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Nama mata kuliah : Palinologi 

Kode mata kuliah : Bio  

Bobot sks : 3 

Bidang kajian : Struktur dan Perkembangan Tumbuhan 

Kelompok mata kuliah  : IPTEK yang dikembangkan 

Sifat mata kuliah  : Pilihan 

Semester  :  

Dosen pengampu mata 

kuliah 

: Dr. Tesri Maideliza, MSc 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

 

Catatan: 

Cps = sikap dan tata nilai 

CPp = penguasaaan 

pengetahuan 

CPk = ketrampilan 

khusus 

CPu = keterampilan 

umum 

CP Prodi 

CPs1 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

CPs10 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri 

CPs11 Memiliki tata nilai (core values) agar lulusan dapat hidup 

harmonis di masyarakat dan lingkungan kerja 

CPu1 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya  

CPu4 Mengelola pembelajaran secara mandiri 

CPu6 Mengembangkan intrapersonal skills dan interpersonal skills 

untuk meningkatkan daya saing lulusan dan sukses dalam 

karir di lapangan kerja 

Kk2 Mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi 

diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari  

CP Mata kuliah 

a. Mampu menjelaskan tipe serbuk sari 

b. Mampu menjelaskan karakter serbuk sari;  

c. Mampu menjelaskan peran serbuk sari; 

d. Mampu menjelaskan pengelompokan serbuk sari; 

e. Mampu menjelaskan peran serbuk sari dalam kehidupan 

Deskripsi singkat mata : Pada mata kuliah palinologi, mahasisswa mempelajari dan 
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kuliah membandingkan dan membedakan fungsi dan morfologi serbuk 

sari dan spora. Menjelaskan dan mengilustrasikan spora modern 

dan fosil serta serbuk sari. 

Mengenali dan mengidentifikasi 20 genera serbuk sari dari 

spesies disekitar kampus 
 

Pokok bahasan mata 

kuliah 

: 

Metoda Umum 

1 Mengapa menghitung serbuk sari? Aplikasi palynology 

2 Apa itu palynomorph? Sebuah survei mikrofosil tahan acide 

3 Kimia sporopollenin, chitin, dan pseudochitin 

4 pollen vs spora: Bentuk dan fungsi di antara palynomorphs 

5 Morfologi I: Apertura dan orientasi spora modern 

6 Morfologi II: Lubang polen - pori-pori versus colpi 

7 Morfologi III: Ukiran dan struktur Exine 

8 Acritarchs prakambria: Mikrofosil laut yang misterius 

9 Spora dari Kambrium dan Ordovisian: Terestrial? 

10 Land ho! Vegetasi dan spora Silurian 

11 Vegetasi dan spora Devonian: Ukuran sangat penting! 

12 Megaspora, mikrospora, dan evolusi biji 

13 Klasifikasi fosil organ: sistem turunan Potonie 

14 Vegetasi lahan basah dari Karbon dan Permian 

15 Berbagaimacam cara: Spora dari Karbon dan Permian 
 

Pustaka   : Utama 

 1. Brinkhuis, H., and others, 2006. Episodic fresh surface 

waters in the Eocoene Arctic Ocean. Nature 441: 606-609.  

2. Broecker, W.S., Peteet, D.M., and Rind, D., 1985: Does the 

ocean-atmosphere system have more than one stable mode 

of operation? Nature 315: 21-26.  

3. Brubaker, L., Anderson, P. M., Edwards, M.E., and 

Lozhkin, A.V., 2005. Beringia as a glacial refugium for 

boreal trees and shrubs: new perspectives from mapped 

pollen data. Journal of Biogeography 32: 833-848.  

4. Cerling, T., Harris, J.M., MacFadden, B.J., Leakey, M.G., 

Quade, J., Eisenmann, V., and Ehleringer, J.R., 1997. 

Global vegetation change through the Miocene/Pliocene 

boundary. Nature 389: 153-158.  

5. Elias, S., and Crocker, B., 2008. The Bering land bridge: A 

moisture barrier to the dispersal of steppe-tundra biota? 

Quaternary Science Reviews 27: 2473-2483.  

6. Engstrom, D.R., Hansen, B.C.S., and Wright, H.E., 1990. A 

possible Younger Dryas record in southeastern Alaska. 

Science 250: 1383-1385.  

7. Fowell, S.J., Cornet, B., and Olsen, P.E., 1994. 

Geologically rapid Late Triassic extinctions: Palynological 

evidence from the Newark Supergroup. In: Klein, G. D., 
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ed., Pangea: Paleoclimate, Tectonics and Sedimentation 

During Accretion, Zenith and Break-up of a Supercontinent. 

Geological Society of America Special Paper 288: 197-206.  

8. Gastaldo, R.A., DiMichele, W.A., and Pfefferkorn, H.W., 

1996. Out of the icehouse into the greenhouse: A Late 

Paleozoic analog for modern global vegetational change. 

GSA Today 6 (10): 1-7.  

9. Guthrie, R.D., 2001. Origin and causes of the mammoth 

steppe: a story of cloud cover, woolly mammal tooth pits, 

buckles, and inside-out Beringia. Quaternary Science 

Reviews 20: 549-574.  

10. Reinink-Smith, L., and Leopold, E., 2005. Warm climate in 

the Late Miocene of the south coast of Alaska and the 

occurrence of Podocarpaceae pollen. Palynology 29: 205-

262.  

11. Sunderlin, D., Loope, G., Parker, N., and Williams, C.J., 

2011. Paleoclimatic and paleoecological implications of a 

Paleocene-Eocene fossil leaf assemblage, Chickaloon 

Formation, Alaska. Palaios 26: 335-345.  

12. Visscher, H., Brinkhuis, H., Dilcher, D.L., Elsik, W., Eshet, 

Y., Looy, C.V., Rampino, M.R., and Traverse, A., 1996. 

The terminal Paleozoic fungal event: Evidence of terresrial 

ecosystem destabilization and collapse. PNAS 93: 2155-

2158.  

13. Wolfe, J.A., and Upchurch, G.R. Jr., 1986. Vegetation, 

climatic and floral changes at the Cretaceous-Tertiary 

boundary. Nature 324: 148-152.  

: Pendukung 

 1. Esau, K. 1977. Anatomy of Seed Plants, 2nd edition, John 

Willey & Sons Inc. New York 

2. Fahn, A. 1990. Plant Anatomy, 4th edition, Bergamon 

Press New York.  
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Rencana kegiatan pembelajaran mingguan 

Minggu 
ke 

Kemapuan Akhir 
yang Diharapkan 

Pokok bahasan, Sub 
Pokok bahasan dan 

Referensi 

Metode 
Pembelajaran 

dan Alokasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Peran dosen Instrumen Penillaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa 
memahami pokok-
pokok bahasan, 
metode 
pembelajaran, 
capaian 
pembelajaran, 
sistem penilaian, 
norma akademik 
dan referensi 
utama 

- RPS   

- Kontrak Perkuliahan 

- - Mendengarkan 

penjelasan RPS dan 

kontrak perkuliahan 

- Mengakses RPS pada 

laman I-Learning 

- Mempedomani RPS 

sebagai panduan 

belajar 

- Menjelaskan RPS  

- Menjelaskan Kontrak 
Perkuliahan  

- Memberi pengarahan 
Pembentukan kelompok 

mahasiswa 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

2 

-  0 

2 Mahasiswa mampu 
alasan pentingnya 
mempelajari 
serbuk sari 

1. Mengapa 

menghitung serbuk 

sari? Aplikasi 

palynology 

 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap 

kelompok yang 

ditugaskan dan anggota 

kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

4 
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anggota kelompok 
lain 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 
bahasan pada minggu ke-

3 

berfikir kritis bagi 
anggota lainnnya   

3 a. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mikrofosil 

2.  Apa itu 

palynomorph? 

Sebuah survei 

mikrofosil tahan 

acide 

 

 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok 

lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap 

kelompok yang 

ditugaskan dan anggota 

kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

4 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
struktur kimia 
serbuk sari  

b.  

3. Kimia 

sporopollenin, 

chitin, dan 

pseudochitin 
c.  

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap 

kelompok yang 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

4 
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- Presentasi pokok 
bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok 

lain 

ditugaskan dan anggota 
kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

5 

komunikasi 

- Menilai 

kemampuan 
komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

5 d. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
perbedaan serbuk 
sari dengan spora 

e. 4. Pollen vs spora: 

Bentuk dan fungsi di 

antara palynomorphs 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok 

lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap 

kelompok yang 

ditugaskan dan anggota 

kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

6 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
bagian-bagian 
serbuk sari 

5. Morfologi I: 

Apertura dan 

orientasi spora 

modern 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

4 
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f.  g.  dalam bentuk PPT 
- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok 

lain 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap 
kelompok yang 

ditugaskan dan anggota 

kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

7 

kemampuan 
berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
bentuk-bentuk 
serbuk sari 

h. 6. Morfologi II: 

Lubang polen - pori-

pori versus colpi 

 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok 

lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi 
sesuai dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap 

kelompok yang 

ditugaskan dan anggota 

kelompok lainnya 

- Memberi tugas 
kelompok yaitu 

perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

9 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 
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8 UTS 25 

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ukiran 
bagian luar dinding 
serbuk sari 

7. Morfologi III: 

Ukiran dan struktur 

Exine 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab 

pertanyaan anggota 

kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

anggota kelompok 

lainnya 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

10 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mikrofosil di laut 

8. Acritarchs 

prakambria: 

Mikrofosil laut 

yang misterius 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

anggota kelompok 

lainnya 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

4 
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pertanyaan anggota 
kelompok lain 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-
11 

berfikir kritis bagi 
anggota lainnnya   

11 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan serbuk 
sari dan spora dari 
zaman dahulu 

8. Spora dari 

Kambrium dan 

Ordovisian: 

Terestrial? 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab 

pertanyaan anggota 

kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

anggota kelompok 

lainnya 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

12 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 

12 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan 
vegetasi zaman 
silurian   

9. Land ho! 

Vegetasi dan spora 

Silurian 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

anggota kelompok 

lainnya 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 

4 
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kelompok 
- Menjawab 

pertanyaan anggota 

kelompok lain 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-
13 

kemampuan 
komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ukuran 
serbuk sari zaman 
Devonian 

11. Vegetasi dan 

spora Devonian: 

Ukuran sangat 

penting! 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Presentasi pokok 

bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab 

pertanyaan anggota 

kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

anggota kelompok 

lainnya 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

14 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

4 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

mikrospora, dan 

evolusi biji 

12. Megaspora, 

mikrospora, dan 

evolusi biji 

Cooperative 

Learning 

- Mencari materi 

sesuai dengan pokok 

bahasan 

- Menyusun materi 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada 

dosen via email 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 
dengan caapaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 
proses terhadap kelompok 

yang ditugaskan dan 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

kelompok 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kreatif, 

kerja kelompok, 

kemampuan 

4 
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- Presentasi pokok 
bahasan oleh 

kelompok 

- Menjawab 

pertanyaan anggota 

kelompok lain 

anggota kelompok 
lainnya 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 
mandiri untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-

15 

komunikasi 

- Menilai 

kemampuan 
komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

turunan Potonie 

13. Klasifikasi fosil 

organ: sistem 

turunan Potonie 

Cooperative 

Learning 

- Mencari jurnal hasil-

hasil penelitian 

pemuliaan 

- Meringkas jurnal 

dalam bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kepada dosen via email 

- Presentasi ringkasan 

jurnal 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 
kelompok 

- Memberi pengarahan 
tentang ringkasan jurnal 

- Melakukan penilaian 
proses 

- Memberi tugas kelompok 
yaitu perluasan materi. 

- Menilai capaian 
pembelajaran 

individu terhadap 

kemampuan kerja 

mandiri, 

kemampuan 

komunikasi 

- Menilai 
kemampuan 

komunikasi, 

berfikir kritis bagi 

anggota lainnnya   

8 
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