
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 

Deskripsi Mata Kuliah Pembelajaran matakuliah ini bertujuan memberikan 
pemahaman terkait proses pembentukan tanah dan 
bahan penyusun tanah; sifat-sifat fisik, kimia dan biologi 
tanah bagi kepentingan pertumbuhan dan produksi 
tanaman, kehidupan organisme lain dan bagi 
pemanfaatan lahan yang berkelanjutan. Materi yang 
dipelajari meliputi pengenalan tanah sebagai 
sumberdaya alam dan kepentingannya; proses 
pembentukan tanah; bahan penyusun tanah; sifat fisik 
tanah dan perannya; sifat kimia dan kesuburan tanah 
serta perannya; sifat biologi dan bahan organik tanah 
serta perannya; penilaian umum kualitas tanah; serta 
pengelolaan menunjang fungsi tanah yang 
berkelanjutan. Matakuliah ini diharapkan memberikan 
pengetahuan penunjang bagi matakuliah-matakuliah 
lain yang relevan yang akan diajarkan pada semester-
semester lebih lanjut. Materi ini diharapkan dapat 
mengantar mahasiswa dalam mata kuliah selanjutnya 
seperti hidrologi, irigasi dan drainase serta teknik 
konservasi tanah dan air. 

Tujuan Mata Kuliah • Mahasiswa dapat memahami proses pembentukan 
tanah dan kandungan lainnya 

• Mahasiswa memahami tentang pentingnya tanah 
dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman 

Capaian 
Pembelajaran 
Lulusan yang 
Didukung 

• CPL-2: Menunjukkan kapasitas untuk belajar 
sepanjang hayat dalam profesi teknik pertanian. 

• CPL-6: Mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
pertanian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Metode 
Pembelajaran 

• Perkuliahan dan diskusi 
• Tugas individu 
• Praktikum  

Penilaian Mahasiswa Kriteria Penilaian: 
• Tugas individu : 10% 
• Ujian tengah semester : 30% 
• Ujian akhir semester : 30% 
• Praktikum : 30% 
Standar Nilai:  
Standar nilai didasarkan pada standar yang ditetapkan 
dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Hasanuddin 

Buku Pegangan • Foth, H.D.  1990.  Fundamentals of Soil Science.  8Ed.  
John Wiley & Sons.  New York.  

• Hanafiah, K., A. 2007. Dasar-Dasar ILmu Tanah. 
Rajawali Pers: Jakarta 



Pengajar 1. Muslimin Mustafa 
2. Asmita Ahmad 
3. Muhammad Ansar 
4. Masyhur Syafiuddin 

Jadwal Perkuliahan 

Minggu Topik Penilaian 

1 Pendahuluan, Konsep Tanah 

Quiz 1 

2 Pembentukan tanah 

3 Mineral dalam tanah 

4 Sifat Fisik Tanah 1 

5 Sifat Fisik Tanah 2 

6 - 7 Air dalam tanah 1 

8 Mid-test Assignment 1 

9 Sifat kimia tanah 

Quiz 2 

10 Bahan organic tanah 

11 Kesuburan tanah 

12 - 13 Klasifikasi dan Survei Tanah 

14 – 15 
Pengelolaan tanah dan air untuk 
produktifitas tanah yang tinggi dan 
berkelanjutan 

16 Final Test Assignment 2 
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