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I. Rencana Pembelajaran Semester 

 

UNIVERSITAS RIAU 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH 

(MK) 
KODE Rumpun Mata Kuliah BOBOT (sks) SEMESTER Tgl 

Penyusunan 

KIMIA ORGANIK 2  PKIM 2227  MKBK Wajib Prodi T=3 P=0 4 11 Maret 2022 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator Rumpun Mata Kuliah Koordinator Program Studi 

 Dr. Susilawati,, M.Si  Abdullah S.Si, M.Si 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK   

CPL1 (S9) 

(S11) 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

Menginternalisasikan sikap Amanah dan Santun dalam keseharian (Budaya Akademik UNRI) 

CPL2 (KU2) 

(KU7) 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

CPL3 (PP1) 

(PP5) 
Memahami konsep teoretis dan aplikasi tentang struktur, dinamika, dan energi bahan kimia, pemisahan, 

analisis, sintesis dan karakterisasi (content knowledge) 

Memahami dasar-dasar metode ilmiah dan integritas akademik dalam penelitian dan karya ilmiah 

CPL4 (KK5) Menyusun karya ilmiah sesuai kaidah dan integritas akademik, Menerapkan kompetensi digital dalam 
pembelajaran kimia dan kehidupan sehari- hari yang relevan 
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 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang senyawa karbonil dengan kinerja mandiri, bermutu, 

terukur, bertanggungjawab. 

CPMK2 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan proyek tentang senyawa karbonil yang berasal dari referensi 
dan artikel jurnal nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab 

CPMK3 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang amina dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, 
bertanggungjawab. 

CPMK4 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang radikal bebas dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, 
bertanggungjawab. 

CPMK5 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang polimer dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, 
bertanggungjawab. 

CPMK6 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan makalah tentang polimer yang berasal dari referensi dan 
artikel jurnal nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan tentang aldehid dan keton dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab 

Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan tentang asam karboksilat dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. 

Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan tentang ester dan amida dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

Sub-CPMK4 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan proyek yang berhubungan dengan senyawa karbonil 

(aldehid, keton, asam karboksilat, ester atau amida) yang berasal dari referensi dan artikel jurnal nasional atau 

internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab. 

Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan amina (klasifikasi, tata nama, ikatan, sifat fisik, proses pembuatan, kebasaan, garam-garam amina, 

serta reaksi-reaksi dengan amina) dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan tentang radikal bebas dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan tentang polimer dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

Sub-CPMK8 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan plastik biodegradable 

yang berasal dari referensi dan artikel jurnal nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan 

bertanggung jawab. 
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Deskripsi Singkat 

MK 

Kuliah dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai senyawa karbonil, amina, radikal bebas, serta 
polimer. 

Bahan 

Kajian: 

Materi 

Pembelajaran 

1. Aldehid dan Keton 

2. Asam Karboksilat 

3. Ester dan Amida 

4. Amina 

5. Radikal Bebas 

6. Polimer 

Pustaka Utama :  

1. Fessenden, R.J.and Fessenden, J.S., 1999, Kimia Organik Jilid-1, ed.-3, Erlangga, Jakarta 

2. Fessenden, R.J.and Fessenden, J.S., 1995, Kimia Organik Jilid-2, ed.-3, Erlangga, Jakarta 

3. Hart, H., Craine, L. E., Hart, D. J., Kimia Organik, suatu Kuliah Singkat, ed 11, Erlangga, Jakarta 

Pendukung :  

 

Dosen Pengampu Dr Susilawati, MSi 

Dra. Herdini, MSi 

Matakuliah syarat  

 
 

Mg 

Ke- 

 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar 
(Sub-CPMK) 

 
 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran, 

Penugasan Mahasiswa, 

[ Estimasi Waktu] 

 
Materi 

Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

 
Bobot 

Penilaian 

(%) 

Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

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

1 -2 (Sub-CPMK1) 

Mampu menjelaskan tentang 
aldehid dan keton dengan 
kinerja mandiri, bermutu, 
terukur, bertanggungjawab 

Menjelaskan aldehid 
dan keton, pembuatan, 
sifat fisis serta reaksi 
adisi-eliminasi aldehid 
dan keton 

Kuis, Tugas, Ujian 
tertulis 

Case 
Methode 

Diskusi informasi 
via google meet 

Pengantar 
aldehid dan 
keton 
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3-4 (Sub-CPMK2) 

Mampu menjelaskan tentang 

asam karboksilat dengan kinerja 

mandiri, bermutu, terukur, dan 

bertanggung jawab. 

Menjelaskan senyawa 

asam karboksilat, 

mengetahui tatanama, 

sifat fisis, pembuatan, serta 

macam-macam reaksi 

asamkarboksilat 

Kuis, Tugas, Ujian 

tertulis 

Pemberian Tugas 

 
Diskusi informasi 
tentang asam 
karboksilat 

Pengerjaan Tugas di 

Google classroom 

 
Diskusi informasi via 

google meet 

Asam karboksilat  

5-6 (Sub-CPMK3) 

Mampu menjelaskan tentang 

ester dan amida dengan kinerja 

mandiri, bermutu,terukur 

dan bertanggungjawab 

Menjelaskan senyawa 

ester dan amida 

Kuis, Tugas, Ujian tulis Pemberian Tugas 

 
Diskusi informasi 
tentang ester 

Pengerjaan Tugas di 

Google classroom 

 
Diskusi informasi via 

google meet 

Ester dan Amida  

7 (Sub-CPMK4) 

Mampu berkomunikasi secara 

efektif dalam mempresentasikan 

proyek yang berhubungan 

dengan senyawa karbonil 

(aldehid, keton, asam 

karboksilat, ester atau amida) 

yang berasal dari referensi dan 

artikel jurnal nasional atau 

internasional dengan kinerja 

mandiri, bermutu, dan 

bertanggung jawab. 

Mempresentrasikan 

proyek yang 

berhubungan dengan 

senyawa karbonil 

(aldehid, keton, asam 

karboksilat, ester atau 

amida) 

Presentasi Makalah Case Methode Presentasi dan diskusi 

makalah via google 

meet 

  

8 Ujian Tengah Semester  

9-10 (Sub-CPMK5) 

Mampu menjelaskan amina 
(klasifikasi, tata nama, ikatan, 
sifat fisik, proses pembuatan, 
kebasaan, garam-garam amina, 
serta reaksi-reaksi dengan amina) 
dengan kinerja mandiri, 
bermutu, terukur dan 
bertanggungjawab 

Menjelaskan klasifikasi, 
tatanama, ikatan, sifat 
fisik, proses pembuatan, 
kebasaan, garam-garam 
amina serta reaksi 
substitusi amina 

Kuis, Tugas, Ujian 
tertulis 

Pemberian Tugas, 

Diskusi informasi 

Pengerjaan Tugas di 
Google clasroom 

 
Diskusi informasi via 
google meet 

Amina  
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11-12 (Sub-CPMK6) 

Mampu menjelaskan tentang 

radikal bebas dengan kinerja 

mandiri, bermutu, terukur dan 

bertanggungjawab. 

Menjelaskans tentang 
reaksi radikal bebas 

Kuis, Tugas, Ujian 

tulis 

Pemberian Tugas, 

 
Diskusi informasi 
tentang reaksi radikal 
bebas 

Pengerjaan Tugas di 

Google classroom 

 
Diskusi via google meet 

Reaksi radikal bebas  

13-14 (Sub-CPMK7) 

Mampu menjelaskan tentang 

polimer dengan kinerja 

mandiri, bermutu, terukur dan 

bertanggungjawab. 

Menjelaskan tentang 

polimer, Metode Studi 

kasus tentang plastik 

Kuis, Tugas, Ujian 

tulis 

Pemberian Tugas, 

Diskusi informasi 

Pengerjaan Tugas di 

Google classroom 

 
Diskusi via google meet 

Polimer  

15 (Sub-CPMK8) 

Mampu berkomunikasi 

Mempresentrasikan 

Tugas Proyek yang 

Presentasi Tugas 

Proyek 

Case Methode Presentasi dan diskusi 

via google meet 

  

 secara efektif dalam berhubungan dengan    

 mempresentasikan makalah plastik biodegradable    

 yang berhubungan dengan     

 plastik biodegradable yang     

 berasal dari referensi dan     

 artikel jurnal nasional atau     

 internasional dengan kinerja     

 mandiri, bermutu, dan     

 bertanggung jawab.     

16 Ujian Akhir Semester  

 
Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI 

yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 

diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 

digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 
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3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 

bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 

diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 

materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 

mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 

penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 

penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, 

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
subpokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat 
kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 

II. Rencana Penilaian & Evaluasi 
Mg CPL CPMK (CLO) Sub-CPMK 

(LLO) 

Indikator Soal (bobot%) Bobot 

(%) 

Nilai Mhs 

(0-100) 

(Nilai Mhs) X 

(Bobot%) 

Ketercapaian 

CPL pd MK (%) 

1-2 Menunjukkan 
sikap 
bertanggungjawa 
b atas pekerjaan 
di bidang 

Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang senyawa 

karbonil dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 

Mampu menjelaskan 
tentang aldehid dan 
keton dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 
terukur dan 

Menjelaskan aldehid 
dan keton, pembuatan, 
sifat fisis serta reaksi 
adisi-eliminasi aldehid 
dan keton 

  

 
12,5 

 

 
12,5 

 

 
100 

 

 
100 x 12,5% = 

12,5 

 

 
12,5 

 keahliannya terukur, bertanggung bertanggungjawab       

 secara mandiri jawab        
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3-4 Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur; 

Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang senyawa 

karbonil dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 
terukur, bertanggung 

jawab. 

Mampu menjelaskan 
tentang asam karboksilat 
dengan kinerja mandiri, 
bermutu, terukur dan 
bertanggung jawab. 

Menjelaskan senyawa 
asam karboksilat, 
mengetahui tatanama, 
sifat fisis, pembuatan, 
serta macam macam 
reaksi asamkarboksilat 

  

 
12,5 

 

 
12,5 

 

 
100 

 

 
100 x 12,5% = 

12,5 

 

 
12,5 

5-6 Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur 

Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang senyawa 

karbonil dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 
terukur, bertanggung 

jawab. 

Mampu menjelaskan 
tentang ester dan 
amida dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 
terukur dan 
bertanggungjawab 

Menjelaskan senyawa 
ester dan amida 

  

 
12,5 

 

 
12,5 

 

 
100 

 

 
100 x 12,5% = 

12,5 

 

 
12,5 

7 Memahami 
dasar-dasar 

Mampu 
berkomunikasi secara 

Mampu berkomunikasi 
secara efektif dalam 

Mempresentrasikan 
proyek yang 

      

 metode ilmiah efektif dalam mempresentasikan berhubungan dengan      

 dan integritas mempresentasikan proyek yang senyawa karbonil      

 akademik dalam proyek tentang berhubungan dengan (aldehid, keton, asam      

 penelitian dan senyawa karbonil yang senyawa karbonil karboksilat, ester atau      

 karya ilmiah berasal dari referensi 
dan artikel jurnal 
nasional atau 

(aldehid, keton, asam 
karboksilat, ester atau 
amida) yang berasal 

amida) 
12,5 12,5 100 

100 x 12,5% = 

12,5 
12,5 

  internasional dengan dari referensi dan       

  kinerja mandiri, artikel jurnal nasional       

  bermutu, dan atau internasional       

  bertanggung jawab dengan kinerja       

   mandiri, bermutu, dan       

   bertanggung jawab.       

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 50 50 
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9-10 Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur 

Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang amina 

dengan kinerja 
mandiri, bermutu, 
terukur, 
bertanggungjawab. 

Mampu menjelaskan 
amina (klasifikasi, tata 
nama, ikatan, sifat fisik, 
proses pembuatan, 
kebasaan, garam-garam 
amina, serta reaksi-reaksi 
dengan amina) dengan 
kinerja mandiri, bermutu, 
terukur dan 
bertanggungjawab 

Menjelaskan 
klasifikasi, tatanama, 
ikatan, sifat fisis, 
proses pembuatan, 
kebasaan, garam- 
garam amina serta 
reaksi substitusi amina 

  
 
 
 

12,5 

 
 
 
 

12,5 

 
 
 
 

100 

 
 

 
100 x 12,5% = 

12,5 

 
 
 
 

12,5 

11-12 Memahami 

konsep teoretis 

Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang 

radikal bebas dengan 
kinerja mandiri, 
bermutu, terukur, 
bertanggungjawab. 

Mampu menjelaskan 
tentang radikal bebas 

Menjelaskan tentang 
reaksi radikal bebas 

      

 dan aplikasi dengan kinerja mandiri,       

 tentang struktur, 

dinamika, dan 

bermutu, terukur dan 
bertanggungjawab. 

      

 energi bahan 

kimia, 

pemisahan, 

   

12,5 
 

12,5 
 

100 
100 x 12,5% = 

12,5 

 

12,5 

 analisis, sintesis        

 dan karakterisasi        

 (content        

 knowledge)        

13-14 Memahami Mampu menjelaskan 
pengetahuan kimia 

organik tentang 

polimer dengan 
kinerja mandiri, 
bermutu, terukur, 
bertanggungjawab. 

Mampu menjelaskan Menjelaskan tentang       

 konsep teoretis tentang polimer dengan polimer      

 dan aplikasi kinerja mandiri, bermutu,       

 tentang struktur, 

dinamika, dan 

terukur dan 
bertanggungjawab. 

      

 energi bahan 

kimia, 

  
12,5 12,5 100 

100 x 12,5% = 

12,5 
12,5 

 pemisahan,        

 analisis, sintesis        

 dan karakterisasi        

 (content        

 knowledge)        
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15 Menyusun karya 
ilmiah sesuai 

Mampu 
berkomunikasi 

Mampu berkomunikasi 
secara efektif dalam 

Mempresentrasikan 
karya tulis ilmiah yang 

      

 kaidah dan secara efektif dalam mempresentasikan berhubungan dengan      

 integritas mempresentasikan makalah yang plastik biodegradable      

 akademik, makalah tentang berhubungan dengan       

 Menerapkan 
kompetensi digital 
dalam 

polimer yang berasal 
dari referensi dan 
artikel jurnal 

plastik biodegradable 
yang berasal dari 
referensi dan artikel 

 

12,5 12,5 100 
100 x 12,5% = 

12,5 
12,5 

 pembelajaran nasional atau jurnal nasional atau       

 kimia dan internasional dengan internasional dengan       

 kehidupan sehari- kinerja mandiri, kinerja mandiri,       

 hari yang relevan bermutu, dan bermutu, dan       

  bertanggung jawab bertanggung jawab.       

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 50 50 

Total bobot (%) 100 100 100 100 100 

Nilai akhir mahasiswa ( (Nilai Mhs) X (Bobot%))   

Catatan: CLO = Courses Learning Outcomes, LLO = Lesson Learning Outcomes 
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III. Penilaian Ketercapaian CPMK pada Mata Kuliah 

No CPMK pada Mata Kuliah Nilai capaian (0-100) Ketercapaian CPL pd MK (%) 

1 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang senyawa 

karbonil dengan kinerja mandiri, bermutu, 
terukur, bertanggungjawab. 

  

2 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan proyek 
tentang senyawa karbonil yang berasal dari referensi dan artikel jurnal 
nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan 
bertanggung jawab 

  

3 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang amina 

dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

  

4 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang radikal bebas 

dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

  

5 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang polimer 

dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

  

6 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan makalah 
tentang polimer yang berasal dari referensi dan artikel jurnal nasional atau 
internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab 
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IV. Silabus Singkat Mata Kuliah 

 
 

 

UNIVERSITAS RIAU 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 
SILABUS SINGKAT 

 

MATA KULIAH 

Nama KIMIA ORGANIK II 

Kode PKIM 2227 

Kredit 3 

Semester 4 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Kuliah dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai senyawa karbonil, amina, radikal bebas serta polimer. Kuliah 

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai bentuk dan konfigurasi molekul organik, penataan ruang atom dan 

molekul serta reaksi-reaksi yang dialami senyawa didasarkan atas pemahaman sifat gugus fungsinya, 

terutama alkil halida, alkohol dan eter. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang senyawa karbonil dengan kinerja mandiri, bermutu, 
terukur, bertanggungjawab. 

2 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan proyek tentang senyawa karbonil yang berasal dari referensi dan artikel jurnal 
nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab 

3 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang amina dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

4 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang radikal bebas dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

5 Mampu menjelaskan pengetahuan kimia organik tentang polimer dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

6 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan makalah tentang polimer yang berasal dari referensi dan artikel jurnal nasional 
atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab 
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SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mampu menjelaskan tentang aldehid dan keton dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, bertanggungjawab. 

2 Mampu menjelaskan tentang asam karboksilat dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. 

3 Mampu menjelaskan tentang ester dan amida dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

4 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan proyek yang berhubungan dengan senyawa karbonil (aldehid, keton, asam 
karboksilat, ester atau amida) yang berasal dari referensi dan artikel jurnal nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, 
dan bertanggung jawab. 

5 Mampu menjelaskan amina (klasifikasi, tata nama, ikatan, sifat fisik, proses pembuatan, kebasaan, garam-garam amina, serta reaksi-reaksi 
dengan amina) dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

6 Mampu menjelaskan tentang radikal bebas dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

7 Mampu menjelaskan tentang polimer dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggungjawab 

8 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan plastik biodegradable yang berasal dari 
referensi dan artikel jurnal nasional atau internasional dengan kinerja mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Aldehid dan keton 

Asam karboksilat 

Ester dan Amida 

Amina 

Radikal bebas 

Polimer 

PUSTAKA 
 PUSTAKA UTAMA 

 1. Fessenden, R.J.and Fessenden, J.S., 1999, Kimia Organik Jilid-1, ed.-3, Erlangga, Jakarta 

2. Fessenden, R.J.and Fessenden, J.S., 1995, Kimia Organik Jilid-2, ed.-3, Erlangga, Jakarta 

3. Hart, H., Craine, L. E., Hart, D. J., Kimia Organik, suatu Kuliah Singkat, ed 11, Erlangga, Jakarta 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 PRASYARAT (Jika ada) 

.... 
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V. Rencana Tugas 
 

 

 

UNIVERSITAS RIAU 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN KIMIA 
RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH Kimia Organik II 

KODE PKIM 2227 sks 3 SEMESTER 4 

DOSEN 

PENGAMPU 

Dr Susilawati, M.Si 

Dra. Herdini, M.Si 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Menjawab soal-soal di belakang Bab buku Fessende 1 Minggu 

JUDUL TUGAS 

Jawaban Soal-Soal Kimia Organik 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

 

DISKRIPSI TUGAS 

Berdasarkan Soal Soal yang ada di belakang Bab Buku Fessenden, mahasiswa dapat menjawab Soal sesuai dengan Pokok Bahasan 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Individu 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: Menjawab Soal 

b. Bentuk Luaran: Mengumpulkan Jawaban Soal 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Ketepatan jawaban, kerapian penulisan, keaslian jawaban 
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JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu 2, 5, 7, 10, 13, 15  

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 
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Jam Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN 

   

a Kuliah, Responsi, Tutorial 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 

50 60 

menit/minggu/semester menit/minggu/semester 

60 2,83 
menit/minggu/ 

emester
 

b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 

Tatap muka Belajar mandiri 

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain ya g 

setara 

 
170 menit/minggu/semester 2,83 

 No Metode Pembelajaran 

Mahasiswa 

Kode  

1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 
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6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang 

dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

 

 


