumber Belajar: 
1. Barbour, M.G., Burk. J.H., and Pitts. W.D. 1987. Terrestrial Plant Ecology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. USA.  
2. Cox,G.W. 1976. General Ecology. Wm.C Brown Company Publisher USA 

3. Dombois, D.M., and Heinz. E. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. Toronto Canada: p. 547.  
4. Suhadi. 2003. Analisis Vegetasi. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang.  

 
 
 

  



PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

AktivitasBelajar Penilaian 

Offline/ TatapMuka Online-Sinkron Online-Asinkron 
1 (1)(2) Pendahuluan 

- Latar belakang mata 
kuliah analisis vegetasi 
- Hubungan ilmu-ilmu 
lain dengan analisis 
vegetasi 
- Pandangan ilmiu-ilmu 

yang berkaitan analisis 
vegetasi 

- Spesialisasi analisis 
vegetasi 
Praktikum 
- pengenalan alat-alat 

  Tes kognitif, 

kemampuan dalam 
dalam menyelesaikan 
masalah 

2 (1)(2) Struktur populasi 
- Densitas dan pola 

sebaran. 
- Analisis pola sebara 
Praktikum 
- Densitas dan pola 

sebaran. 

  Tes unjuk kerja  

3 (1)(2) Demografi tumbuhan 
- Unit populasi 
- Pertumbuhan yang 
tergantung lingkungan 
- Model pertumbuhan 
- Daya dukung 
- Biomass 
- Struktur populasi 
Praktikum 

  Tes unjuk kerja  



- Populasi 
4 (1)(2)(3) Metode Titik 

- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi 
dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 
relatif dan dominansi 
relatif 
- Menghitung nilai 
penting 
Praktikum 

- Metode titik 

  Tes unjuk kerja  

5 (1)(2)(3) Metode line intercept  

- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi 
dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 
relatif dan dominansi 
relatif 
- Menghitung penutupan 
total 
Praktikum 
- Metode line intercept 

  Tes unjuk kerja  

6 (1)(2)(3) Teknik Jari variable 
Bitterlich  
- Pengambilan sampling 
- Menghitung basal area 

- Menghitung basal area 
dalam m2 
- Menghitung basal area 
dalam hektar 
- Kalibrasi 
Praktikum 
- Teknik Jari variable 
Bitterlich 

  Tes unjuk kerja  



7 (1)(2)(3) Metode Point Centered 
Quarter 
- Metode Wisconsin  
- Menghitung frekuensi, 
densitas dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 

relatif, densitas relatif 
dan dominansi relatif 

- Menghitung nilai 

penting 
Praktikum 
- Metode Wisconsin dan 

Metode Point Centered 
Quarter  

  Tes unjuk kerja  

8  TES TENGAH 
SEMESTER  

  Tes kognitif  

8 (1)(2)(3) Metode individu terdekat  
- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi, 
densitas dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 

relatif, densitas relatif 
dan dominansi relatif 

- Menghitung nilai 
penting  

Praktikum 
- Metode individu 
terdekat 

  Tes unjuk kerja 

9 (1)(2)(3) Metode tetangga 
terdekat  
- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi, 
densitas dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 

relatif, densitas relatif 

  Tes unjuk kerja 



dan dominansi relatif 
- Menghitung nilai 
penting  
Praktikum 
- Metode tetangga 
terdekat 

10 (1)(2)(3) Pasangan acak  
- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi, 
densitas dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 

relatif, densitas relatif 
dan dominansi relatif 

- Menghitung nilai 
penting  
Praktikum 
- Pasangan acak 

  Tes unjuk kerja 

11 (1)(2)(3) Belt Transek 
- Pengambilan sampling 
- Menghitung frekuensi, 
densitas dan dominansi 
- Menghitung frekuensi 

relatif, densitas relatif 
dan dominansi relatif 

- Menghitung nilai 

penting  
Praktikum 
- Belt Transek 

  Tes unjuk kerja 
keterampilan 
berkomunikasi dalam 
memecahkan 

masalah 

12 (1)(2)(3) Struktur Vegetasi dan 
Klasifikasi  
- Penempatan stand 
- Penentuan jenis 
tumbuhan yang dominan 
- Karakteristik 
- Tabel klasifikasi 

Daring membahas 
Struktur Vegetasi dan 
Klasifikasi  
 

 Tes unjuk kerja 



- Tabel data primer 
- Dendrogram 
Praktikum 
- Klasifikasi 

13 (1)(2)(3) Analisis cluster,  
Analisis asosiasi 
dan Dendogram  
- Menghitung koefisien 
komunitas 
- Menghitung jenis 

tumbuhan dan % 

penutupan dalam 
stand 

- Dendrogram 
- Analisis asosiasi 
- Pemetaan 
Praktikum 
-  Analisis cluster dan 
Dendogram 

Daring membahas 
analisis cluster 
 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mencari dan menyelesaikan masalah 
yang yang ditemukan terkait analisis cluster 
http://youtu.be/bMH-aHNIhBA 

https://m.youtube.com/watch?v=eW9KnSRDyTk 

Tes kognitif dalam 
memecahkan 
masalah 

15  Kuliah Kerja Lapangan: 
- Analisis vegetasi 

Hutan Evergreen 
- Analisis Hutan 

Monsun 

  Tes unjuk kerja  

15 dan 16 (1)(2)(3) Ordinasi  
- Indeks similaritas 
- Matrik nilai koefisien 

komunitas 
- Pembuatan diagram 
Praktikum 
- Ordinasi 

Daring membahas 
analisis ordinasi  

 Tes kognitif 
memecahkan 

masalah 

  TES AKHIR SEMESTER    Tes kognitif dalam 
memecahkan 
masalah 

 



 


