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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan pekerjaannya.(S.1) 

2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri (S.10). 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU2) 

4. Mampu memecahkan masalah iptek di bidang biologi dan menyajikan alternatif solusi terhadap masalah secara terintegrasi baik 

intra-disiplin maupun inter-disiplin pada bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati dalam lingkup spesifik, yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat (KK.1)  

5. Mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati dalam lingkup Spesifik (KK.2)  

6. Menguasai teori dan konsep biostatistika, pemodelan (PP.8) 

 

CPMK   
 1. Mampu menjelaskan tentang atom dan teori Atom 

2. Mampu menjelaskan tentang senyawa kimia 

3. Mampu menjelaskan tentang reaksi kimia  

4. Mampu menjelaskan tentang ikatan Kimia  

5. Mampu menjelaskan tentang larutan dan sifat fisisnya 

6. Mampu menjelaskan tentang prinsip kesetimbangan kimia 

7. Mampu menjelaskan tentang asam dan basa 

8. Mampu menjelaskan tentang Kesetimbangan asam basa 

9. Mampu menjelaskan tentang kelarutan dan kesetimbangan ion kompleks 

10. Mampu menjelaskan tentang thermokimia I 

11.  Mampu menjelaskan tentang thermokimia I 
Diskripsi Singkat MK Mata kuliah Kimia Organik membahas tentang  : atom dan teori atom, senyawa kimia, reaksi kimia, ikatan kimia, larutan dan sifat fisisnya, prinsif 

kesetimbangan kimia, asam dan basa, kesetimbangan asam-basa, kelarutan dan kesetimbangan ion kompleks, thermokimia I dan II 
Dosen pengampu Rosliana Lubis, SSi, MSi 
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Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bentuk temuan kimia terdahulu dan teori 
atom, elektron dan temuan lain dalam fisika atom, atom nuklir, unsur kimia, massa 
atom, dan pengantar tentang tabel berkala. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan mata kuliah  Kimia dasar,  
Sasaran yang hendak dicapai, Kontrak beban kuliah, topik-topik 
yang akan dibahas per semester. 

Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk temuan kimia terdahulu dan teori atom, 
elektron dan temuan lain dalam fisika atom, atom nuklir, unsur kimia, massa atom, 
dan pengantar tentang tabel berkala. 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Mampu menjelaskan rumus molekul dan dan menentukan nilai pH, pOH, 

konstanta hasil kali kelarutan, KSP dari suatu larutan asam basa 

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsif reaksi kesetimbangan asam-

basa meliputi efek ion senama dalam kesetimbangan kimia, pembuatan 

dan penggunaan larutan buffer, penggunaan indikator asam-basa, reaksi 

netralisasi, dan perhitungan nilai konstanta kesetimbangan asam-basa 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 
1. Mampu menjelaskan tentang atom dan teori Atom 
2. Mampu menjelaskan tentang senyawa kimia 
3. Mampu menjelaskan tentang reaksi kimia  
4. Mampu menjelaskan tentang ikatan Kimia  
5. Mampu menjelaskan tentang larutan dan sifat fisisnya 
6. Mampu menjelaskan tentang prinsip kesetimbangan kimia 
7. Mampu menjelaskan tentang asam dan basa 
8. Mampu menjelaskan tentang Kesetimbangan asam basa 
9. Mampu menjelaskan tentang kelarutan dan kesetimbangan ion kompleks 
10. Mampu menjelaskan tentang thermokimia I 

11.  Mampu menjelaskan tentang thermokimia I 
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3 
4 

5 

10 9 

12 11 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum kedua termodinmika 

dan melakukan perhitungan besarnya kalor yang dibutuhkan didalam 
reaksi kimia 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep reaksi kimia dan persamaan 
kimia, menghitung kuantitas jumlah produk yang terbentuk dari suatu hasil reaksi 

kimia (stoikiometri), dan menjelaskan bentuk-bentuk reaksi kimia (reaksi oksiidasi, 

reaksi pengendapan, dan reaksi asam-basa) 

Mahasiswa mampu  menjelaskan elektron valensi dari suatu atom 
menggunakan teori lewis, pembentukan ikatan ionik dan kovalen, 
menentukan tingkat polaritas dan keelektronegatifan dari suatu 
atom, dan menentukan resonansi struktur senyawaan 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asam-basa, dan teori-teori tentang 

asam-basa 7 

Mahasiswa mampu  menjelaskan larutan, proses pembentukan larutan, sifat koligatif larutan, 
faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan larutan, dan mampu membuat formula 
larutan dalam berbagai satuan konsentrasi ( satuan molaritas (M), normalitas (N), fraksi mol, % 

bobot, % volum, dan molalitas (m) 
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13, 14, 15 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah-istilah didalam termokimia 

(misal : kalor, kapasitas kalor, kalor reaksi, perubahan entalpi, dan lain-lain), kalor, 
kalor reaksi dan kalorimeter, dan hukum pertama termodinamika 

Tugas Mahasiswa 
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 Analisis Instruksional Mata Kuliah Kimia Dasar 
 

Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

1  Pendahuluan : 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tujuan mata kuliah  Kimia Dasar,  
Sasaran yang hendak dicapai, 
Kontrak beban kuliah, topik-topik 
yang akan dibahas per semester. 

 

1. Kontrak kuliah dan silabus 
2. Tujuan pembelajaran mata 

kuliah Kimia Dasar 
3. Sasara dan capaian 

pembelajaran kimia dasar 

4. Materi kajian dari kimia 
dasar 

1. Kuliah dan diskusi 
 

150 menit Tanya-jawab Indikator : Ketepatan 
Mahasiswa menjelaskan 
ulang dan menjabarkan  
urgensi dan aplikasi kimia 
dasar  didalam 
pengelolaan sumberdaya 
alam untuk 
kesejahteraan manusia  
 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar yang 
disampaikan 
 
Penilaian bentuk non-
test : -   

7.5% 

2 Atom dan Teori Atom : 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang bentuk temuan kimia 
terdahulu dan teori atom, 
elektron dan temuan lain dalam 
fisika atom, atom nuklir, unsur 
kimia, massa atom, dan 
pengantar tentang tabel berkala. 

 

1. Sejarah dan teori 
perkembangan atom 

2.  Elektron dalam fisika 
modren 

3. Unsur-unsur kimia 
4. Massa atom 
        Sistim periodik unsur 
 

1. Kuliah dan diskusi 
 

150 menit 1.Tanya-jawab 
2.  Penugasan 
terstruktur : 
menyelesaikan 
latihan tugas secara 
berkelompok :  
Latihan Tugas : 
berupa penyelesain 
soal hitungan  
 
 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan  

2. Ketepatan dan 
kemampuan 
menyelesaikan  soal-
soal hitungan yang 
diberikan 

3. Ketepatan dan 
kemampuan 
bekerjasama didalam 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

kelompok untuk 
menyelesaikan soal 
hitungan  

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & kemampuan 
penguasaan materi ajar 
 
Penilaian bentuk non-
test :  
1. ketepatan 

menyelesaikan soal 
hitungan 

2. Kemampuan 
bekerjasama didalam 
kelompok  untuk 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan 

3 Senyawa Kimia : 
Mahasiswa mampu menjelaskan  
bentuk, rumus, komposisi , 
tatanama dan perhitungan bobot 
dari senyawa kimia. 

1. Jenis senyawa kimia dan 
rumusnya 

2.  Konsep Mol dan Senyawa 
kimia 

3. Komposisi senyawa kimia 
4. Penamaan senyawa kimia 
5. Nama dan rumus senyawa 

anorganik 
6.  Nama dan rumus senyawa 

organik 

7. Bilangan oksidasi : alat yang 

berguna untuk 

mendeskripsikan senyawa 

kimia 

1. Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 1 : 4 
mahasiswa) 
 
 

150  menit 1. Tanya-jawab 
2.  Penugasan 
terstruktur : 1. 1. 
membuat paper 
tentang reaksi 
senyawa kimia 
(2x60 menit) 
 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 

dibuat . (2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Mengumpulkan tugas 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
makalah dan power 
point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

 

 

nya 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test :  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian  
materi power point 

3. Penguasaan materi, 

presentasi Skill dan 

interaksi terhadap 

audience saat 

presentasi. 

4. Kemampuan 

mahasiswa 

menyelesaikan tugas 

mandiri 

4 Reaksi Kimia : 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang konsep reaksi kimia dan 

persamaan kimia, menghitung 

kuantitas jumlah produk yang 

terbentuk dari suatu hasil reaksi 

kimia (stoikiometri), dan 

menjelaskan bentuk-bentuk reaksi 

kimia (reaksi oksiidasi, reaksi 

pengendapan, dan reaksi asam-

basa) 

1. Reaksi kimia dan 
persamaam kimia 

2. Persamaan kimia dan 
Stoikiometri 

3. Reaksi kimia dalam larutan 
4. Reaksi pengendapan 
5. Reaksi asam-basa 

6. Reaksi oksidasi dan reduksi 

1. Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 2 : 4 
mahasiswa) 
 
 
 
 

150 menit 1. Tanya – jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper 
tentang reaksi  kimia 
(2x60 menit) 
 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 

dibuat  (tentang 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

reaksi kimia (2x60 

menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

5. Pengumpulan 
tugas mandiri 

 

 

sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian  
materi power point 

3. Penguasaan materi, 
presentasi Skill dan 
interaksi terhadap 
audience saat 
presentasi. 

4. Kemampuan 
mahasiswa 
menyelesaikan tugas 
mandiri  

5 Ikatan Kimia (Chemical 
Bonding): 
Mahasiswa mampu  menjelaskan 
dan dan menggambarkan  
elektron valensi dari suatu atom 
menggunakan teori lewis, 
pembentukan ikatan ionik dan 

1. Teori Lewis 
2.  Ikatan Ionik ( Ionic bonding) 
3. Ikatan kovalen (kovalen 

bonding) 
4. Polaritas dan 

keelektronegatifan ikatan, 
bond polarity and 

1.Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 3 : 4 
mahasiswa) 

150 Manit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper 
tentang  ikatan kimia 
(2x60 menit) 

 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
kovalen, menentukan tingkat 
polaritas dan keelektronegatifan 
dari suatu atom, dan menentukan 
resonansi struktur ssenyawaan 

electronegativity 
5. Menggambar struktur lewis, 

drawing lewis structures 
6. Resonansi struktur 

7. Pengecualian hukum oktet, 
exceptions to the octet rule 

Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 

dibuat . (2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Menyelesaikan tugas 
mandiri 

 

 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian  
materi power point 

3. Penguasaan materi, 

presentasi Skill dan 

interaksi terhadap 

audience saat 

presentasi. 

4. Kemampuan 

mahasiswa 

menyelesaikan tugas 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

mandiri 

6 Larutan dan Sifat Fisisnya: 
Mahasiswa mampu  menjelaskan 
tentang  larutan, proses 
pembentukan larutan, sifat 
koligatif larutan, faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
kesetimbangan larutan, dan 
mampu membuat formula larutan 
dalam berbagai satuan 
konsentrasi ( satuan molaritas 

(M), normalitas (N), fraksi mol, % 

bobot, % volum, dan molalitas 

(m) 

1. Pembentukan larutan dan 
kesetimbangan 

2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kelarutan 

3. Konsentrasi larutan 

4. Sifat koligatif larutan 

1.Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 4 : 4 
mahasiswa) 

150 Manit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper 
tentang larutan dan 
sifat fisisnya.  Tugas 
kelompok (2x60 

menit) 
 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 

dibuat  (tentang asam 
karboksilat (RCOOH). 
(2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Menyelesaikan tugas 
mandiri 

 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian 
materi power point 

3. Penguasaan materi, 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

presentasi Skill dan 

interaksi terhadap 

audience saat 

presentasi. 

4. Kemampuan 

menyelesaikan tugas 

mandiri 

7 Asam dan Basa :  
Mahasiswa mampu 
menjelaskan menjelaskan 

konsep dasar asam-basa, dan 
teori-teori tentang asam-basa  

1. Teori  Arrhenius 
2. Teori asam-basa Bronsted-

Lowry 
3. Skala pH 
4. Asam kuat dan asam lemah 
5. Asam poliprotik 

6. Asam-basa lewis  

1.Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 5 : 4 
mahasiswa) 

150 Manit 1.Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper 
tentang reaksi 
sintetis aldehid.  
Tugas kelompok 
(2x60 menit) 
 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 
dibuat  tentang teori 

asam-basa. (2x60 

menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Menyelesaikan tugas 
mandiri 

 

Indikator : 
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dari 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

1. Ketepatan, kerapian, 
dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian 
materi power point 

3. Penguasaan materi, 
presentasi Skill dan 
interaksi terhadap 
audience saat 
presentasi. 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

8 Evaluasi Tengah Semester  

9 Kesetimbangan asam-basa: 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsif reaksi 

kesetimbangan asam-basa 

meliputi efek ion senama dalam 

kesetimbangan kimia, pembuatan 

dan penggunaan larutan buffer, 

penggunaan indikator asam-basa, 

reaksi netralisasi, dan perhitungan 

nilai konstanta kesetimbangan 

asam-basa 

 

1. Efek ion senama dalam 
kesetimbangan asam-basa 

2. Larutan buffer 
3. Indikator asam-basa 
4. Reaksi netralisasi dan Kurva 

titrasi  

5. Perhitungan kesetimbangan 
asam-basa 

1. Kuliah dan diskusi 
 

150 menit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur :  
Menyelesaikan tugas 
mandiri 
nya (2x60 menit) 

 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
mmateri ajar 
Penilaian bentuk non-
test –  
Kemampuan 

menyelesaikan tugas 

7.5% 



11 

 

Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

mandiri yang diberikan 

10 Kelarutan dan Kesetimbangan 
Ion Kompleks: 
Mampu menjelaskan dan 

menentukan nilai pH, pOH, 
konstanta hasil kali kelarutan, KSP 
dari suatu larutan asam basa 

1. Nilai pH larutan asam 
2. Nilai pOH larutan basa 

3. Konstanta hasil kali 
kelarutan,  , KSP 

1. Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 1 : 4 
mahasiswa) 
3. menyelesaikan 
tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper  
Tugas kelompok 
(2x60 menit) 

 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 
dibuat   (2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Mengumpulkan 
tugas mandiri yang 
diberikan 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian 
materi power point 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

3. Penguasaan materi, 
presentasi Skill dan 
interaksi terhadap 
audience saat 
presentasi. 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

11  Thermokimia I: 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang istilah-

istilah didalam termokimia (misal 
: kalor, kapasitas kalor, kalor 
reaksi, perubahan entalpi, dan 
lain-lain), kalor, kalor reaksi dan 
kalorimeter, dan hukum pertama 
termodinamika 

1. Definisi istilah-istilah 
didalam thermokimia 

2. Kalor 
3. Kalor reaksi dan kalorimeter 

4. Hukum Pertama 
Termodinamika 

1. Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 2: 4 
mahasiswa) 
3. mengumpulkan 
tugas mandiri 
 
 
 

150 manit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper.  
Tugas kelompok 
(2x60 menit) 

 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 
dibuat  (2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Menyelesaikan tugas 
mandiri yang diberikan 

 

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian 
materi power point 

3. Penguasaan materi, 
presentasi Skill dan 
interaksi terhadap 
audience saat 
presentasi. 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

 

12 Thermokimia II: 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang hukum 

kedua termodinmika dan 
melakukan perhitungan besarnya 
kalor yang dibutuhkan didalam 
reaksi kimia 

1. Entropi dan hukum kedua 
termodinamika 

2. Perubahan entropi didalam 
reaksi kimia 

3. Energi bebas Gibbs 
4. Perubahan  energi bebas 

standard 
5. Hukum Hess 

6. Bahan bakar sebagai sumber 
energi 

1.Kuliah dan diskusi 
2. Persentasi Paper 
mahasiswa 
(Kelompok 3 : 4 
mahasiswa) 
3. mengumpulkan 
tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 1. Tanya-jawab 
2. Penugasan 
terstruktur : 
membuat paper  
Tugas kelompok 
(2x60 menit) 

 
Menyusun Power point 
dari makalah yang telah 
dibuat   (2x60 menit) 

 
Mempersentasikan 
nya (2x60 menit) 

 
Mengumpulkan 
tugas mandiri yang 
diberikan 
  

Indikator :  
1. Ketepatan 

mahasisawa 
menjelaskan ulang  
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

2. Ketepatan  
mensarikan dan 
sumber  bacaan, 
sistematika   dan 
kerapian  menyusun 
power point   

3. Kemampuan 
mempersentasikan 
nya 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

7.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. Ketepatan, kerapian, 

dan sistematika 
dalam menyusun 
paper 

2. Ketepatan, kerapian 
materi power point 

3. Penguasaan materi, 
presentasi Skill dan 
interaksi terhadap 
audience saat 
presentasi. 

4. Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
mandiri 

 

13, 14, dan 
15 

Pendalaman Materi Ajar :  
 Mengarahkan mahasiswa 

untuk mereview dan 
membuat resume dari 

materi ajar ( dari 

pertemuan I s/d 7 dan 

pertemuan 9 s/d 12) 

 Membimbing proses diskusi 
mahasiswa 

 

 Memfasilitasi mahasiswa 
untuk mereview dan 
membuat resume dari 
seluruh materi bahan ajar 
dari pertemuan I s/d 
pertemuan terakhir. 

 Mendiskusikan materi 
bahan ajar yang belum 
dapat dipahami dengan 
baik 

 Melakukan ujian ulangan 
semesteran. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Ulangan 
semesteran 

150 menit Penugasan 
terstruktur : 
 Mereview dan 

membuat 
resume dari 
seluruh materi 
bahan ajar dari 
pertemuan I s/d 
pertemuan 
terakhir. 

 

Indikator :  
 

1. Kemampuan 
mahasiswa 
melakukan review 
materi dalam rangka 
pendalaman materi 
bahan ajar 

2. Kemampuan 
mahasiswa 
menyelesaikan soal 
ulangan semestera 

17.5% 
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Minggu Ke 
Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi / Bahan Kajian  
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 
Penilaian 

Bobot
Nilai 

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

 Kriteria penilaian : 
Ketepatan & penguasaan 
materi bahan ajar 
Penilaian bentuk non-
test  
1. ketepatan hasil 

review dan resume 

yang dilakukan 

2. kemampuan 

menyelesaikan soal 

ulangan semesteran. 

16 Evaluasi Akhir  Semester 
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