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CPL yang dibebankan pada MK

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoretis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia, dan

perubahan pada energi maupun kinetik molekul.
P3 Menguasai konsep teoretis, prinsip, metoda, dan Teknik identifikasi, karakterisasi, isolasi (pemisahan), dan

analisis kereaktifan molekul
P6 Menguasai konsep dan metode analisis data dan informasi yang dihasilkan dari percobaan (eksperimen)

kimia.
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang

sesuai dengan bidang keahliannya



KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu

memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

CP-MK : Mampu memahami konsep metode sampling berbagai macam jenis sampel, hasil kali kelarutan, dan analisa
kualitatif kation anion agar terampil mengidentifikasi senyawa berdasarkan sifat senyawa dengan teliti, tepat, dan jujur.
M1 Menjelaskan konsep metode sampling berbagai macam jenis sampel berdasarkan wujudnya
M2 Menjelaskan konsep hasil kali kelarutan (Ksp)
M3 Menjelaskan konsep hasil analisa kualitatif kation anion dalam kimia analitik
M4 Terampil mengidentifikasi senyawa berdasarkan sifat senyawa dengan teliti, tepat, dan jujur
SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami ruang lingkup kimia analitik dan memahami konsep dasar jenis analisa secara umum
L2 Menguasai konsep hasil kali kelarutan dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam

proses analisa secara kualitatif dan kuantitatif
L3 Mengetahui dan menjelaskan macam-macam kation anion dan prinsip penggolongannya
L4 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif kation golongan I dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa

suatu analit
L5 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif kation golongan II dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa

suatu analit
L6 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif kation golongan III dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa

suatu analit
L7 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif kation golongan IV dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa

suatu analit
L8 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif kation golongan V dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa

suatu analit
L9 Mampu menguasai konsep analisa kualitatif anion dan menyelesaikan permasalahan dalam proses analisa suatu analit

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang metode sampling, konsep hasil kali kelarutan, dan teknik analisa kualitatif
anion dan kation.



Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Pengenalan kimia analitik dan ruang lingkupnya, hasil kali kelarutan, metode sampling, metode analisa kation golongan I-V, dan
metode analisa anion
Topik Bahasan

1. Klasifikasi kimia analitik
2. Hasil kali kelarutan
3. Metode sampling analit larutan, padatan, dan gas
4. Konsep dan metode analisa kation golongan I- V
5. Konsep dan metode analisa anion

Pustaka Utama :

1. Vogel. 1985. Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro I. PT. Kalman Media Pustaka: Jakarta.
2. Vogel. 1985. Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro II. PT. Kalman Media Pustaka: Jakarta.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

Assessment

Mata Kuliah Syarat Kimia Dasar 1



Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

ruang lingkup
kimia analitik
dan
memahami
konsep dasar
jenis analisa
secara umum

1.1 Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai ruang
lingkup kimia
analitik

1.2 Dapat
mengklasifikasik
an jenis analisa
berdasarkan
tahapannya

Kontrak
perkuliahan
dan konsep
dasar kimia
analitik
1. Pengertian

kimia
analitik

2. Klasifikasi
kimia
analitik

3. Kimia
analisa
kualitatif

4. Kimia
analisa
kuantitatif

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Diskusi dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
tertulis

1.1. Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
mengenai
ruang
lingkup
kimia
analitik

1.2. Ketepatan
dalam
mengklasifi
kasikan
jenis analisa
berdasarkan
tahapannya

5 [1], [2]

2 Menguasai
konsep hasil
kali kelarutan
dan
menggunaka
nnya untuk
menyelesaika
n

2.1 Dapat
memahami
konsep kelarutan
dan hasil
kelarutan

2.2 Dapat
menerapkan
perhitungan

1. Konsep
Kelarutan
Struktur
dan tata
nama(s)

2. Tetapan
Hasil Kali
Kelarutan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap

2.1 Dapat
memahami
konsep
kelarutan
dan hasil
kelarutan

2.2 Dapat
menerapkan

5 [1], [2]



permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

hasil kali
kelarutan dalam
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

(Ksp)
3. Hubungan

Kelarutan
(s) dan
Hasil Kali
Kelarutan
(Ksp)

individu/kelom
pok

perhitungan
hasil kali
kelarutan
dalam
menyelesaik
an
permasalaha
n dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

3 Mengetahui
dan
menjelaskan
macam-
macam
kation anion
dan prinsip
penggolonga
nnya

3.1 Dapat
menjelaskan
berbagai macam
kation dan anion
dan prinsip
penggolonganny
a

3.2 Dapat
memahami
konsep dasar
analisa kualitatif
kation anion

1. Macam-
macam
kation dan
anion

2. Prinsip
penggolong
an kation
dan anion

3. Konsep
dasar
analisa
kualitatif
kation
anion

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

3.1. Ketepatan
dalam
menjelaska
n prinsip
penggolong
an kation
dan anion

3.2 Ketepatan
dalam
menerapkan
konsep
dasar dan
aturan
analisa
kualitatif
kation anion

5 [1], [2]

4 Mampu 4.1 Menyebutkan 1. Penggolong Pendekatan Tugas : 1 x 3 x 50 Tes 4.1 Ketepatan 5 [1], [2]



menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan I
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

kation golongan
I dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

4.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan I dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

an kation
2. Macam-
macam
Kation
golongan I

3. Cara
Identifikasi
Kation
golongan I

Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

menit Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutk
an kation
yang
termasuk
pada
golongan I

4.2. Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan I
dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif



5 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan II
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

5.1 Menyebutkan
kation golongan
II ( Hg2+, Cu2+,)
dan Memahami
konsep dasar
penggolongannya
.

5.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikasi
kation golongan II
( Hg2+, Cu2+,) dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

1. Penggolong
an kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan II
( Hg2+,
Cu2+,)

3. Cara
Identifikasi
Kation
golongan II
(Hg2+,
Cu2+)

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

5.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan II
( Hg2+,
Cu2+,)

5.2. Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan II
(Hg2+, Cu2+)
dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara

5



kualitatif
dan
kuantitatif

6 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan II
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

6.1.Menyebutkan
kation golongan
II dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

6.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan II
(Cd2+, Bi3+,
As3+,As5+) dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

1. Penggolong
an kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan II

3. Cara
Identifikasi
Kation
golongan II

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

6.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan II
(Cd2+, Bi3+,
As3+,As5+)

6.2. Ketepatan
dalam
mengidenti
fikasi
kation
golongan II
(Cd2+, Bi3+,
As3+,As5+)
dan
menyelesai
kan

5



permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

7 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan II
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

7.1 Menyebutkan
kation golongan
II dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

7.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan II
(Sb3+, Sb5+,
Sn2+, Sn4+) dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

1. Penggolong
an kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan II

3. Cara
Identifikasi
Kation
golongan II

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan II
(Sb3+, Sb5+,
Sn2+, Sn4+)

7.2. Ketepatan
dalam
mengidenti
fikasi
kation
golongan II
(Sb3+, Sb5+,

5



Sn2+, Sn4+)
dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

8 Ujian Tengah
Semester

5.1 Mampu
menjelaskan dan
menghitung
konsep yang
telah diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan
konsep yang
telah diajarkan

15 [1], [2]

9 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan III
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit.

9.1 Menyebutkan
kation golongan
III (Co2+,Ni2+)
dan Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

9.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan III
(Co2+,Ni2+) dan
menyelesaikan

1. Penggolong
an kation
dan
macam-
macam
Kation
golongan
III

2. Cara
Identifikasi
Kation
golongan
III

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

9.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan III

5 [1], [2]



permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

(Co2+,Ni2+)
9.2 Ketepatan

dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan II
(Co2+,Ni2+)
dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

10 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan III
dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit.

10.1 Menyebutkan
kation golongan
III (Fe2+, Fe3+,
Cr3+, Cr4+) dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya

10.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan III

1. Penggo-
longan
kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan
III ((Fe2+,
Fe3+, Cr3+,
Cr4+)

3. Cara
Identifikasi
Kation

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

10.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada

5 [1], [2]



(Fe2+, Fe3+,
Cr3+, Cr4+) dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

golongan
III (Fe2+,
Fe3+, Cr3+,
Cr4+)

golongan III
(Fe2+, Fe3+,
Cr3+, Cr4+)

10.2 Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan II
(Fe2+, Fe3+,
Cr3+,
Cr4+)dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

11 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan III
dan
menyelesaika
n
permasalahan

11.1 Menyebutkan
kation golongan
III
(Al3+,Zn2+,Mn2+
,Mn4+) dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

11.2 Mahasiswa

1.Penggolong
an kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan
III

3. Cara
Identifikasi
Kation

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

11.1 Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation
dan
menyebutka
n kation

5 [1], [2]



dalam proses
analisa suatu
analit.

mampu
mengidentifikas
i kation
golongan III
(Al3+,Zn2+,Mn2+
,Mn4+) dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

golongan
III

yang
termasuk
pada
golongan III
(Al3+,Zn2+,
Mn2+,Mn4+)

11.2 Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan II
(Al3+,Zn2+,
Mn2+,Mn4+)
dan
menyelesaik
an
permasalaha
n dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

12 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan IV
dan

12.1 Menyebutkan
kation golongan
IV dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

1. Penggo-
longan
kation

2. Macam-
macam
Kation
golongan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-

12.1 Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation

5 [1], [2]



menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

12.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan IV
dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

IV
3. Cara
Identifikasi
Kation
golongan
IV

individu/kelom
pok

tasi) dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan
IV

12.1 Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan
IV dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatifs

13 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
kation
golongan V
dan

13.1 Menyebutkan
kation golongan
V dan
Memahami
konsep dasar
penggolongann
ya.

 Penggolo
ngan
kation

 Macam-
macam
Kation
golongan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-

13.1Ketepatan
dalam
menjelaska
n konsep
dasar
prinsip
penggolong
an kation

5 [1], [2]



menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

13.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas
i kation
golongan V dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

V
 Cara

Identifika
si Kation
golongan
V

individu/kelom
pok

tasi) dan
menyebutka
n kation
yang
termasuk
pada
golongan V

13.2Ketepatan
dalam
mengidentif
ikasi kation
golongan II
(Co2+,Ni2+)
dan
menyelesai
kan
permasalah
an dalam
proses
analisa
secara
kualitatif
dan
kuantitatif

14 Mampu
menguasai
konsep
analisa
kualitatif
anion
menyelesaika
n

14.1 Memahami
konsep dasar
penggolongan
anion.

14.2 Mahasiswa
mampu
mengidentifikas

1. Penggo-
longan
anion

2. Cara
Identifikasi
anion

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-

14.1 Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
prinsip
penggolongan
anion

14.2 Ketepatan

5 [1], [2]



permasalahan
dalam proses
analisa suatu
analit

i anion dan
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif.

individu/kelom
pok

tasi) dalam
mengidentifik
asi anion dan
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
analisa secara
kualitatif dan
kuantitatif

15 KUIS Mampu mengerjakan
kembali seluruh
latihan soal dan
tugas yang pernah
diberikan

Semua
materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 3x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan
konsep yang
telah diajarkan

5 [1], [2]

16 Ujian Akhir
Semester

Mampu menjelaskan
konsep yang telah
diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan
konsep yang
telah diajarkan

15 [1], [2]
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Kimia Dasar II 021T0105 Ilmu Dasar Kimia 3 2 4 Agustus 2018
Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Pendidikan Fisika

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankanpada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P1 Menguasai konsep teoretis kimia secara mendalam, khususnya konsep kimia larutan
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah

serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CP-MK
M1 Memahami dasar-dasar teori ilmu kimia tentang larutan
M2 Menerapkan dasar-dasar teori ilmu kimia secara mandiri dan bertanggungjawab
M3 Terampil menyelesaikan persoalan kimia secara mandiri dan bertanggungjawab
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami hakikat ilmu kimia dan perannya dalam kehidupan



L2 Memahami konsep asam basa dan indikatornya dalam menghitung derajat keasaman / pH
L3 Memahami dan mengaplikasikan konsep Hidrolisis Garam dalam menyelesaikan masalah.
L4 Mengaplikasikan konsep titrasi dalam penentuan kadar dan menyelesaikan soal
L5 Memahami dan mengaplikasikan konsep Larutan Penyangga dalam menyelesaikan masalah.
L6 Memahami dan memprediksi terjadinya endapan pada reaksi kimia
L7 Menjelaskan konsep sistem koloid dan kegunaanya dalam kehidupan

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan)

Mata kuliah kimia dasar II merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Teknik Kimia yang dilaksanakan pada semester
genap dengan bobot 3 sks. Mata kuliah kimia dasar II diberikan sebagai dasar dalam penyempurnaan pemahaman
mahasiswa tentang konsep-konsep penting dalam ilmu sains dan penerapannya dalam kehidupan.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Mata kuliah ini mengaji tentang larutan yakni larutan asam basa, hidrolisis garam, titrasi, larutan penyangga, kelarutan dan
hasil kali kelarutan serta kolid
Topik Bahasan

1. Asam basa
2. Hidrolisis garam
3. Titrasi
4. Larutan penyangga
5. Kelarutan dan Ksp
6. Koloid

Pustaka Utama :

1. Hill, W dan Petrucci. 1999. General Chemistry . 3rd edition. New York: Prentice Hall.
Pendukung

2. Chang, Raymond. Kimia Dasar, Edisi 10, Mc.Graw Hill,New York.
3. Hougen, O.A. & Watson, K.M., 1973, Chemical Process Principles, part 1, 2 ed., John Willey and Sons, Inc,. New York
4. I Made Sukarna. 2003. Kimia Dasar 1. JICA-IMSTEP



Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd.

Assessment

Mata Kuliah Syarat -

Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

hakikat ilmu
kimia dan
perannya
dalam
kehidupan

1.1 Mampu
menjelaskan
tentang hakikat
ilmu kimia dan
perannya dalam
kehidupan

1.2 Mampu
menjelaskan
tentang hakikat
ilmu kimia dan
perannya dalam
kehidupan

Kontrak kuliah
Pendahuluan

1. Pengertian
hakikat
ilmu kimia

2. Peran dan
manfaat
kimia
dalam
kehidupan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, quiz

1.Menyelesaikan soal
pretest tentang
materi kimia dasar
II

2.Berdiskusi tentang
peran kimia dalam
kehidupan dan
cakupan mata
kuliah kimia dasar
II

1 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang
hakikat ilmu
kimia dan
perannya
dalam
kehidupan

2. Ketepatan
dalam
menjelaska
n tentang
hakikat
ilmu kimia
dan
perannya
dalam
kehidupan

10 [1] [2]



2-3 Mahasiswa
mampu
memahami
konsep asam
basa dan
indikatornya
dalam
menghitung
derajat
keasaman / pH

2.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan
perkembangan teori
asam basa

2.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan sifat
larutan asam dan
basa

2.3 Mahasiswa mampu
menentukan
kekuatan larutan
asam basa

2.4 Mahasiswa mampu
menghitung pH
(derajat keasaman)

2.5 Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian indikator
asam basa

2.6 Mahasiswa mampu
menjelaskan jenis-
jenis indikator asam
basa

2.7 Mahasiswa mampu
menerapkan konsep
asam basa dan
indikator dalam
menentukan pH

Asam Basa
1.Perkembangan
teori asam
basa

2. Sifat asam
basa

3. Kekuatan
larutan asam
basa

4. pH (derajat
keasaman)

5. Pengertian
indikator asam
basa

6. Jenis-jenis
indikator asam
basa

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
pemberian
tugas individu

1.Berdiskusi melalui
presentasi tentang
konsep asambasa

2.Menyelesaikan soal
perhitungan pH

3.Menetukan pH
asam basa
menggunakan
berbagai indikator
melalui praktikum

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 3. Ketepatan
menjelaskan
perkembanga
n teori asam
basa

4. Ketepatan
menjelaskan
sifat larutan
asam dan
basa

5. Ketepatan
menentukan
kekuatan
larutan asam
basa

6. Ketepatan
menghitung
pH (derajat
keasaman)

7. Ketepatan
menjelaskan
pengertian
indikator
asam basa

8. Ketepatan
menjelaskan
jenis-jenis
indikator
asam basa

9. Ketepatan
menerapkan
konsep asam
basa dan
indikator
dalam
menentukan
pH

15 [1] [3] [4]

4-5 Memahami dan
mengaplikasikan

3.1 Menentukan sifat
asam/basa dari

Hidrolisis
1. Konsep dasar

Ceramah,
diskusi, tanya

1.Berdiskusi melalui
presentasi tentang

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
menentukan

15 [1] [3] [4]



konsep
Hidrolisis
Garam dalam
menyelesaikan
masalah.

larutan garam.
3.2 Menentukan pH

larutan garam.
3.3 Menjelaskan

penerapan konsep
hidrolisis garam
dalam kehidupan
sehari-hari.

hidrolisis
2. Jenis-jenis
hidrolisi

3. Perhitungan
pH garam

4.Hidrolisis
dalam
kehidupan
sehari-hari

jawab,
pemberian
tugas individu

konsep hidrolisis
2.Menyelesaikan soal
perhitungan pH

sifat
asam/basa
dari larutan
garam.

2. Ketepatan
menentukan
pH larutan
garam.

3. Ketepatan
menjelaskan
penerapan
konsep
hidrolisis
garam dalam
kehidupan
sehari-hari.

6-7 Mahasiswa
mampu
mengaplikasikan
konsep titrasi
dalam penentuan
kadar dan
menyelesaikan
soal

5.1 Menjelaskan prinsip
titrasi

5.2 menjelaskan jenis-
jenis titrasi

5.3 menentukan
komponen-
komponen titrasi

5.4 menggambarkan
kurva titrasi

Titrasi
1.Definisi titrasi
2.Konsep dasar
titrasi

3. Jenis-jenis
titrasi

4.Komponen-
komponen
titrasi

5.Gambar kurva
titrasi

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
pemberian
tugas individu

1. Berdiskusi melalui
presentasi tentang
konsep titrasi,
jenis-jenis titrasi
dan komponennya

2. Menggambar kurva
titrasi berdasarkan
data yang telah
diberikan

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
prinsip
titrasi

2. Ketepatan
menjelaskan
jenis-jenis
titrasi

3. Ketepatan
menentukan
komponen-
komponen
titrasi

4. Ketepatan
menggamba
rkan kurva
titrasi

15 [1] [2]

8 UTS
9,10,11 Memahami dan

mengaplikasikan
konsep Larutan
Penyangga

5.1 Menentukan
terbentuknya sistem
larutan penyangga.

5.2 Menentukan pH

Penyangga
1. Definisi

konsep
larutan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
pemberian

1. Berdiskusi
melalui presentasi
tentang konsep
larutan

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
dalam
mnentukan
terbentukny

15



dalam
menyelesaikan
masalah.

larutan penyangga. penyangga
2. Jenis-jenis

penyangga
3. Perhitungan

pH larutan
penyangga

4. Aplikasi
materi
larutan
penyangga
dalam
kehidupan
sehari-hari

tugas individu penyangga
2. Menyelesaikan

soal perhitungan
pH

a sistem
larutan
penyangga.

2. Ketepatan
dalam
menentukan
pH larutan
penyangga.

12-13 Mahasiswa
mampu
memahami dan
memprediksi
terjadinya
endapan pada
reaksi kimia

6.1 Menjelaskan
pengertian larutan
jenuh, tak jenuh dan
lewat jenuh

6.2 menjelaskan
pengertian kelarutan

6.3 menjelaskan
kesetimbangan
kelarutan dalam
larutan

6.4 Menjelaskan
pengertian hasil kali
kelarutan

6.5 Menjelaskan
hubungan antara
kelarutan dan hasil
kali kelarutan

6.6 Menjelaskan
pengaruh ion senama

6.7 Menjelaskan
pengaruh pH
terhadap kelarutan

6.8 Menjelaskan
hubungan Qc dengan
Ksp

Kelarutan dan
Ksp
1. Pengertian
larutan jenuh,
tak jenuh dan
lewat jenuh

2. Pengertian
kelarutan

3. Jenis-jenis
garam sukar
larut

4. Kesetimbanga
n kelarutan
dalam larutan

5. Pengertian
hasil kali
kelarutan

6. Hubungan
kelarutan dan
Ksp

7. Pengaruh pH
dalam
kelarutan

8. Hubungan Qc
dengan Ksp

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
pemberian
tugas individu

1.Berdiskusi melalui
presentasi tentang
konsep kelarutan
dan Ksp

2. Tanya jawab
tentang materi
Kelarutan Ksp

3.Menyelesaikan soal
tentang kelarutan
dan Ksp

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian
larutan jenuh,
tak jenuh dan
lewat jenuh

2. Ketepatan
menjelaskan
pengertian
kelarutan

3 Ketepatan
menjelaskan
kesetimbanga
n kelarutan
dalam larutan

4 Ketepatan
menjelaskan
pengertian
hasil kali
kelarutan

5 Ketepatan
menjelaskan
hubungan
antara
kelarutan dan

15 [1] [2]



hasil kali
kelarutan

6 Ketepatan
menjelaskan
pengaruh ion
senama

7 Ketepatan
menjelaskan
pengaruh pH
terhadap
kelarutan

8 Ketepatan
menjelaskan
hubungan Qc
dengan Ksp

14-15 Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep sistem
koloid dan
kegunaanya
dalam kehidupan

7.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan
perbedaan koloid,
suspensi, larutan
sejati

7.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan fase
terdispersi dan
pendispersi dalam
koloid

7.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan sifat
koloid

7.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan
pembuatan koloid

7.5 Mahasiswa mampu
menerapkan konsep
koloid

Koloid
1. Definisi
koloid,
suspensi,
larutan sejati

2. Fase
terdispersi

3. Medium
pendispersi

4. Sifat koloid
5. Jenis koloid
6. Metode
pembuatan
koloid

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
pemberian
tugas individu

4.Berdiskusi melalui
presentasi tentang
konsep koloid

5.Melakukan
klasifikasi larutan
berdasarkan
sifatnya

6.Membuat koloid
melalui kegiatan
praktikum

2 x 2 x 50
menit

Tes tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
perbedaan
koloid,
suspensi,
larutan sejati

2. Ketepatan
menjelaskan
fase
terdispersi
dan
pendispersi
dalam koloid

3. Ketepatan
menjelaskan
sifat koloid

4. Ketepatan
menjelaskan
pembuatan
kolid

5. Ketepatan
penerapan
konsep

15 [1] [2]



koloid
16 Ujian Akhir Semester
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PRODI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Algoritma dan
Pemograman 022T0514

MATAKULIAH
KEILMUAN

KETERAMPILAN
(MKK)

2 3 12 Februari
2020

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Program Studi Teknik
Kimia

Firda Hariyanti, M.Pd.
Listiyana Candra Dewi, M.Si.

Listiyana Candra Dewi, M.Si.
CPL yang dibebankan pada MK
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan

hasil analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik kimia

dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk

dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

P5 Menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara
mengoperasikan instrumen kimia yang umum



CP-MK
Mahasiswa mampu merancang alur algoritma, membedakan tipe data yang terdapat pada bahasa pemograman,
menjelaskan dan membuat progam sederhana variabel data, operator ekspresi, struktur kontrol (dasar, percabangan,
dan pengulangan), perulangan bersarang, larik (Array), dan modullar progamming.
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
1 Menjelaskan pengertian algoritma, jenis-jenis bahasa pemograman, dan membedakan antara kode sumber

progam dan file progam
2 Merancang alur algoritma dengan Pseudocode, flowchart, dan membuat progam sederhana menggunakan

variabel dengan tipe data yang tepat
3 Merancang progam sederhana menggunakan operator dan ekspresi dalam bahasa C
4 Merancang progam sederhana menggunakan struktur kontrol (dasar, percabangan, dan pengulangan) pada

bahasa C
5 Merancang progam sederhana menggunakan struktu kontrol perulangan bersarang pada bahasa C
6 Merancang progam sederhana menggunakan array pada bahasa C
7 Merancangan konsep pemrograman modular sederhana dengan bantuan flowchart dan deskripsi

singkat dari program tersebut
Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa, meliputi algoritma, dasar bahasa pemograman,
pseudocode dan flowchart, tipe data, variabel, dan I/O, operator ekspresi, struktur kontrol (dasar, percabangan, dan
pengulangan), perulangan bersarang, Larik (Array), dan modullar progamming.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Mata kuliah ini mengkaji tentang algoritma, dasar bahasa pemograman, pseudocode dan flowchart, tipe data,
variabel, dan I/O, operator ekspresi, struktur kontrol (dasar, percabangan, dan pengulangan), perulangan bersarang,
Larik (Array), dan modullar progamming.



Topik Bahasan

1. Pengertian dan jenis-jenis algoritma
2. Dasar bahasa pemograman
3. Rancangan pseudcode dan flowchart
4. Tipe data, variabel, dan I/O
5. Operator dan ekspresi
6. Struktur kontrol dasar
7. Struktur kontrol percabangan
8. Struktur kontrol pengulangan
9. Perulangan bersarang
10. Larik (Array)
11. Modullar progaming

Pustaka Utama :

1. Clifford, S.A. 2013. Data Structures and Algorithm Analysis. Department of Computer Science Virginia
Tech. Blacksburg

2. Rahmat, Antonius. 2010. Algoritma dan Pemrograman dengan Bahasa C. Penerbit Andi. Yogyakarta
3. Munir, Rinaldi. 2007. Algoritma & Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C. Penerbit Informatika.

Bandung
Pendukung

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Microsoft exel & Mathlab Laptop, LCD, dll

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Firda Hariyanti, M.Pd.

Assessment Tes dan Praktek

Mata Kuliah Syarat -



Pertem
uan Ke

Kemampuan Akhir
yang direncanakan

Indikator Pencapaian
Kompetensi Materi Pokok

Bentuk
dan

Metode
Pembela
jaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian

Referensi
Bentuk &
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1-2 Memahami tujuan
perkuliahan Algopro
dan
Menjelaskan
pengertian
algoritma, jenis-
jenis bahasa
pemograman, serta
membedakan antara
kode sumber progam
dan file progam

1.1 Menjelaskan
pengertian
algoritma

1.2 Membedakan
jenis-jenis bahasa
permograman

1.3 Membedakan
antara kode
sumber progam
dan file progam

• Kontrak
kuliah dan
RPS kuliah

• Pengertian
dan jenis-
jenis
algoritma

Ceramah
, diskusi,
dan
penugas
an

Memahami
tujuan
perkulian
AlgoPro
dan
mengetahui
pengertian
AlgoPro
serta jenis2
algoritma

[2(3x50’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan
memahami
tujuan
perkulian
AlgoPro dan
mengetahui
pengertian
AlgoPro
serta jenis2
algoritma

10 [1,2]

3 Merancang alur
algoritma dengan
Pseudocode,
flowchart, dan
membuat progam
sederhana
menggunakan
variabel dengan tipe
data yang tepat

2.1 Merancang alur
algoritma dengan
pseudocode dan
flowchart

2.2 Membedakan tipe
data pada bahasa
pemograman C

2.3 Menerapkan
penggunaan
fungsi input dan
output standar
dalam bahasa C

 Alur
algoritma
pseudcode

 Alur
algoritma
dengan
flowchart

 Fungsi
input dan
output
bahasa C

Ceramah
, diskusi,
dan
penugas
an

Menguasai
alur
algoritma
pseudcode,
alur
algoritma
dengan
flowchart,
dan Fungsi
input dan
output
bahasa C.

[1(3x50’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan
dan
penguasaan
terhadap
alur
algoritma
pseudcode,
alur
algoritma
dengan
flowchart,
dan Fungsi

10 [1,2,3]



2.4 Membuat progam
dengan
menggunakan
Vaariabel

 Progam
menggunak
an variabel

input dan
output
bahasa C.

4 Merancang progam
sederhana
menggunakan
operator dan
ekspresi dalam
bahasa C

3.1 Menjelaskan
macam-macam
operasi dalam
bahasa C, tipe
data dan variabel

3.2 Menjelaskan
macam-macam
ekpresi dalam
bahasa C

3.3 Membuat
program
sederhana
dengan
menggunakan
operasi dan
ekspresi dalam
bahasa C

• Tipe data
• Variabel
• I/O
• Operasi
dan
ekspresi

Presenta
si,
diskusi,
praktek
bersama,
dan
penugas
an

Mengusai
macam-
macam
operator
dalam
bahasa C,
tipe data
dan
variabel
serta
ekpresi
dalam
bahasa C

[1(3x50’)] Penget
ahuan,
ketera
mpilan
, dan
sikap

Ketepatan
dan
penguasaan
terhadap
macam-
macam
operator
dalam
bahasa C,
tipe data dan
variabel serta
ekpresi
dalam
bahasa C

15 [1,2,3]

5-7 Merancang progam
sederhana
menggunakan
struktur kontrol
(dasar, percabangan,
dan pengulangan)
pada bahasa C

4.1 Menjelaskan
konsep struktur
kontrol dasar

4.2 Menjelaskan
konsep struktur
percabangan

4.3 Menjelaskan
konsep struktur
dasar pengulangan

4.4 Membuat progam

• Struktur
kontrol
dasar

• Struktur
kontrol
percabanga
n

• Struktur
kontrol
pengulanga

Presenta
si,
diskusi,
praktek
bersama,
dan
penugas
an

Mengusai
metode
struktur
kontrol
dasar,
struktur
kontrol
percabanga
n, dan
struktur

[3(3x50’)] Penget
ahuan,
ketera
mpilan
, dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
rancangan
metode
struktur
kontrol
dasar,
struktur
kontrol
percabangan,

20 [1,2,3]



sederhana
menggunakan
struktur kontrol
dasar

4.5 Membuat progam
sederhana
menggunakan
struktur
percabangan

4.6 Membuat progam
sederhana
menggunakan
struktur dasar
pengulangan

n kontrol
pengulanga
n

dan struktur
kontrol
pengulangan

UTS
9-10 Merancang progam

sederhana
menggunakan
struktu kontrol
perulangan
bersarang pada
bahasa C

5.1 Menjelaskan
konsep Struktur
kontrol
perulangan
bersarang

5.2 Membuat program
sederhana dengan
menggunakan
struktur kontrol
perulangan
bersarang pada
bahasa C

• Perulangan
bersarang

Presenta
si,
diskusi,
praktek
bersama,
dan
penugas
an

Mengusai
pemograma
n sederhana
dengan
menggunak
an struktur
kontrol
perulangan
bersarang
pada bahasa
C

[2(3x50’)] Penget
ahuan,
ketera
mpilan
, dan
sikap

Ketepatan
dan
penguasaan
terhadap
pemograman
sederhana
dengan
menggunaka
n struktur
kontrol
perulangan
bersarang
pada bahasa
C

15 [1,2,3]

11-12 Merancang progam
sederhana
menggunakan array

6.1 Menjelaskan
konsep dasar array

6.2 Menjelaskan

• Larik
(Array)

Presenta
si,
diskusi,

Meguasai
pemograma
n sederhana

[2(3x50’)] Penget
ahuan,
ketera
mpilan

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
pemograman

15 [1,2,3]



pada bahasa C alokasi memory
pada penggunaan
array

6.3 Membuat progam
sederhana dengan
menggunakan
array

praktek
bersama,
dan
penugas
an

dengan
menggunak
an array

, dan
sikap

sederhana
dengan
menggunaka
n array

13-15 Merancangan konsep
pemrograman
modular sederhana
dengan bantuan
flowchart dan
deskripsi singkat
dari program yang
dibuat.

7.1 Menjelaskan
konsep
pemograman
modular

7.2 Merancang
algoritma
pemograman
modular

7.3 Membuat
rancangan konsep
pemrograman
modular sederhana
dengan bantuan
flowchart dan
deskripsi singkat
dari program yang
dibuat

• Modullar
Progammin
g

Presenta
si,
diskusi,
praktek
bersama,
dan
penugas
an

Mengusai
konsep dan
memprogra
m modular
sederhana
dengan
bantuan
flowchart
dan
deskripsi
singkat dari
program
yang dibuat

[2(3x50’)] Penget
ahuan,
ketera
mpilan
, dan
sikap

Ketepatan
dan
penguasaan
memprogram
modular
sederhana
dengan
bantuan
flowchart
dan deskripsi
singkat dari
program
yang dibuat

15 [1,2,3]
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Aswaja 021T0007 PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN

2 II

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 Pendidikan
Fisika

Saiful Anam., M.Pd.I Ninik Nigusti Ayu Sunardi,
M.Pd.

Listiyana Candra Dewi, M.Si.

CPL yang dibebankan pada MK

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan

orisinal orang lain
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya

CP-MK
M1 Mampu menguraikan pengertian dan sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah
M2 Mampu membandingkan Aswaja dengan firqah-firqah lain dalam Islam



M3 Mampu menganalisis pentingnya bermazhab dalam memahami ajaran agama Islam
M4 Mampu menganalisis tipologi Aswaja an-Nahdliyah
M5 Mampu memahami konsep tradisi amaliyah Aswaja an-Nahdliyah
M6 Mampu mendiskusikan sejarah lahirnya NU dan beberapa nilai-nilai ke-NU-an seperti Khittah NU dan

Mabadi Khaira Ummah
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Mampu menguraikan pengertian dan sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah
L2 Mampu membandingkan Aswaja dengan firqah-firqah lain dalam Islam
L3 Mampu menganalisis pentingnya bermazhab dalam memahami ajaran agama Islam
L4 Mampu menganalisis tipologi Aswaja an-Nahdliyah
L5 Mampu memahami konsep tradisi amaliah Aswaja an-Nahdliyah.
L6 Mampu mendiskusikan sejarah kelahiran NU
L7 Mampu mendiskusikan mabadi’ kahira ummah
L8 Mampu mendiskusikan khittah NU

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Aswaja merupakan salah satu mata kuliah muatan lokal ITSNU yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semua
prodi. Mata kuliah ini akan mengantarkan para mahasiswa untuk memahami Aswaja dalam rentang sejarah, ajaran-
ajarannya, karakteristiknya, perkembangan pemikiran dan implementasinya di kehidupan sehari-hari sebagai
individu, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara..

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Kemampuan mahasiswa dalam memahami paham dan ajaran Aswaja khususnya Aswaja an-Nahdliyah sehingga
mendasari setiap tindakannya dalam fikrah, amaliah dan harakah secara benar dan bertanggungjawab.
Topik Bahasan

1. Pengertian dan Sejarah Aswaja
2. Firqah-firqah dalam Islam
3. Bermazhab dan Sistem Bermazhab
4. Tipologi Aswaja an-Nahdliyah
5. Tradisi Amaliah Aswaja



6. Sejarah Lahirnya NU
7. Mabadi’ Khaira Ummah
8. Khittah NU
9.

Pustaka Utama :

1. KH. Hasyim Asy’ari, TT. Risalah Ahlussunnah wa al-Jama’ah. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami.
2. Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016. Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan, dan

Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama’ah. Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur.
3. Nur Hidayat Muhammad, 2014. Benteng Ahlussunnah wal Jamaah: Menolak Faham Salafi, Wahabi, MTA,

Hizbut Tahrir dan LDII. Kediri: Nasyrul ‘ilmi.
4. Abdul Mun’im DZ, 2017. Fragmen Sejarah NU: Menyambung Akar Budaya Nusantara. Tanggerang: Pustaka

Compass.
Pendukung

5. Tim Bahtsul Masail Himasal, 2018. Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan. Kediri:
Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat.

6. KH. Ali Maksum, TT. Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Pekalongan: Ibn Masyhadi.
7. Imam Baehaqi (ed.), 2010. Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi. Bantul: LkiS Yogyakarta.
8. Keputusan Muktamar ke 27 NU tahun 1984 tentang Khittah Nahdlatul Ulama
9. Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama NU tahun 1992 tentang Rumusan Mabadi Khaira Ummah dan

Penjelasan Khittah Nahdlatul Ulama
10. Imam ‘Abdul Qahir al-Bagdadi, 2009. Al-Farq Bayn al-Firaq. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Power point text/PPT Buku Ajar, Laptop, LCD, dll

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Akhmad Farid, S.Ag., M.Pd.I

Assessment Test, Portofolio (makalah), Observasi



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1-2 Mampu

menguraikan
pengertian dan
sejarah Ahlus
Sunnah wal
Jamaah

1. Mampu
menjelaskan
pentingnya
mata kuliah
Aswaja.

2. Mampu
menjelaskan
pengertian
Aswaja secara

Pengantar
Mata
Kuliah,
Pengertian
dan Sejarah
Aswaja

Ceramah
Diskusi
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
menyepakat
i kontrak
belajar
terhadap
dosen.

2. Mahasiswa
mendapat
tentang

2 X 100
menit

Test dan
observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

10% [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]

Mata Kuliah Syarat



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
etimologi dan
terminologi

3. Mampu
menjabarkan
sejarah
Aswaja

stimulasi
pentingnya
mata kuliah
Aswaja
baik bagi
individu
mahasiswa,
bagi
lembaga
ITSNU,
maupun
bagi NU itu
sendiri.

3. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
pengertian
Aswaja dan
sejarah
Aswaja
melalui
slide PPT.

4. Dosen
memandu

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
diskusi
mahasiswa
terkait
materi,
dengan
mengekplor
asi
kemampuan
beropini,
merespon
dan adu
argument
ilmiah.

5. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
dengan
pengertian
dan sejarah
Aswaja.



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3-6 Mampu

membandingka
n Aswaja
dengan firqah-
firqah lain
dalam Islam

1. Mampu
menyampaika
n Hadis
tentang firqah
dalam Islam.

2. Mampu
mendiskusika
n firqah-firqah
dalam Islam

3. Menjelaskan
kelebihan
Aswaja atas
firqah-firqah
lain.

Firqah-
firqah
dalam
Islam

Ceramah
Penugasan
Diskusi
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
Hadis
tentang
firqah
melalui
slide PPT.

2. Dosen
memandu
diskusi
mahasiswa
terkait
materi,
dengan
mengekplor
asi
kemampuan
beropini,
merespon
dan adu
argument
ilmiah.

3. Mahasiswa

4 X 100
menit

Test,
Penugasan
makalah,
dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah

25% [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
diskusi/firq
ah.

7 Mampu
menganalisis
pentingnya
bermazhab
dalam
memahami
ajaran agama
Islam

1. Mampu
menjelaskan
pengertian
mazhab.

2. Mampu
menganalisis
pentingnya
bermazhab.

3. Mampu
menunjukkan
contoh
pentingnya
bermazhab.

Bermazhab
dan Sistem
Bermazhab

Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
pengertian
mazhab
melalui
slide PPT.

2. Dosen
memandu
diskusi
mahasiswa
terkait
materi,
dengan

100 menit Test,
Penugasan
makalah,
dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah

7 % [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
mengekplor
asi
kemampuan
beropini,
merespon
dan adu
argument
ilmiah.

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
diskusi
tentang
penting
bermazhab.

8 Mampu
menganalisis
tipologi
Aswaja an-

1. Mampu
menjabarkan
pemahaman
tentang Islam

Tipologi
Aswaja an-
Nahdliyah

Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang

100 menit Test dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam

8 % [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nahdliyah wasathiyah

2. Mampu
menelaah
tipologi
Aswaja an-
Nahdliyah

3. Mampu
menyimpulka
n dan
memberi
contoh
tipologi
Aswaja an-
Nahdliyah

Islam
moderat
(wasathiyya
h) melalui
slide PPT.

2. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
tipologi
Aswaja an-
Nahdliyah
melalui
slide PPT.

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
diskusi
tentang

berdiskusi
 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah

[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
tipologi
Aswaja an-
Nahdliyah.

9 UTS (bobot uts merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan)
10-12 Mampu

memahami
konsep tradisi
amaliah
Aswaja an-
Nahdliyah.

1. Mampu
menyampaik
an hujjah
tentang
tradisi
amaliah
Aswaja.

2. Mampu
mempraktikk
an tradisi
amaliah
Aswaja
dengan baik.

Tradisi
Amaliah
Aswaja

Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
tradisi
amaliah
Aswaja
yang
berkembang
di
masyarakat
melalui
slide PPT.

2. Dosen
memandu
diskusi
mahasiswa
terkait
materi,
dengan
mengekplor

3 X 100
menit

Test,
Penugasan
makalah,
dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah

25 % [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
asi
kemampuan
beropini,
merespon
dan adu
argument
ilmiah.

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
diskusi
tentang
tradisi
amaliah
Aswaja.

13 Mampu
mendiskusikan
sejarah
kelahiran NU

1. Mampu
menjelaskan
latar belakang
lahirnya NU

Sejarah
Lahirnya
NU

Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang

100 menit Test dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam

9 % [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. Mampu

menjelaskan
tokoh-tokoh
dalam
kelahiran NU
dan perannya
masing-
masing.

motivasi
berdirinya
NU melalui
slide PPT.

2. Mahasiswa
diajak
mengekplor
asi tokoh-
tokoh di
balik
kelahiran
NU beserta
perannya
masing-
masing.

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
sejarah

berdiskusi
 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
lahirnya
NU.

14 Mampu
mendiskusikan
mabadi’ kahira
ummah

1. Mampu
menjabarkan
pengertian
mabadi’
khaira
ummah

2. Mampu
menjelaskan
tujuan
mabadi’
khaira
ummah

3. Mampu
menganalisis
butir-butir
mabadi
khaira
ummah

Mabadi’
Khaira
Ummah

Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
mabadi
khaira
ummah
melalui
slide PPT.

2. Dosen
memandu
diskusi
mahasiswa
terkait
materi
mabadi
khaira
ummah,
dengan
mengekplor
asi
kemampuan
beropini,

100 menit Test dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah

8 % [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
merespon
dan adu
argument
ilmiah..

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
mabadi
khaira
ummah.

15 Mampu
mendiskusikan
khittah NU

1. Mampu
menjelaskan
pengertian
khittah NU

2. Mampu
menguraikan
dasar-dasar
faham
keagamaan

Khittah NU Ceramah,
Diskusi, dan
Tanya Jawab

1. Mahasiswa
mendapat
stimulasi
tentang
khittah NU
melalui
slide PPT.

2. Dosen
memandu

100 menit Test dan
Observasi

 Keaktifan
perkuliahan

 Keaktifan
dalam
berdiskusi

 Kemampuan
dan ketepatan
berargumentas
i

9% [1], [2],
[3], [4],
[5], [6],
[7], [8],
[9], [10]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
NU

3. Mampu
menganalisis
sikap
kemasyarakat
an NU

4. Mampu
menjabarkan
perilaku yang
dibentuk oleh
dasar
keagamaan
dan sikap
kemasyaraka
n NU

5. Mampu
menjelaskan
NU dan
kehidupan
berbangsa.

diskusi
mahasiswa
terkait
materi
khittah NU,
dengan
mengekplor
asi
kemampuan
beropini,
merespon
dan adu
argument
ilmiah.

3. Mahasiswa
dengan
dipandu
dosen
membuat
kesimpulan
perkuliahan
terkait
materi
mabadi
khaira

 Kemampuan
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

 Kelengkapan
makalah



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ummah.

16 UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan)



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
TAHUN 2019



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Azas Teknik Kimia
021T0506 Ilmu Dasar Teknik 2 Genap

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi S1 Teknik Kimia
Listiyana Candra Dewi, M.Si Listiyana Candra Dewi, M.Si Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoritis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia,

dan perubahan pada energi maupun kinetic molekul
P2 Menguasai konsep teoritis reaksi transformasi dan sintesis molekul secara mendalam
P8 Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis, pada lingkup

keilmuan kimia
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data

KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang



teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
KK4 Mampu mengajarkan bidang ilmu teknik kimia di tingkat SMK dengan bidang keahlian teknik kimia.
CP-MK

Mampu memahami dasar-dasar perhitungan bidang teknik kimia
Mampu menyelesaikan dan menerapkan konsep neraca massa dan konsep energi untuk sistem proses kimia
Mampu memahami sifat fisik dan kimia fluida untuk penyelesaian neraca pada proses kimia
Mampu menerapkan konsep neraca massa dan energi secara simultan
Mampu menerapkan dasar-dasar neraca massa, konsep energi dan kesetimbangan fasa menggunakan teknik
penyelesaian yang canggih berbasis software spreadsheet

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
Memahami satuan dan dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan bidang teknik kimia
Memahami dasar-dasar perhitungan neraca massa di bidang teknik kimia untuk unit tunggal tanpa reaksi
Memahami dan menerapkan dasar-dasar perhitungan neraca massa di bidang teknik kimia untuk unit
tunggal dengan reaksi kimia
Mampu menyelesaikan masalah neraca massa untuk sistem yang kompleks atau untuk sistem yang
terdiri dari banyak unit
Memahami dasar-dasar perhitungan neraca energi di bidang teknik kimia untuk unit tunggal tanpa reaksi
Memahami dan menerapkan dasar-dasar perhitungan neraca energi di bidang teknik kimia untuk unit
tunggal dengan reaksi kimia
Mampu menerapkan konsep neraca energi untuk menyelesaikan sistem kompleks
Mampu memahami sifat fisik dan kimia fluida untuk penyelesaian neraca massa dan energi serta sistem
multi fasa
Mampu menerapkan dasar-dasar neraca massa, energi, dan kesetimbangan fasa menggunakan teknik
penyelesaian yang canggih berbasis software spreadsheet

Deskripsi Singkat Mata DESKRIPSI



Kuliah Mata kuliah ini menjelaskan ketrampilan dan pengetahuan yang kuat untuk merumuskan dan memecahkan masalah
neraca massa, energi, dan sifat fisika dan kimia fluida. Mahasiswa dididik untuk mampu menerapkan metode yang
canggih berbasis spreadsheet dan software simulasi proses teknik kimia untuk menyelesaikan masalah yang
kompleks serta neraca massa dan energi yang harus diselesaikan secara bersamaan.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Satuan dan Dimensi, Konsep neraca, Basis perhitungan, Neraca massa dan energi untuk proses
kimia, Sifat fluida

Topik Bahasan Satuan sistem SI, sistem English, Persamaan homogen dimensi, Metode mengekspresikan suhu
dan komposisi, Konsep neraca massa, Konsep neraca energi, neraca massa untuk unit tunggal
tanpa reaksi kimia, Neraca massa untuk unit tunggal dengan reaksi kimia dan stoichiometry,
Neraca massa untuk unit sistem yang terdiri dari banyak unit, Sifat fisik dan kimia fluida,
Neraca energi untuk sistem tanpa reaksi kimia, Neraca energi untuk sistem dengan reaksi
kimia, penyelesaian secara simultan neraca massa dan energi, Neraca massa dan energi untuk
sistem kompleks.

Pustaka Utama :

1 C.J. Geankoplis (2003): Transport Processes and Unit Operations, 4th edition, Prentice Hall,
2 Himmelblau, D.M., & Riggs, J.B (2012). Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering (8ed).

Prentice Hall.

Pendukung

3. Felder, R.M., & Rousseau, R.W. (2005). Elementary Principles of Chemical Processes (3ed). Wiley
4. Hougen, O. A., Watson, K. M., & Ragatz, R.A, (1954). Chemical process principles. Part 1, Material and Energy Balances

(2ed). Wiley.
5. Reklaitis, G. V. (1983). Introduction to Material and Energy Balances. Wiley.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :



File Power Point Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Listiyana Candra Dewi, M.Si

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat Kimia Dasar 1

Perte-
muan
ke-

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok

Bentuk
dan

Metode
Pembela-
jaran

Pengala-
man

Belajar
Mahasiswa

Esti-
masi
Wak-
tu

Penilaian
Refe-
rensiBentuk &

Kriteria

Indikator Penilaian
Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Mampu

memahami
dasar-dasar
perhitungan
bidang teknik
kimia

1.1. Dapat
memahami satuan
dan dimensi yang
digunakan
sebagai dasar
perhitungan
bidang teknik
kimia

1.2 Dapat memahami
Satuan sistem SI
dan English

1.3 Dapat memahami
konversi satuan

1.1 Satuan dan
Dimensi

1.2 Satuan sistem
SI dan
English

1.3 Konversi
satuan

1.4 Metode
mengekspresi
kan suhu dan
komposisi

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis

Tes tulis 1.1 Kemampuan
memahami
satuan dan
dimensi yang
digunakan
sebagai dasar
perhitungan
bidang teknik
kimia

1.2 Kemampuan
memahami
Satuan sistem SI
dan English

3 1-2



1.4 Dapat
memahami
metode
mengekspresikan
suhu dan
komposisi

1.3 Kemampuan
memahami
konversi satuan

1.4 Kemampuan
memahami
metode
mengekspresikan
suhu dan
komposisi

2 Mampu
memahami
konsep dasar
strategi
penyelesaian
problema
neraca massa
dan neraca
energi secara
sistematis

2.1 Dapat
menganalisa
persoalan

2.2 Dapat
menganalisa
derajat
kebebasan

2.3 Dapat
memahami tahap
penyelesaian dan
hitungan

2.4 Analisa
persoalan

2.5 Analisa
derajat
kebebasan

2.6 Tahap
penyelesaian
dan hitungan

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis

Tes tulis 2.1 Kemampuan
menganalisa
persoalan

2.2 Kemampuan
menganalisa
derajat
kebebasan

2.3 Kemampuan
memahami
tahap
penyelesaian
dan hitungan

3 1-5

3 Mampu
memahami
konsep dasar
penyelesaian
problema
neraca massa
secara manual
maupun
komputasi

3.1 Dapat memahami
perhitungan
sederhana

3.2 Dapat memahami
perhitungan
menggunakan
fasilitas “Goal
Seek”

3.3 Dapat memahami
perhitungan

3.1 Perhitungan
sederhana

3.2 Perhitungan
menggunakan
fasilitas “Goal
Seek”

3.3 Perhitungan
menggunakan
fasilitas
“Solver”

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis

Tes tulis 3.1 Kemampuan
memahami
perhitungan
sederhana

3.2 Kemampuan
memahami
perhitungan
menggunakan
fasilitas “Goal
Seek”

3 1-5



menggunakan
fasilitas “Solver”

3.3 Kemampuan
memahami
perhitungan
menggunakan
fasilitas “Solver”

4-6 Memahami
konsep dasar
energi

4.1 Dapat memahami
properti intensif

4.2 Dapat memahami
properti ekstensif

4.3 Dapat memahami
state function

4.4 Dapat memahami
path Function

4.5 Dapat memahami
konsep energi
yang menyertai
massa

4.6 Dapat memahami
energi tanpa
massa

4.7 Dapat memahami
hukum
konservasi energi

4.1 Properti
Intensif

4.2 Properti
Ekstensif

4.3 State Function
4.4 Path Function
4.5 Energi yang

menyertai
massa

4.6 Energi tanpa
massa

4.7 Hukum
konservasi
energi

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis

Tes tulis 4.1 Kemampuan
memahami
properti intensif

4.2 Kemampuan
memahami
properti ekstensif

4.3 Kemampuan
memahami state
function

4.4 Kemampuan
memahami path
function

4.5 Kemampuan
memahami
konsep energi
yang menyertai
massa

4.6 Kemampuan
memahami
energi tanpa
massa

4.7 Kemampuan
memahami
hukum
konservasi
energi

9 1-5



7 KUIS 1
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9-11 Memahami
konsep dasar
neraca massa
dan energi
dalam
berbagai
proses

5.1 Dapat memahami
konsep neraca
massa dan energy
pada proses batch

5.2 Dapat memahami
konsep neraca
massa dan energy
pada proses
kontinyu

5.3 Dapat memahami
konsep neraca
massa dan energy
pada proses semi
kontinyu

5.4 Proses Batch
5.5 Proses

Kontinyu
5.6 Proses semi

kontinyu

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

5.1. Kemampuan
memahami
konsep neraca
massa dan
energy pada
proses batch

5.2. Kemampuan
memahami
konsep neraca
massa dan
energy pada
proses kontinyu

5.3. Kemampuan
memahami
konsep neraca
massa dan
energy pada
proses semi
kontinyu

9 1-5

12-13 Memahami
konsep dasar
penerapan
neraca massa
dan energi
pada berbagai
sistem

6.1. Dapat
memahami
penerapan neraca
massa dan energy
pada sistem tanpa
reaksi kimia

6.2. Dapat
memahami
penerapan neraca
massa dan energy

6.1 Sistem tanpa
reaksi kimia

6.2 Sistem dengan
reaksi kimia

6.3 Neraca energy
pada larutan

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

6.1. Kemampuan
memahami
penerapan neraca
massa dan
energy pada
sistem tanpa
reaksi kimia

6.2. Kemampuan
memahami
penerapan neraca

6 1-5



pada sistem
dengan reaksi
kimia

6.3. Dapat
memahami
penerapan neraca
massa dan energy
pada neraca
energy pada
larutan

massa dan energy
pada sistem
dengan reaksi
kimia

6.3. Kemampuan
memahami
penerapan neraca
massa dan energy
pada neraca
energy pada
larutan

14 Memahami
konsep dasar
neraca energi
dengan
menggunakan
humidity chart

7.1 Dapat memahami
konsep dasar
neraca energy
dengan
menggunakan
humidity chart

7.1 Neraca energy
dengan
menggunakan
hulidity chart

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab dan
penugasan

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1 Kemampuan
memahami
konsep dasar
neraca energy
dengan
menggunakan
humidity chart

3 1-5

15 KUIS 2
16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
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Mata Kuliah :
Fisika Dasar II

Dosen Pengampu:
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PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

Mata kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal
Penyusunan

Fisika Dasar II 021T0302 Ilmu Dasar Fisika 2 2
Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Teknik Kimia

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, S.Pd,
M.Pd

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, S.Pd,
M.Pd

Listyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P1 Menguasai konsep sains berupa pengetahuan tentang gejala alam dan dasar-dasar fisika dan aplikasi

pengetahuan matematika dan fisika untuk menyelesaiakan permasalahan dalam bidang kerekayasaan dan
industri kimia

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik

kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CP-MK
M1 Memahami konsep mekanika, fluida, serta kalor/panas dan aplikasinya untuk bidang kerekayasaan secara

mandiri dan bertanggungjawab



M2 Menerapkan konsep mekanika, fluida, serta kalor/panas dan aplikasinya untuk bidang kerekayasaan secara
mandiri dan bertanggungjawab

M3 Terampil menyelesaikan persoalan fisika secara mandiri dan bertanggungjawab
SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
Memahami dan menerapkan konsep mekanika, fluida, serta kalor/panas dan aplikasinya untuk bidang kerekayasaan
industri kimia secara mandiri dan bertanggungjawab

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah fisika dasar 1 membahas dasar ilmu fisika yakni meliputi konsep mekanika, fluida, serta kalor/panas dan
aplikasinya untuk bidang kerekayasaan industri kimia

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Topik Bahasan

1. Momentum, impuls dan tumbukan
2. Rotasi benda tegar
3. Fluida
4. Temperatur dan teori kinetik
5. Kalor
6. Hukum termodinamika
7. Tegangan listrik dan medan listrik
8. Arus listrik
9. Magnet dan induksi magnet

Pustaka Utama :

1. Walker, J., 2010, Halliday and Resnik's Fundamentals of Physics, 9th edition, Wiley, Danvers
Pendukung

2. Sears and Zemansky, Fisika Universitas Jilid 1, 10th edition, Erlangga, Jakarta.
3. Serway, 2005, College Physics, 7th. Giancoli, Physics.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :



Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, S.Pd, M.Pd.

Assessment

Mata Kuliah Syarat -



Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1,2 Memahami

konsep
momentum,
impuls dan
tumbukan

1.1 Mampu
menjelaskan
dan menghitung
momentum dan
impuls.

1.2 Mampu
menjelaskan
hubungan
momentum dan
impuls untuk
menyelesaikan
soal tumbukan.

1.3 Mampu
memahami dan
menjelaskan
pusat massa.

Kontrak
perkuliahan

Momentum,
Impuls dan
tumbukan
1.Momentum
linier dan
kekekalan

2.Momentum
impuls dan
momentum

3. Tumbukan satu
dimensi

4. Tumbukan
berdimensi dua

5. Pusat massa

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
peta konsep
hakikat ilmu
fisika dan
perannya
dalam
kehidupan

1 x 2 x 50
menit

Tes
Lisan

1. Ketepatan
menjelaskan
dan
menghitung
momentum
dan impuls.

2. Ketepatan
menjelaskan
hubungan
momentum
dan impuls
untuk
menyelesaika
n soal
tumbukan.

3. Ketepatan
memahami
dan
menjelaskan
pusat massa.

10 [1], [3]

3,4 Memahami
konsep rotasi
benda tegar

2.1 Mampu
menghitung
kecepatan sudut
dari benda yang
berotasi secara

Rotasi Benda
Tegar
1. Posisi angular,

kecepatan dan
percepatan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk

2 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menghitung
kecepatan
sudut dari
benda yang

20 [1], [2],
[3]



konstan.
2.2 Mampu

menjelaskan
hubungan antara
periode,
frekuensi, sudut
rotasi, kecepatan
sudut, dan
percepatan sudut
pada gerak rotasi
benda.

2. Kinematika
rotasi

3. Besaran sudut
dan linier

4. Energi kinetik
rotasi

5. Teorema
sumbu parallel

6. Perhitungan
momen inersia

7. Torsi
8. Hubungan

torsi dan
percepatan

jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

power point
dan
penyelesaian
soal

berotasi
secara
konstan

2. Ketepatan
menjelaskan
hubungan
antara
periode,
frekuensi,
sudut rotasi,
kecepatan
sudut, dan
percepatan
sudut pada
gerak rotasi
benda

5,6 Memahami
konsep fluida

3.1 Mampu
menghitung
massa jenis dan
gravitasi khusus.

3.2 Mampu
menghitung dan
menjelaskan
tekanan pada
fluida.

3.3 Mampu
menjelaskan
prinsip Pascal
dan Archimedes

3.4 Mampu
menjelaskan laju
aliran dan

Fluida
1. Massa jenis

dan Gravitasi
Khusus

2. Tekanan pada
Fluida

3. Prinsip Pascall
4. Pengapungan

dan Prinsip
5. Archimedes
6. Persamaan

Kontinuitas
7. Persamaan

Bernoulli
8. Viskositas
9. Tegangan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

2 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menghitung
massa jenis
dan gravitasi
khusus.

2. Ketepatan
menghitung
dan
menjelaskan
tekanan pada
fluida.

3. Ketepatan
menjelaskan
prinsip
Pascal dan
Archimedes

20 [1], [2],
[3]



persamaan
kontinuitas

3.5 Mampu
menjelaskan dan
menerapkan
prinsip Bernoulli

3.6 Mampu
menjelaskan
viskositas,
tegangan
permukaan dan
kapilaritas

Permukaan
dan
Kapilaritas

4. Ketepatan
menjelaskan
laju aliran
dan
persamaan
kontinuitas

5. Ketepatan
menjelaskan
dan
menerapkan
prinsip
Bernoulli

6. Ketepatan
menjelaskan
viskositas,
tegangan
permukaan
dan
kapilaritas

7,8 Memahami
konsep
temperatur
dan teori
kinetik

4.1 Mampu
memahami dan
menghitung
temperatur

4.2 Mampu
menggunakan
Hukum-hukum
gas dan
emperatur
mutlak.

4.3 Mampu
menjelaskan
dan

Temperatur dan
Teori Kinetik
1. Temperatur

dan
Termometer

2. Hukum-
hukum gas
dan
Temperatur
Mutlak

3. Hukum Gas
Ideal

4. Teori Kinetik

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

2 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
memahami
dan
menghitung
temperatur

2. Ketepatan
menggunaka
n Hukum-
hukum gas
dan
emperatur
mutlak.

3. Ketepatan

10 [1], [2],
[3]



menyelesaikan
persoalan yang
behubungan gas
ideal.

dan
Interpretasi
Molekuler

5. Distribusi
Laju
Molekul

menjelaskan
dan
menyelesaik
an persoalan
yang
behubungan
gas ideal.

9 Ujian Tengah
Semester

Mampu
menjelaskan dan
menghitung konsep
yang telah
diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan dan
menghitung
konsep yang
telah diajarkan

[1], [2],
[3]

10,11 Memahami
/konsep kalor

5.1 Mampu
menjelaskan
kalor sebagai
transfer energi

5.2 Mampu
menjelaskan
perbedaan
temperatur, kalor
dan energi
dalam.

5.3 Mampu
membedakan
perpindahan
kalor secara
konduksi,
Konveksi dan
radiasi.

Kalor
1. Kalor sebagai

Transfer
Energi

2. Perbedaaan
antara
Temperatur,
kalor dan
Energi Dalam

3. Energi Dalam
Gas Ideal

4. Kalor Jenis
5. Perpindahan

Kalor
Konduksi,
Konveksi dan
Radiasi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

2 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
kalor
sebagai
transfer
energi

2. Ketepatan
menjelaskan
perbedaan
temperatur,
kalor dan
energi
dalam.

3. Ketepatan
membedaka
n
perpindahan
kalor secara
konduksi,
Konveksi

10 [1], [2],
[3]



dan radiasi.

12 Memahami
konsep
hukum
termodinami
ka

6.1 Mampu
memahami dan
menjelaskan
hukum I
Termodinamika

6.2 Mampu
memahami dan
menjelaskan
Hukum II
Termodinamika

6.3 Mampu
memahami
Entropi dan
Hukum II
Termodinamika

Hukum
Termodinamika
1. Hukum I

Termodinami
ka

2. Hukum II
Termodinami
ka

3. Entropi dan
Hukum II
Termodinami
ka

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
memahami
dan
menjelaskan
hukum I
Termodinam
ika

2. Ketepatan
memahami
dan
menjelaskan
Hukum II
Termodinam
ika

3. Ketepatan
memahami
Entropi dan
Hukum II
Termodinam
ika

5 [1], [2],
[3]

13 Memahami
konsep
tegangan
listrik dan
medan listrik

7.1 Mampu
memahami dan
menjelaskan
konsep dasar
listrik statis dan
arus listrik pada
atom.

7.2 Mampu
memahami dan
menjelaskan
serta

Tegangan
Listrik
dan Medan
Listrik
1. Listrik Statis
2. Arus Listrik

pada Atom
3. Isolator dan

Konduktor
4. Hukum

Coulomb

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
memahami
dan
menjelaskan
konsep dasar
listrik statis
dan arus
listrik pada
atom.

2. Ketepatan
memahami

5 [1], [2],
[3]



mengaplikasikan
isolator dan
konduktor

7.3 Mampu
menjelaskan dan
menghitung
Hukum
Coulomb

7.4 Mampu
menjelaskan
medan listrik

7.5 Mampu
menjelaskan
Hukum Gauss

5. Medan
Listrik

6. Hukum
Gauss

dan
menjelaskan
serta
mengaplikas
ikan isolator
dan
konduktor

3. Ketepatan
menjelaskan
dan
menghitung
Hukum
Coulomb

4. Ketepatan
menjelaskan
medan listrik

5. Ketepatan
menjelaskan
Hukum
Gauss

14 Memahami
konsep arus
listrik

8.1 Mampu
menjelaskan
pengertian arus
listrik dan
Hukum Ohm

8.2 Mampu
menjelaskan
konsep daya

8.3 Mampu
menjelaskan
penerapan
konsep arus

Arus Listrik
1. Arus Listrik
2. Hukum Ohm:

Tahanan
Listrik

3. Daya Listrik
4. Arus searah

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian
arus listrik
dan Hukum
Ohm

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep daya

3. Ketepatan
menjelaskan
penerapan

10 [1], [2],
[3]



searah. konsep arus
searah

15 9.1 Mampu
menjelaskan hal-
hal yang
menyebabkan
timbulnya
medan magnet.

9.2 Mampu
menjelaskan
mekanisme
terjadinya arus
listrikdari medan
magnet

9.3 Mampu
menjelaskan
medan magnet
yang timbul
pada kawat
berarus

Magnet dan
Induksi Magnet
1. Magnet dan

Medan
Magnet

2. Arus Listrik
menghasilka
n Medan
Magnet

3. Medan
Magnet
karena
Kawat
Berarus

4. Gaya antara
Dua Kawat
Berarus

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
hal-hal yang
menyebabka
n timbulnya
medan
magnet.

2. Ketepatan
menjelaskan
mekanisme
terjadinya
arus
listrikdari
medan
magnet

3. Ketepatan
menjelaskan
medan
magnet yang
timbul pada
kawat
berarus

10 [1], [2],
[3]

16 Ujian Akhir
Semester

Mampu
menjelaskan dan
menghitung konsep
yang telah
diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan dan
menghitung
konsep yang
telah diajarkan

[1], [2],
[3]
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

Mata kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal
Penyusunan

Kimia Organik 021T0102 Ilmu Dasar Kimia 3 2
Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Teknik Kimia

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Listyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9
P1
KU1
KU2
KU5
KK1
CP-MK : Menjelaskan konsep klasifikasi senyawa organik berdasarkan struktur rantai hidrokarbon, gugus fungsi dan sifat
senyawa agar terampil mengidentifikasi dan menganalisis hasil pengujian gugus fungsi senyawa organik (C4) berdasarkan
sifat senyawa dengan teliti, tepat dan jujur (P3, A3)
M1 Menjelaskan konsep klasifikasi senyawa organik berdasarkan struktur rantai hidrokarbon, gugus fungsi dan

sifat senyawa
M2 Terampil mengidentifikasi gugus fungsi senyawa organik berdasarkan sifat senyawa dengan teliti, tepat dan

jujur
M3 Terampil menganalisis hasil pengujian gugus fungsi senyawa organikberdasarkan sifat senyawa dengan teliti,

tepat dan jujur



SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang klasifikasi senyawa organik berdasar struktur rantai hidrokarbon, gugus
fungsi, sifat senyawa organik, dan analisa gugus fungsi senyawa organik

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Pengenalan kimia organik, alkana, alkena, alkuna, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, senyawa aromatik, reaksi
kimia senyawa organik.
Topik Bahasan

1. Klasifikasi senyawa organik
2. Senyawa alkana, alkena, alkuna
3. Senyawa aromatis
4. Senyawa alkohol dan eter
5. Senyawa aldehid dan keton
6. Senyawa asam karboksilat dan turunannya
7. Sifat dan struktur senyawa
8. Identifikasi gugus fungsi senyawa organik

Pustaka Utama :

1. Fessenden, R.J. and J.S. Fessenden. 1986. Kimia Organik Dasar Edisi Ketiga. Jilid 1. Terjemahan oleh A.H. Pudjaatmaka.
Erlangga. Jakarta.

2. Fessenden, R.J. and J.S. Fessenden. 1986. Kimia Organik Dasar Edisi Ketiga. Jilid 2. Terjemahan oleh A.H. Pudjaatmaka.
Erlangga. Jakarta.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si



Assessment

Mata Kuliah Syarat Kimia Dasar 1 dan 2



Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

konsep dasar
senyawa
organik dan
mengklasifik
asikannya
berdasarkan
struktur
rantai
hidrokarbon
dan gugus
fungsi

1.1 Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa organik

1.2 Dapat
mengklasifikasik
an senyawa
organik
berdasarkan
struktur rantai
hidrokarbon

1.3 Dapat
mengklasifikasik
an senyawa
organik
berdasarkan
gugus fungsi

Kontrak
perkuliahan
dan konsep
dasar
senyawa
organik
1. Kekhasan

atom
karbon

2. Sifat
molekul
organik

3. Klasifikasi
senyawa
organik
berdasarka
n struktur
rantai
hidrokarbo
n

4. Klasifikasi
senyawa
organik
berdasarka
n gugus
fungsi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Diskusi dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
tertulis

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
organik

2. Ketepatan
dalam
mengklasifik
asikan
senyawa
organik
berdasarkan
struktur
rantai
hidrokarbo

3. Ketepatan
dalam
mengklasifik
asikan
senyawa
organik
berdasarkan
gugus fungsi

5 [1], [3]



2,3,4 Memahami
konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
alkana-
alkena-
alkuna,
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
berdasarkan
sifat khas.

2.1 Dapat
menjelaskan
perbedaan dari
golongan
senyawa alkana-
alkena-alkuna

2.2 Dapat
menerapkan
aturan tata nama
sesuai struktur
senyawa
golongan
alkana-alkena-
alkuna.

2.3 Dapat
menganalisa dan
mengidentifikasi
senyawa
golongan
alkana-alkena-
alkuna
berdasarkan sifat
khas.

Alkana-
Alkena-
Alkuna
1. Rumus

umum
senyawa

2. Struktur
dan tata
nama

3. Isomer
4. Reaksi

Kimia
5. Sifat fisika
6. Kegunaan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

3 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
perbedaan
dari senyawa
alkana-
alkena-
alkuna

2. Ketepatan
dalam
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa
golongan
alkana-
alkena-
alkuna

3. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
golongan
alkana-
alkena-
alkuna
berdasarkan
sifat khas.

[1], [2],
[3]

5,6 Memahami 2.1 Dapat Alkohol-Eter Pendekatan Tugas : 2 x 3 x 50 Tes 1. Ketepatan 10 [1], [2],



konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
alkohol-eter,
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat
menganalisa
dan
mengidentiik
asi senyawa
alkohol-eter
berdasarkan
sifat khas.

menjelaskan
perbedaan dari
golongan
senyawa alkohol-
eter

2.2 Dapat
menerapkan
aturan tata nama
sesuai struktur
senyawa
golongan
alkohol-eter

2.3 Dapat
menganalisa dan
mengidentiikasi
senyawa
golongan
alkohol-eter
berdasarkan sifat
khas.

1. Rumus
umum
senyawa

2. Struktur
dan tata
nama

3. Reaksi
Kimia

4. Sifat fisika
5. Kegunaan

Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

menit Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

dalam
menjelaskan
perbedaan
dari senyawa
alkohol-eter

2. Ketepatan
dalam
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa
golongan
alkohol-eter

3. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
golongan
alkohol-eter
berdasarkan
sifat khas.

[3]

7 Memahami
konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
aldehid,
menerapkan

5.1 Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
golongan aldehid

5.2 Dapat
menerapkan

Aldehid
1. Rumus

umum
senyawa

2. Struktur
dan tata
nama

3. Reaksi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
aldehid

2. Ketepatan

5 [1], [2],
[3]



aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
aldehid
berdasarkan
sifat khas.

aturan tata nama
sesuai struktur
senyawa
golongan aldehid

5.3 Dapat
menganalisa dan
mengidentiikasi
senyawa
golongan aldehid
berdasarkan sifat
khas.

Kimia
4. Sifat fisika
5. Kegunaan

individu/kelom
pok

soal tasi) dalam
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa
golongan
aldehid

3. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
golongan
aldehid
berdasarkan
sifat khas

8 Ujian Tengah
Semester

5.1 Mampu
menjelaskan dan
menghitung
konsep yang
telah diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan
konsep yang
telah diajarkan

20 [1], [2],
[3]

9 Memahami
konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
keton,
menerapkan
aturan tata

1.1 Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
golongan aldehid

1.2 Dapat
menerapkan
aturan tata nama

Keton
1. Rumus

umum
senyawa

2. Struktur
dan tata
nama

3. Reaksi
Kimia

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
dari senyawa
keton

2. Ketepatan
dalam

5 [1], [2],
[3]



nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
keton
berdasarkan
sifat khas.

sesuai struktur
senyawa
golongan keton

1.3 Dapat
menganalisa dan
mengidentiikasi
senyawa
golongan keton
berdasarkan sifat
khas.

4. Sifat fisika
5. Kegunaan

pok menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa
golongan
Keton

3. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
golongan
keton
berdasarkan
sifat khas

10, 11 Memahami
konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
asam
karboksilat-
ester,
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat

1.1 Dapat
menjelaskan
perbedaan dari
golongan
senyawa asam
karboksilat-ester,

1.2 Dapat
menerapkan
aturan tata nama
sesuai struktur
senyawa
golongan asam
karboksilat-ester,

1.3 Dapat
menganalisa dan

Asam
Karboksilat-
Ester
1. Rumus

umum
senyawa

2. Struktur
dan tata
nama

3. Reaksi
Kimia

4. Sifat fisika
5. Kegunaan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

2 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
perbedaan
dari senyawa
asam
karboksilat-
ester

2. Ketepatan
dalam
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa

10 [1], [2],
[3]



menganalisa
dan
mengidentiik
asi senyawa
asam
karboksilat-
ester,
berdasarkan
sifat khas.

mengidentiikasi
senyawa
golongan asam
karboksilat-ester,
berdasarkan sifat
khas.

golongan
asam
karboksilat-
ester

3. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
golongan
asam
karboksilat-
ester
berdasarkan
sifat khas

12,13 Memahami
konsep
mengenai
struktur dan
sifat dari
golongan
senyawa
aromatik,
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa,
serta dapat
menganalisa
dan

8.1 Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
golongan
aromatik

8.2 Dapat
menerapkan
aturan tata nama
sesuai struktur
senyawa
golongan
aromatik

8.3 Dapat
menganalisa dan

Senyawa
Aromatik
1. Sifat

senyawa
aromatik

2. Struktur
dan tata
nama
senyawa
turunan
benzena

3. Reaksi
pada
benzena

4. Manfaat
benzena

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

2 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
senyawa
golongan
aromatik

4. Ketepatan
dalam
menerapkan
aturan tata
nama sesuai
struktur
senyawa
aromatik

10 [1], [2],
[3]



mengidentifi
kasi senyawa
aldehid
berdasarkan
sifat khas.

mengidentiikasi
senyawa
golongan
aromatik
berdasarkan sifat
khas.

dan
turunanny
a

5. Ketepatan
dalam
menganalisa
dan
mengidentifi
kasi senyawa
aromatik
berdasarkan
sifat khas

14 Memahami
konsep
mengenai
berbagai
macam reaksi
pada senyawa
organik dan
dapat
memprediksi
senyawa
yang
terbentuk
berdasarkan
reaksi yang
terjadi

9.1. Dapat
menjelaskan
mekanisme
reaksi oksidasi
pada semua
golongan
senyawa
organik

9.2. Dapat
menjelaskan
mekanisme
reaksi reduksi
pada semua
golongan
senyawa
organik

9.3 Dapat
menjelaskan
mekanisme
reaksi substitusi
pada semua
golongan
senyawa

Reaksi
Senyawa
Organik
1. Reaksi

Oksidasi
2. Reaksi

Reduksi
3. Reaksi

Substitusi
4. Reaksi

Adisi
5. Reaksi

Eliminasi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Penyelesaian
soal dan
diskusi

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis
dan
diskusi

5 [1], [2],
[3]



organik
9.4. Dapat

menjelaskan
mekanisme
reaksi adisi
pada semua
golongan
senyawa
organik

9.5. Dapat
menjelaskan
mekanisme
reaksi eliminasi
pada semua
golongan
senyawa
organik

15 Studi kasus Mampu mengaitkan
ilmu kimia organik
dengan kondisi di
lingkungan sekitar
serta menemukan
usulan solusi atas
permasalahan yang
ada.

Sampah dan
penanggulang
annya

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Studi kasus 1 x 3x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menemukan
solusi atas
permasalahanny
a dan
mengaitkannya
dengan kimia
organik

10 [1], [2],
[3]

16 Ujian Akhir
Semester

Mampu menjelaskan
konsep yang telah
diajarkan

Semua materi
yang telah
diberikan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
PBL

Penyelesaian
Soal

1 x 3 x 50
menit

Tes
Tulis

Ketepatan
menjelaskan
konsep yang
telah diajarkan

20 [1], [2],
[3]
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PRODI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

KALKULUS II 021T0202 Ilmu Dasar
Matematika 2 2 6 Februari

2019
Capaian
Pembelajaran (CP) Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Program Studi Teknik

Kimia
Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Listiyana Candra Dewi, S.Si,

M.Si Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data
CP-MK
M1 Menerapkan konsep integral di kehidupan sehari-hari dengan mandiri dan tanggung jawab (S9)
M2 Menyelesaikan masalah matematis dengan mandiri dan tanggung jawab (KU1, KU2, KU5, S9)
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Menerapkan Integral Tak Tentu
L2 Menerapkan Integral Tentu
L3 Menerapkan Teknik-teknik Pengintegralan



L4 Menerapkan Luas dan Volume
L5 Menerapkan Panjang Busur
L6 Menerapkan Integral Tak Wajar

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI
Matakuliah ini mengkaji tentang konsep integral tak tentu (anti turunan), fungsi real dengan satu peubah, integral
tertentu fungsi real dengan satu peubah, penggunaan integral tertentu fungsi real dengan satu peubah dengan
disajikan dalam bentuk teori melalui pembelajaran aktif berbantuan IT.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Topik Bahasan

1. Integral Tak Tentu
2. Integral Tentu
3. Teknik-teknik Pengintegralan
4. Luas dan Volume
5. Panjang Busur
6. Integral Tak Wajar

Pustaka Utama :

1. Varberg, D., Purcell, E. and Rigdon, S. 2006. Calculus 9th Edition. Pearson Publisher
Pendukung

2. Stewart, J. 2012. Calculus 7th Edition. Belmont: Brooks/Cole
3. Thomas Jr., G., et. al. 2010. Thomas’ Calculus 12th Edition. Boston: Addison-Wesley

Media Pembelajaran Software Hardware :

Laptop, LCD, dll

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS Umi Hanifah, M.Pd.



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1-2 Menerapkan
integral tak
tentu (anti
turunan)
dalam
matematika
dan
kehidupan
sehari-hari

1. Menjelas
kan
Kontrak
Kuliah

2. Menjelas
kan
integral
tak tentu
(anti
turunan)

3. Menerap
kan
integral
tak tentu
(anti
turunan)
dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-

Kontrak
Kuliah,
integral tak
tentu (anti
turunan)

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kel
ompok

Tugas:
Menyelesaik
an soal

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an integral
tak tentu
(anti
turunan)

2. Ketepatan
menerapk
an integral
tak tentu
(anti
turunan)
dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

10 [1], [2],
[3]

Assessment Tes Tertulis

Mata Kuliah Syarat Kalkulus I



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

hari
3-4 Menerapkan

integral tentu
dalam
matematika
dan
kehidupan
sehari-hari

1. Menjelas
kan
konsep
integral
tentu

2. Menerap
kan
konsep
integral
tentu
dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-
hari

1. Riemann
2. integral

tentu

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kel
ompok

Tugas:
Menyelesaik
an soal

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an integral
tentu

2. Ketepatan
menerapk
an integral
tentu
dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

10 [1], [2],
[3]

5-7 Menerapkan
teknik-teknik
pengintegrala
n dalam
matematika
dan
kehidupan
sehari-hari

1. Menjelas
kan
konsep
teknik-
teknik
penginte
gralan

2. Menerap
kan
konsep

1. Integral
substitusi

2. Integral
parsial

3. Integral
fungsi
rasional

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas

Tugas:
Menyelesaik
an soal

3 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an teknik-
teknik
penginteg
ralan

2. Ketepatan
menerapk
an teknik-
teknik

30 [1], [2],
[3]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

teknik-
teknik
penginte
gralan
dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-
hari

individu/kel
ompok

penginteg
ralan
dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

8 UTS
9-11 Menerapkan

luas daerah
dan volume
benda dalam
matematika
dan
kehidupan
sehari-hari

1. Menjelas
kan
konsep
luas
daerah
dan
volume
benda

2. Menerap
kan
konsep
luas
daerah
dan
volume
benda

1. luas
daerah

2. volume
benda

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kel
ompok

Tugas:
Menyelesaik
an soal

3 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an konsep
luas
daerah
dan
volume
benda

2. Ketepatan
menerapk
an konsep
luas
daerah
dan
volume
benda

20 [1], [2],
[3]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-
hari

dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

12-13 Menerapkan
panjang busur
dalam
matematika
dan
kehidupan
sehari-hari

1. Menjelas
kan
panjang
busur

2. Menerap
kan
panjang
busur
dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-
hari

panjang
busur

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kel
ompok

Tugas:
Menyelesaik
an soal

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an konsep
panjang
busur

2. Ketepatan
menerapk
an konsep
panjang
busur
dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

15 [1], [2],
[3]

14-15 Menerapkan
integral tak
wajar dalam
matematika
dan

1. Menjelas
kan
integral
tak wajar

2. Menerap

integral tak
wajar

Pendekatan
Pembelajar
an
Kolaboratif:
Ceramah,

Tugas:
Menyelesaik
an soal

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis 1. Ketepatan
menjelask
an
integral
tak wajar

15 [1], [2],
[3]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

kehidupan
sehari-hari

kan
integral
tak wajar
dalam
matemati
ka dan
kehidupa
n sehari-
hari

diskusi,
tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kel
ompok

2. Ketepatan
menerapk
an integral
tak wajar
dalam
matematik
a dan
kehidupan
sehari-
hari

16 UAS



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

Mata Kuliah :
Mikrobiologi Terapan Lingkungan

Dosen Pengampu:
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PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
2019



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

Mata kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal
Penyusunan

Mikrobiologi Terapan
Lingkungan

021T0402 Ilmu Dasar Biologi 2 2

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Teknik Kimia

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Fahimatul Ulya, S.Si., M.Biotech Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

P4 Menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan secara umum;

P6 Menguasai konsep dan metode analisis data dan informasi yang dihasilkan dari percobaan (eksperimen)

kimia.

P7 Menguasai prinsip, metode dan teknik pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di

laboratorium dan di lapangan, khususnya penanganan bahan kimia berbahayai.

P10 Menguasai pengetahuan faktual dari isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi secara umum yang

terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan kimia oleh masyarakat

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang



sesuai dengan bidang keahliannya

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data

KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang

teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi..

KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu

memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

KK7 Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang pengolahan limbah industri, rekayasa produk ramah

lingkungan, dan pengembangan proses dan analisis ramah lingkungan

KK8 Memiliki kemampuan merancang rekayasa sistem pengolahan dan pra rencana pabrik kimia ditinjau dari segi

teknis, ekonomis maupun lingkungan

CP-MK : Mampu memahami konsep mikrobiologi, bioremidiasi, dan bioproses pengolahan limbah cair dan padat serta
terampil menganalisa mikroba pencemar di lingkungan dengan teliti, tepat, dan jujur.
M1 Memahami konsep mikrobiologi
M2 Memahami konsep bioremidiasi
M3 Memahami konsep bioproses pengolahan limbah cair dan padat
M4 Terampil menganalisa mikroba pencemar di lingkungan dengan teliti, tepat, dan jujur
SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami mikrobiologi dan ruang lingkupnya secara umum
L2 Mengetahui dan menjelaskan jenis mikroba, karakteristik, dan klasifikasinya sesuai dengan tempat hidupnya.
L3 Menguasai konsep kurva pertumbuhan mikroba, fase pertumbuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
L4 Mampu menjelaskan dan menguasai konsep mengenai metode penumbuhan (culturing) mikroorganisme
L5 Mampu menjelaskan dan menguasai konsep mengenai metode pengukuran mikroba pencemar
L6 Mampu menguasai materi pencemaran lingkungan oleh mikroba dan berbagai metode bioremidiasi
L7 Mampu menguasai konsep tentang Bioproses dalam pengolahan limbah cair dan padat



Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah Mikrobiologi Terapan Lingkungan ini menjelaskan tentang dasar-dasar mikroorganisme lingkungan, jenis
mikroorganisme, metode penumbuhan mikroorganisme, metode analisa mikroba pencemar dan bioremidiasi, serta
pemanfaatn mikroba dalam pengolahan limbah.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Pengenalan mikrobiologi dan ruang lingkupnya, klasifikasi mikroba berdasarkan tempat hidupnya, metode penumbuhan
mikroba dan analisanya, bioremidiasi dan pengolahan limbah.

Topik Bahasan

1. Mikrobiologi dan ruang lingkupnya
2. Mikrobiologi udara
3. Mikrobiologi tanah
4. Mikrobiologi akuatik
5. Pertumbuhan Mikroba: Kurva, fase dan faktor-faktor yang mempengaruhi
6. Metoda Penumbuhan (culturing) Mikroorganisme
7. Metode pengukuran mikroba pencemar
8. Pencemaran oleh mikroba dan bioremidiasi
9. Mikrobiologi limbah

Pustaka Utama :

[1] Pepper, I.L., Gerba, C.P., Gentry, T.J., 2009. Environmental Microbiology, Elsevier, USA.

[2] Waluyo, lud., 2103. Mikrobiologi Lingkungan, UMM Press, Malang.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si



Teaching/ Tim LS

Assessment

Mata Kuliah Syarat Biologi Dasar



Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

mikrobiologi
dan ruang
lingkupnya
secara umum

1. Dapat memahami
rencana dan
sistem
pembelajaran
dalam
perkuliahan.

2. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
mikrobiologi dan
ruang lingkupnya

1. Kontrak
kuliah

2. Pengertian
mikrobiolo
gi

3. Klasifikasi
mikrobiolo
gi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Diskusi dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
tertulis

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
mikrobiologi

2. Ketepatan
dalam
menjelaskan
ruang lingkup
mikrobiologi

5 [1], [2]

2,3 Mengetahui
dan
menjelaskan
jenis
mikroba,
karakteristik,
dan
klasifikasinya
sesuai dengan
tempat
hidupnya
(tanah)

1. Dapat memahami
materi kelompok
kehidupan dalam
tanah

2. Dapat
menjelaskan
peranan mikroba
tanah dalam siklus
mineral.

3. Dapat memahami
konsep deteriorasi
dan korosi
mikrobiologi oleh

1. Karakterist
ik mikroba
tanah

2. Siklus
sulfur,
nitrogen,
besi,
mangan,
fosfor, dan
karbon.

3. Kerusakan
mikrobiolo
gik pada

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap

1. Ketepatan
dalam
memahami
materi
kelompok
kehidupan
dalam tanah

2. Ketepatan
dalam
menjelaskan
peranan
mikroba tanah
dalam siklus
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mikrobiologi tanah benda
tekstil dan
logam

mineral.
3. Ketepatan
dalammemaha
mi konsep
deteriorasi dan
korosi
mikrobiologi
oleh
mikrobiologi
tanah

4 Mengetahui
dan
menjelaskan
jenis
mikroba,
karakteristik,
dan
klasifikasinya
sesuai dengan
tempat
hidupnya
(udara)

1. Dapat memahami
materi kelompok
kehidupan di
udara

2. Dapat memahami
konsep
pencemaran
mikroba di udara
dan cara
pengendaliannya

1. Kandungan
mikroba
dalam
ruangan

2. Kandungan
mikroba
luar
ruangan

3.Metode
pengendalia
n
kontaminasi
mikroba di
udara

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
memahami
materi
kelompok
kehidupan di
udara

2. Ketetpatan
dalam
memahami
konsep
pencemaran
mikroba di
udara dan cara
pengendaliann
ya

5 [1], [2]

5,6 Mengetahui
dan
menjelaskan
jenis
mikroba,

1. Dapat memahami
materi kelompok
mikroba dalam air

2. Dapat
menjelaskan

1. Bakteri,
cyanophyta,
fungi, dan
virus

2. Siklus

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja

1. Ketepatan
dalam
memahami
materi
kelompok

10 [1], [2]



karakteristik,
dan
klasifikasinya
sesuai dengan
tempat
hidupnya
(air)

peranan mikroba
air dalam siklus
unsur dalam air.

3. Dapat
menjelaskan
materi pencemaran
air oleh mikroba

karbon,
nitrogen,
sulfur,
fosfor, besi,
dan mangan

3. Pencemaran
terhadap
badan air
dan
mekanisme
pennyebara
nnya

jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

power point,
diskusi, dan
penyelesaian
soal

dan
sikap
(presen-
tasi)

mikroba
dalam air

2. Ketepatan
dalam
menjelaskan
peranan
mikroba air
dalam siklus
unsur dalam
air.

3. Ketepatan
dalam
menjelaskan
materi
pencemaran
air oleh
mikroba

7 Menguasai
konsep kurva
pertumbuhan
mikroba, fase
pertumbuhan,
dan faktor-
faktor yang
mempengaru
hi

1. Memahami teori
pertumbuhan
mikroorganisme

2. Memahami
konsep dan mampu
menjelaskan fase-
fase dan kurva
pertumbuhan
mikroorganisme

3. Mampu
menelaskan faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
mikroorganisme

1. Definisi
pertumbuha
n
mikroorgan
isme

2. Fase-fase
dan kurva
pertumbuha

3. Faktor yang
mempengar
uhi
pertumbuha
n

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
memahami
teori
pertumbuhan
mikroorganis
me

2. Ketepatan
dalam
Memahami
konsep fase-
fase dan
kurva
pertumbuhan
mikroorganis
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me
3. Ketepatan
dalam
menjelaskan
faktor yang
mempengaruh
i
pertumbuhan
mikroorganis
me

8 UTS
9,10 Mampu

menjelaskan
dan
menguasai
konsep
mengenai
metode
penumbuhan
(culturing)
mikroorganis
me

1. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik inokulasi

2. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik inkubasi

3. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik isolasi

4. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat

1. Inokulasi
2. Inkubasi
3. Isolasi
4. Inspeksi
5. Identifikas

i

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik
inokulasi

2. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik
inkubasi

3. Ketepatan
dalam
memahami
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teknik inspeksi
5. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik identifikasi

dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik isolasi

4. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik
inspeksi

5. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan tepat
teknik
identifikasi

11,12 Mampu
menjelaskan
dan
menguasai
konsep
mengenai
metode
pengukuran
mikroba
pencemar

7.1 Memahami
metode
samplimg
mikroba

7.2 Memahami
metode
pengukuran
mikroba

1. Metode
sampling
mikroba

2. Angka
lempeng
total

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1 Keteoatan
dalam
menjelaska
n metode
samplimg
mikroba

7.2 Ketetepatan
dalam
meahami
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metode
pengukuran
mikroba
dan
mengaplika
sikannya
dalam
meyelesaik
an
permasalah
an yang
terkait
dengan
analisa
tingkat
pencemara
n mikroba
di suatu
tempat

13 Mampu
menguasai
materi
pencemaran
lingkungan
oleh mikroba
dan berbagai
metode
bioremidiasi

1. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan tepat
berbagai macam
pencemaran
lingkungan yang
disebabkan oleh
mikroba

2. Mampu
memahami konsep

1. Jenis
pencemaan
lingkungan
oleh
mikroba

2. Metode
bioremidias
i

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Penyelesaian
Soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan tepat
berbagai
macam
pencemaran
lingkungan
yang
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berbagai macam
metode
bioremidiasi.

disebabkan
oleh mikroba

2. Mampu
memahami
konsep
berbagai
macam
metode
bioremidiasi.

14,15 Mampu
menguasai
konsep
tentang
Bioproses
dalam
pengolahan
limbah cair
dan padat

1. Mampu
memahami dan
menjelaskan
dengan prinsip
peranan mikroba
dalam pengolahan
limbah

2. Mampu
memahami
tahapan bioproses
dalam pengolahan
limbah cair

3. Mampu
memahami
tahapan bioproses
dalam pengolahan
limbah padat

1. Peran
mikroba
dala
pengolahan
limbah

2. Tahap
bioproses
pengolahan
limbah cair

3. Tahap
bioproses
pengolahan
limbah
padat

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x 50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
dengan
prinsip
peranan
mikroba
dalam
pengolahan
limbah

2. Ketepatan
dalam
memahami
tahapan
bioproses
dalam
pengolahan
limbah cair

3. Ketepatan
dalam
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memahami
tahapan
bioproses
dalam
pengolahan
limbah padat

16 UJIAN AKHIR SEMESTER




