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Kontributor 

 

Core Disiplin:  

1. Botani Farmasi 

2. Farmakognosi 

3. Fitokimia 

4. Galenika 

Suplementary disiplin:  

1. Biologi Sel 

2. Biologi molekuler 

3. Farmasi Fisika 

4. Kimia organik 

5. Farmakologi 

6. Kromatografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Kata Pengantar 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rob seluruh alam 

yang telah memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan modul 

Senyawa Bahan Alam yang pertama.  

Modul Senyawa Bahan Alam adalah Modul yang terdiri dari 4 lembar belajar 

mahasiswa yang didalamnya terdapat materi botani farmasi, farmakognosi maupun 

fitokimia dan galenika.  

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini. Oleh karena itu, saran-saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami 

terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang 

membutuhkannya. 

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

  

 

 

 

 

 

Tim Penyusun Modul 
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Gambaran Umum Modul 

 

Modul ini dilaksanakan pada semester 2, tahun ke 1, dengan waktu 4 minggu. 

Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan kompetensi utama, 

kompetensi penunjang, learning outcome sebagaimana yang diatur dalam draft 

Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia serta sasaran pembelajaran yang didapat 

dari penjabaran learning outcome. 

Modul ini terdiri dari 4 Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dan masing-masing 

LBM terdiri dari judul skenario, sasaran pembelajaran, skenario, konsep mapping, 

materi, pertanyaan minimal dan daftar pustaka.  

 Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-

Learning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, 

praktikum laboratorium.  

Hubungan dengan modul sebelumnya 

    Telah memahami modul Biologi Sel Molekuler & Biokimia 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Farmasetika  

2. Teknologi Herbal 

3. Dasar Fitoterapi & Bioteknologi Farmasi 
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 Learning Outcome Modul Senyawa Bahan Alam: 

AREA KOMPETENSI 8:  

Penguasaan Ilmu, Kemampuan Riset, dan Pengembangan Diri. 

Deskripsi: 

Menunjukkan penguasaan IPTEK bidang kefarmasian, kemampuan riset, serta 

kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan. 

Standar:   

8.3. Mampu menjelaskan konsep pengembangan obat dari bahan alam 

dan/atau sintesis. 

8.6. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam riset kefarmasian. 

8.7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri secara 

berkelanjutan. 
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TOPIC TREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Materi “masalah”: 

1. Perbedaan variasi metabolit dan identifikasi suatu tanaman 

2. Tantangan pengembangan potensi senyawa bioaktif dari laut  

3. Golongan terpenoid yang berkhasiat sebagai feromon 

4. Teknik pemanenan tanaman obat agar memperoleh kandungan senyawa aktif 

yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENYAWA BAHAN ALAM 

Identifikasi dan 

Variasi Metabolit 

Tanaman  

Senyawa Bahan 

Alam dari Laut 

Terpenoid 

 

Pengelolaan cara 

panen tanaman 

obat 
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Kegiatan pembelajaran 

 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk 

menjelaskan istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari 

masalah yang sebenarnya dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan 

mengaktifkan prior knowledge yang telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari 

masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta konsep (concept mapping) yang 

menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang dihadapi, jika terdapat 

masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka susunlah masalah 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan arahan 

pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita butuhkan?, apa yang kita sudah tahu? 

Apa yang kita harapkan untuk tahu? 

Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi 

Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada 

dengan mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

2. Kuliah  

Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based 

learning. Problem based learning menstimulasi mahasiswa untuk 

mengembangkan perilaku aktif pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak 

secara tiba-tiba berhubungan dengan belajar aktif ini, Namun demikian keduanya 

dapat memenuhi tujuan spesifik pada PBL. Adapun tujuan kuliah pada modul ini 

adalah:  

a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan 

kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 

b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya 

terhadap pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk 

mengerti materi lewat diskusi atau belajar mandiri.  

c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa 

berdiskusi atau belajar mandiri. 
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d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut. 

Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa m     

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas 

jawabannya pada saat diskusi kelompok agar lebih interaktif. 

Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Minggu 1 

Pengampu : Bagian Biologi FK 

1) Determinasi dan taksonomi tumbuhan obat (100 menit) 

2) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan tingkat tinggi (Spermatophyta 

dan Pteridophyta) (100 menit) 

3) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan tingkat rendah (algae, lumut, 

fungi) (100 menit) 

4) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan khusus (beracun dan 

antibiotik) (50 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

5) Fenomena variasi metabolit di dalam suatu tanaman (50 menit) 

b. Minggu 2 

1) Senyawa bahan alam dari hewan dan senyawa bahan alam dari laut 

(100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

2) Senyawa karbohidrat dan lipid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

3) Senyawa peptida, asam nukleat, steroid dan hormon di dalam 

tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

4) Senyawa poliketida di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt  

c. Minggu 3 

1) Senyawa alkaloid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

2) Senyawa glikosida dan terpenoid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt  

3) Senyawa minyak atsiri di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt  
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4) Senyawa flavonoid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt  

d. Minggu 4 

1) Senyawa polifenol dan Tanin di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

2) Senyawa nitrogen di dalam tumbuhan  (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

3) Herbal dan bahan alam lain yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan 

Hadist (100 menit) 

Pengampu : Abdur Rosyid, M. Sc., Apt 

4) Pengenalan cara panen, pengelolaan tanaman obat dan penggunaan 

tanaman obat untuk pengobatan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

 

3. Praktikum 

Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat 

ilustrasi dan aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, 

belajar mandiri, dan kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi 

belajarnya lewat penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun Praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 1     

Tempat : Lab. Biologi  

a.1. Praktikum I :  Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (daun, 

batang) (200 menit) 

a.2 Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (akar, 

rhizoma dan umbi) (200 menit) 

 

b. Minggu 2 

Tempat : Lab. Biologi  

b.1.  Praktikum I : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (buah dan 

biji) (200 menit) 

b.2.  Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (bunga dan 

herba) (200 menit) 
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c. Minggu 3 

Tempat : Lab. Biologi/Lab.Farmasi 

100 menit : Lab. Biologi (Identifikasi mikroskopis) 

100 menit : Lab Farmasi (Identifikasi makroskopis) 

c.1. Praktikum I  : Identifikasi makroskopis dan mikroskopis simplisia (200 

menit) 

c.2  Praktikum II  : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode tabung 

dan histokimia (200 menit) 

 

d. Minggu 4 

Tempat : Lab. Farmasi 

d.1. Praktikum I : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis) (200 menit) 

d.2.  Praktikum II : Kunjungan ke BP2TO2T Tawangmangu (200 menit) 
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ASSESSMENT 

 

Sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

  

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai modul) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai dari: 

Nilai harian diskusi sebanyak 15% yang meliputi kehadiran, aktifitas interaksi dan 

kesiapan materi dalam diskusi 

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

 Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya.  

 Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa 

harus: 

1. Mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas, untuk penggantian 

tersebut, mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul. 

2. Mekanisme penggantian SGD adalah sebagai berikut: 

- mahasiswa mengirimkan surat permohonan susulan SGD kepada 

sekretaris prodi Farmasi, dilampiri alasan meninggalkan kegiatan SGD 

tersebut, misalnya surat keterangan sakit dari dokter atau surat 

keterangan dari orang tua/wali jika berhalangan karena urusan keluarga. 

Surat permohonan susulan SGD harus disampaikan kepada sekretaris 

prodi Farmasi maksimal 1 minggu setelah modul berakhir. 

- Sekretaris prodi Farmasi memverifikasi surat permohonan susulan skill 

lab 

- Jika memenuhi persyaratan, maka sekretaris mengeluarkan surat 

permohonan susulan atas nama mahasiswa tersebut kepada Tim Modul. 

- Mahasiswa membawa surat dari sekretaris prodi Farmasi tersebut kepada 

Tim modul/atau bagian untuk memohon kegiatan susulan. Tanpa 

membawa surat dari sekretaris prodi Farmasi, kegiatan susulan tidak 

dapat dilayani. 

- Pelaksanaan kegiatan ulang SGD akan diumumkan oleh tim modul, dan 

dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah modul berakhir.  

- Permohonan susulan setelah masa 1 minggu tersebut tidak akan 

dilayani. 
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3. Setelah melaksanakan tugas pengganti SGD, maka mahasiswa telah 

dinyatakan mengikuti kegiatan 100% 

4. Nilai susulan SGD untuk yang izin karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan 

atau mengharumkan nama Prodi maka diberikan nilai maksimal 100 dan jika 

izin karena alasan lain (sakit atau acara keluarga) maka diberikan nilai 

maksimal 65 

 

b.   Nilai Praktikum/Skill lab (30% dari nilai modul) 

Untuk aktivitas praktikum/Skill lab, mahasiswa akan dinilai dalam 

pengetahuan dan kemampuannya secara tepat dan cepat dalam menyelesaikan 

problem/masalah yang diberikan. Nilai Praktikum atau Skill lab bisa didapatkan 

dari ujian response (OSPE) atau nilai harian yang dilaksanakan selama kegiatan 

Praktikum atau skill lab. 

Ujian Praktikum atau Skill Lab juga akan dilaksanakan untuk 

mengkuantifikasi capaian  knowledge mahasiswa pada materi dalam praktikum 

maupun Skill lab. Untuk pembagian bobot penilaian pada masing-masing 

komponen akan dilakukan oleh dosen pengampu praktikum atau tim modul. 

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan Praktikum atau Skill lab: 

 Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan Praktikum atau Skill lab pada 

modul yang diambilnya.  

 Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan Praktikum atau Skill 

lab, maka mahasiswa harus: 

Mengganti kegiatan Praktikum atau skill lab pada hari lain, untuk penggantian 

tersebut, mahasiswa harus berkoordinasi dengan dosen pengampu praktikum atau 

tim modul. 

1. Mekanisme penggantian Praktikum atau Skill lab adalah sebagai berikut: 

- mahasiswa mengirimkan surat permohonan susulan Praktikum atau 

skill lab kepada sekretaris prodi Farmasi, dilampiri alasan 

meninggalkan kegiatan Praktikum atau skill lab tersebut, misalnya 

surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan dari orang 

tua/wali jika berhalangan karena urusan keluarga. Surat permohonan   

susulan Praktikum atau skill lab harus disampaikan kepada 
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sekretaris prodi Farmasi maksimal 1 minggu setelah modul 

berakhir. 

- Sekretaris prodi Farmasi memverifikasi surat permohonan susulan 

Praktikum atau skill lab 

- Jika memenuhi persyaratan, maka sekretaris mengeluarkan surat 

permohonan susulan atas nama mahasiswa tersebut dialamatkan 

kepada Tim Modul. 

- Mahasiswa membawa surat dari sekretaris prodi Farmasi tersebut 

kepada Tim modul atau bagian untuk memohon kegiatan susulan. 

Tanpa membawa surat dari sekretaris prodi Farmasi, kegiatan susulan 

tidak dapat dilayani. 

- Pelaksanaan kegiatan ulang Praktikum atau skill lab akan diumumkan 

oleh tim pengampu praktikum atau tim modul, dan dilaksanakan 

maksimal 2 minggu setelah modul berakhir.  

- Permohonan susulan diajukan maksimal 1 minggu setelah modul 

berakhir. Setelah lebih dari 1 minggu tidak akan dilayani. 

2. Setelah melaksanakan tugas pengganti Praktikum atau skill lab, maka 

mahasiswa telah dinyatakan mengikuti kegiatan 100% 

 Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan Praktikum atau skill lab, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak 

dapat dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus modul sehingga 

harus mengulang modul. 

 

c.   Nilai Ujian  

1. Mid Modul (27,5% dari nilai modul) 

2. Akhir Modul (27,5% dari nilai modul) 

Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi kuliah pakar yang telah 

diberikan. Materi dan pelaksanaan ujian akan diatur secara teknis oleh tim modul. 

Ketentuan  bagi mahasiswa 

 Siswa dapat mengikuti ujian susulan akhir modul jika memenuhi prasyarat 

sebagai berikut:  

1. mengikuti 80% dari keseluruhan SGD  

2. mengikuti 100% dari keseluruhan skill lab 

3. mengikuti 75% dari keseluruhan kuliah 
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 Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian akhir modul wajib 

mengajukan permohonan ujian susulan kepada sekprodi maksimal satu 

minggu setelah ujian tersebut dilaksanakan. Tata cara permohonan ujian 

susulan dilaksanakan sebagaimana yang berlaku, yakni siswa mengajukan 

permohonan kepada sekprodi dilampiri alasan ketidakhadirannya pada ujian 

tersebut, selanjutnya surat permohonan ujian susulan dikeluarkan oleh 

sekretaris prodi Farmasi untuk disampaikan kepada Tim modul terkait. 

Pelaksanaan ujian susulan mid modul akan ditetapkan oleh Tim modul. 

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan kuliah pakar 

1. Kehadiran kuliah harus memenuhi 75% dari total perkuliahan 

2. Jika ada mahasiswa yang mengajukan izin maka harus membawa syarat-

syarat: 

- Izin karena keluarga menikah harus membawa surat undangan dan Kartu 

Keluarga yang masih berlaku 

- Izin karena sakit harus membawa surat dokter 

- Izin karena ada acara keluarga harus membawa surat izin yang 

ditandatangani orang tua di atas materai 

3. Jika pengisi kuliah pakar berasal dari dosen luar/praktisi maka kehadiran 

mahasiswa tetap harus memenuhi kehadiran 75% 

4. Pengajuan izin kuliah pakar maksimal 1 minggu setelah modul berakhir 

5. Jika ada mahasiswa yang tidak masuk kuliah maka harus membuat tugas/paper 

dari dosen atau tim modul. Setelah melaksanakan tugas pengganti kuliah, 

maka mahasiswa telah dinyatakan mengikuti kegiatan 75%   

6. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, mahasiswa tidak mengajukan izin 

tidak mengikuti kuliah atau tidak mengumpulkan tugas, maka mahasiswa 

dianggap tidak hadir dalam perkuliahan. 

 

Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Nilai harian SGD x 15) + (Nilai Skill lab x 30) + (Nilai ujian modul x 55) 

100 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan PAP (Penilaian Acuan Patokan) relatif. 
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JADWAL LBM I 

12 Februari - 16 Februari  2018 

 

 

WAKTU 
SENIN 

12 

SELASA 

13 

RABU 

14 

KAMIS 

15 

JUM’AT 

16 

06.45 – 07.35 
IT Literacy 

 Agama 

Islam II 

  

07.35 – 08.25    

08.25 – 09.15  
SGD 1 

 
SGD 2 

 

09.15 – 10.05    

10.05– 10.55  Kulpak 1 

(GKB 8.3) 

Kulpak 3 

(A1 kiri) 

Kulpak 4 

(GKB 8.3) 

 

10.55 – 11.45   

      

10.05– 10.55      

10.55 – 11.45      

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT   DAN  SHOLAT  DZUHUR 

13.00 – 13.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

  

13.50 – 14.40    

14.40 – 15.00 SHOLAT  ASHAR 

15.00 – 15.50 Praktikum 1 

(Lab) 

Kulpak 2 

(GKB 8.3) 

Praktikum 2 

(Lab) 

  

15.50 – 16.40   

 

Kuliah Pakar : 

Pengampu : Bagian Biologi FK 

1) Determinasi dan taksonomi tumbuhan obat (100 menit) 

2) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan tingkat tinggi (Spermatophyta dan 

Pteridophyta) (100 menit) 

3) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan tingkat rendah (algae, lumut, fungi) 

(100 menit) 

4) Anatomi, fisiologi, morfologi tumbuhan khusus (beracun dan antibiotik) (50 

menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

5) Fenomena variasi metabolit di dalam suatu tanaman (50 menit) 

 

Tempat : Lab. Biologi  

a.1. Praktikum I :  Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (daun, batang) (200 

menit) 

a.2 Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (akar, rhizoma dan 

umbi) (200 menit) 
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Penjabaran Pembelajaran 

Lembar Belajar Mahasiswa 1 

 

Judul  : Apakah benar ini tanamanku? 

Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum 

jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning 

objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab Learning issue yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tahap awal dalam penelitian menggunakan tanaman harus diidentifikasi anatomi 

dan morfologinya agar terjamin kebenaran tanaman yang diteliti. Walaupun dari 

spesies yang sama setiap tanaman memiliki variasi metabolit  yang berbeda baik  

kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai contoh, Allium sativum L dan Allium 

sativum L varietas solo garlic memiliki variasi metabolit sekunder dan aktifitas 

farmakologi yang berbeda. 
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JADWAL LBM 2 

19 Februari  - 23 Februari  2018 

 

 

WAKTU 
SENIN 

19 

SELASA 

20 

RABU 

21 

KAMIS 

22 

JUM’AT 

23 

06.45 – 07.35 
IT Literacy 

 Agama 

Islam II 

  

07.35 – 08.25    

08.25 – 09.15  
SGD 1 

 
SGD 2 

 

09.15 – 10.05    

10.05– 10.55  Kulpak 1 

(GKB 8.3) 

Kulpak 2 

(A1 kiri) 

Kulpak 3 

(GKB 8.3) 

 

10.55 – 11.45   

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT   DAN  SHOLAT  DZUHUR 

13.00 – 13.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

 Kulpak 4 

(A.1) 13.50 – 14.40   

14.40 – 15.00 SHOLAT  ASHAR 

15.00 – 15.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

  

15.50 – 16.40    

 

Kuliah Pakar : 

1) Senyawa bahan alam dari hewan dan senyawa bahan alam dari laut (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

2) Senyawa karbohidrat dan lipid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

3) Senyawa peptida, asam nukleat, steroid dan hormon di dalam tumbuhan (100 

menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

4) Senyawa poliketida di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt  

 

Praktikum : 

Tempat : Lab. Biologi  

b.1.  Praktikum I : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (buah dan biji) 

(200 menit) 

b.2. Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (bunga dan 

herba) (200 menit) 
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Penjabaran Pembelajaran LBM 

Lembar Belajar Mahasiswa 2 

 

 

Judul : Ternyata senyawa obat ada yang berasal dari biota laut juga ya? 

Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

RTe 

 

 

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum 

jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning 

objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab Learning issue yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

 

 

 

 

Senyawa bahan alami akan terus dikembangkan sebagai salah satu sumber utama 

obat baru karena menawarkan diversitas struktur yang tidak ada bandingannya. Ada 

berbagai macam lokasi sumber bahan alam, salah satunya berasal dari laut. Biota 

laut memiliki potensi besar sebagai penghasil senyawa metabolit sekunder karena 

terdapat lebih dari 1 juta mikroorganisme. Senyawa dengan struktur molekul baru 

sering ditemukan dari mikro-makro flora dan fauna laut serta belum pernah 

ditemukan dari senyawa metabolit sekunder terrestrial. Hal ini terjadi karena 

dipengaruhi berbagai macam faktor lingkungan. Pengembangan potensi senyawa 

bioaktif dari laut juga terdapat berbagai macam tantangan oleh karena itu dibutuhkan 

strategi yang tepat.  
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JADWAL LBM 3 

26 Februari -  2 Maret 2018 

 

WAKTU 
SENIN 

26 

SELASA 

27 

RABU 

28 

KAMIS 

1 

JUM’AT 

2 

06.45 – 07.35 
IT Literacy 

 Agama 

Islam II 

  

07.35 – 08.25    

08.25 – 09.15  
SGD 1 

 
SGD 2 

 

09.15 – 10.05    

10.05– 10.55  Kulpak 1 

(GKB 8.3) 

Kulpak 2 

(A1 kiri) 

Kulpak 3 

(GKB 8.3) 

 

10.55 – 11.45   

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT   DAN  SHOLAT  DZUHUR 

13.00 – 13.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

 Kulpak 4 

(A.1) 13.50 – 14.40   

14.40 – 15.00 SHOLAT  ASHAR 

15.00 – 15.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

  

15.50 – 16.40    

 

Kuliah Pakar : 

 

1) Senyawa alkaloid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

2) Senyawa glikosida dan terpenoid di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt  

3) Senyawa minyak atsiri di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt  

4) Senyawa flavonoid di dalam tumbuhan (100 menit) 

 Pengampu : Ika Buana J, M.Sc., Apt 

 

Praktikum : 

Tempat : Lab. Biologi/Lab.Farmasi 

100 menit : Lab. Biologi (Identifikasi mikroskopis) 

100 menit : Lab Farmasi (Identifikasi makroskopis dan Skrining fitokimia) 

c.1. Praktikum I  : Identifikasi makroskopis dan mikroskopis simplisia (200 menit) 

c.2  Praktikum II  : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode tabung dan 

histokimia (200 menit) 
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Penjabaran Pembelajaran LBM 

Lembar Belajar Mahasiswa 3 

 

Judul : Mengapa ya senyawa golongan terpenoid bisa menjadi feromon? 

Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum 

jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning 

objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab Learning issue yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

 

 

 

Metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan memiliki berbagai manfaat baik 

di bidang farmasi yaitu digunakan sebagai kandidat senyawa obat maupun di 

bidang pertanian sebagai pestisida alami (feromon) misalkan dari golongan 

terpenoid dengan cara menarik serangga dengan bau yang khas. Untuk mengetahui 

metabolit sekunder golongan terpenoid diperlukan pengetahuan tentang sifat fisika 

kimia, struktur dasar dan cara identifikasi.  
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JADWAL LBM 4 

5 Maret  – 9 Maret  2018 

 

WAKTU 
SENIN 

5 

SELASA 

6 

RABU 

7 

KAMIS 

8 

JUM’AT 

9 

06.45 – 07.35 
IT Literacy 

 Agama 

Islam II 

  

07.35 – 08.25    

08.25 – 09.15  
SGD 1 

 
SGD 2 

 

09.15 – 10.05    

10.05– 10.55  Kulpak 1 

(GKB 8.3) 

Kulpak 2 

(A1 kiri) 

Kulpak 3 

(GKB 8.3) 

 

10.55 – 11.45   

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT   DAN  SHOLAT  DZUHUR 

13.00 – 13.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

 Kulpak 4 

(A.1) 13.50 – 14.40   

14.40 – 15.00 SHOLAT  ASHAR 

15.00 – 15.50 Praktikum 1 

(Lab) 

 Praktikum 2 

(Lab) 

  

15.50 – 16.40    

 

Kuliah Pakar : 

1) Senyawa polifenol dan Tanin di dalam tumbuhan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

2) Senyawa nitrogen di dalam tumbuhan  (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

3) Herbal dan bahan alam lain yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadist (100 

menit) 

Pengampu : Abdur Rosyid, M. Sc., Apt 

4) Pengenalan cara panen, pengelolaan tanaman obat dan penggunaan tanaman obat 

untuk pengobatan (100 menit) 

Pengampu : Rina Wijayanti, M. Sc., Apt 

 

Praktikum : 

Tempat : Lab. Farmasi 

d.1. Praktikum I : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis) (200 menit) 

d.2.  Praktikum II : Kunjungan ke BP2TO2T Tawangmangu (200 menit) 
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Penjabaran Pembelajaran LBM 

Lembar Belajar Mahasiswa 4 

 

Judul : Bagaimana ya, cara pengelolaan tanaman obat agar kandungan senyawa 

aktifnya optimal..? 

Skenario  

 

 Seiring dengan meningkatnya riset tentang khasiat tanaman obat Indonesia, 

bertambah pula kebutuhan penyediaan bahan baku obat tradisional yang berkualitas 

(simplisia). Sebelum menjadi simplisia, tanaman obat harus melalui beberapa tahap 

penanganan di antaranya adalah budidaya, panen dan penanganan pascapanen.  

Tanaman budidaya sebagai sumber bahan baku obat tradisional memiliki 

keunggulan dibandingkan tanaman liar. Pemanenan tanaman obat harus dilakukan 

dengan tepat meliputi waktu, umur, teknik, peralatan, serta bagian tanaman yang 

sesuai. Selain budidaya dan pemanenan tanaman, penanganan pascapanen harus 

dilakukan dengan baik, agar dapat mempertahankan mutu bahan baku. 

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum 

jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning 

objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab Learning issue yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

 

 


