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Capaian Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL-S-1.8 Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

CPL-KU-1.1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

CPL-KU-1.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-PP-1.2 Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

Diskripsi Singkat MK 
◦ Mata kuliah Kimia Organik di Teknik Kimia mempelajari aturan dan simbol kimia organik untuk menamai dan 

menggambarkan struktur, menjelaskan hubungan struktur dengan sifat fisika dan kereaktifan kimia senyawa organik 

terutama yang banyak digunakan dalam industri kimia  

Bahan kajian : 

materi pembelajaran 

1. Struktur Atom dan Ikatan Kimia 

2. Pengenalan Streokimia 

3. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Alkana, alkena dan alkuna 

4. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Halida 

5. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Eter dan Alkohol 

6. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Aromatis 

7. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa asam karboksilat dan turunan asam karboksilat 

 



8. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Polimer 

9. Sifat, Struktur dan reaksi senyawa Lemak 

Pustaka 

  

1. Fessenden and Fessenden, 1986, Kimia Organik Jilid 1 , edisi ketiga, Erlangga, Jakarta 

2. Fessenden and Fessenden, 1986, Kimia Organik Jilid 2 , edisi ketiga, Erlangga, Jakarta 

3. Richard F. Delay and Sally J. Delay, 2005, Organic Chemistrry, online source www.ochem4free.com 

Dosen Pengampu  Yusnita La Goa, M.T. 

Mata kuliah syarat TKK 1207 
 

Pert. 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang 

Direncanakan 

untuk 

Mencapai CP 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Aktivitas 

Pembelajaran/ 

Pengalaman Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian/ Asesmen Sumb

er 

Belaj

ar 

Indikator Bentuk Bobot  

1 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

kimia organic, dasar-

dasar reaksi 

penggolongan 

senyawa organic dan 

peranan kimia 

organic (Pengantar 

Kimia Organik) 

Pendahuluan 

1. Pengertian 

kimia organik 

2. Memberikan 

dasar-dasar 

struktur 

molekul untuk 

menggambark

an senyawa 

organik 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

senyawa organik 

2. Mahasiswa 

mengetahui senyawa 

organik di sekitar kita 

3. mahasiswa dapat 

mengetahui kegunaan 

dan manfaat senyawa 

organik 

3x50 

menit 

1. Dijelask

an 

2. Mahasis

wa 

mengerja

kan 

sesuai 

dengan 

materi 
 

1. Dijelask

an 

2. Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 

 

 

1,2,3 

 



2 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

tatanama, struktur, 

sifat, reaksi dan 

penggunaan senyawa 

golongan 

hidrokarbon (alkane 

dan sikloalkana) 

1. Tatanama 

hidrokarbon; 

Alkana dan 

sikloalkana 

2. Sifat fisik 

alkane dan 

sikloalkana 

3. Reaksi-reaksi 

alkane dan 

sikloalkana 

4. Pembuatan 

alkane dan 

sikloalkana 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai alkane dan 

sikloalkana  

2. Mahasiswa 

memahami reaksi dan 

pembuatan alkana 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi, 

mengerjaka

n tugas 

yang 

diberikan. 

Baik tugas 

kelas 

maupun 

tugas 

mandiri 

1. Dijelask

an 

2. Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8 % 1,2 

3.  Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan 

tatanama, struktur, 

sifat, reaski dan 

penggunaan senyawa 

golongan 

hidrokarbon  yaitu 

alkena dan alkuna 

1. Tatanama 

alkena dan alkuna 

2. sifat fisk alkena 

dan alkuna 

3.reaksi-reaksi 

alkena dan alkuna 

(adisi dan 

oksidasi) 

4. pembentukan 

alkena dan alkuna  

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai alkena dan 

alkuna 

2. Mahasiswa 

memahami reaksi dan 

pembuatanalkena dan 

alkuna 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi 

dan mencari 

referensi 

terkait 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7 % 1,2 

4 

Setelah mengikuti 

sesi ini mahasiswa 

akan mampu 

mengetahui dasar-

dasar stereokimia 

1. Pengertian 

stereokimia 

2. struktur fischer, 

howart dan 

konformasi 

3. konfigurasi L 

dan D 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengeerti 

tentang dasar 

stereokimia 

2. mahasiswa dapat 

menjelaskan energi 

mengerjakan soal 

tentang srtuktur fisher 

dan membuat penamaan 

berdasarkan konfigurasi 

L dan D 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

berdiskusi 

dan mencari 

referensi 

terkait 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2,3 



5 

Setelah mengikutin 

perkuliahan ini 

mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

tentang sifat, 

struktur, reaksi dan 

penggunaan senyawa 

aromatik 

1. ikatan dalam 

senyawa aromatik 

2.tatanama benzene 

3. alkil benzene 

4. senyawa 

aromatis lainnya 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang senyawa 

aromatis 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan reaksi 

pembentukan senyawa 

aromatis 

3x50 

menit 

Kelengkapa

n dan 

kebenaran 

penjelasan 

tentang 

senyawa 

aromatis 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 

6 

Setelah mengikutin 

perkuliahan ini 

mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

sifat-sifat dan 

tatanama serta 

reaksi-reaksi 

senyawa halogen 

organik 

1.struktur dan 

ikatan senyawa 

haloalkana 

2.sifat fisik alkil 

halogen 

3. tatanama 

senyawa 

haloalkana 

4. Reaksi-reaksi 

substitusi 

haloalkana 

5. Reaksi 

eliminasi 

haloalkana 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang ikatan senyawa 

haloalkana 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui tanatanam 

haloalkana 

3. mahasiswa dapat 

menerjarakan soal 

tentang reaksi substitusi 

dan eliminasi dari 

senyawa haloalkana  

3x50 

menit 

Kebenaran 

mengerjaka

n soal yang 

berhubunga

n dengan 

haloalkana 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 

7 

Setelah mengikutin 

perkuliahan ini 

mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

tatanama, struktur, 

sifat dan penggunaan 

alcohol dan eter 

1.Sifat-sifat 

alcohol dan eter 

2.Tatanama, 

alcohol dan eter 

3.Reaksi-reaksi 

dalam alcohol dan 

eter 

4. pembuatan 

alcohol dan eter  
 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang senyawa alcohol 

dan eter 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui reaksi-

reas=ksi dan cara 

pembuatan alcohol dan 

eter 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

alcohol dan 

eter serta 

dapat 

mengejakan 

soal 

mengenai 

penamaan 

dan reaksi 

yang 

melibatkan 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 



alcohol dan 

eter 

8 
Ujian tengah 

semester Materi 1-7 
Ujian 

tertulis 

Kemampuan 

menjawab 

90 

menit 

Kebenaran 

jawaban 

   

9 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

tatanama, struktur, 

sifat, reaksi dan 

penggunaan senyawa 

aldehid dan keton 

1.tatanama 

aldehid dan keton  

2.Sifat fisik 

aldehid dan keton 

3. reaksi-reaksi 

aldehid dan keton 

4. pembuatan 

senyawa aldehid 

dan keton 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang perbedaan 

struktur aldehid dan 

keton 

2. mahasiswa dapat 

menamakan senyawa 

aldehid dan keton 

3. mahasiswa dapat 

membuat formulasi 

reaksi aldehid dan keton 

3x50 

menit 

Kebenaran 

mengerjakan 

soal sesuai 

dengan 

materi yang 

didapat yaitu 

materi 

tentang 

aldehid dan 

keton  

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 1,2 

10 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

tatanama, struktur, 

sifat,reaksi dan 

penggunaan senyawa 

asam karboksilat 

1.tata nama asam 

karboksilat  

2.sifat fisik asam 

karboksilat 

3. reaksi-reaksi 

asam karboksilat 

4. Pembuatan 

senyawa asam 

karboksilat  

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang struktur dan 

tatanama senyawa asam 

karboksilat 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui reaksi-reksi 

dan pembuatan asam 

karboksilat 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

asam 

karboksilat 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 

11 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

tata nama, struktur, 

sifat, reaksi dan 

pembentukan  

turunan asam 

karboksilat 

1.asam halide 

karboksilat  

2. anhidrida 

karboksilat 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang tatanama dan 

struktur asam halide 

karboksilat dan 

anhidrida karboksilat 

2. mahasiswa dapat 

meramalkan hasil reaksi 

asam halide karboksilat 

dan anhidrida 

karboksilat 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

asam halide 

karboksilat 

dan 

anhidrida 

karboksilat  

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

9% 1,2 



 

12 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan tentang 

tata nama, struktur, 

sifat, reaksi dan 

pembentukan  

turunan asam 

karboksilat 

1. ester dari asam 

karboksilat 

2. .amida dari 

asam karboksilat 

 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang tatanama ester 

dan amida 

2. mahasiswa dapat 

menentukan hasil 

reaksi-reaksi ester dan 

amida 

3. mahasiswa dapat 

mengetahui kegunaan 

ester dan amida 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

ester dan 

amida serta 

dapat 

mengerjaka

n soal 

tentang 

ester dan 

amida 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 

13 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu dan 

mengerti tentang 

reaksi-reaksi kimia 

organik 

1. reaksi 

substitusi 

2. reaksi 

eliminaasi 

3. reaksi adisi 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui perbedaan 

reaksi kimia 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal terkait 

materi kkuliah 

 

3x50 

menit 

Mendengar

kan, 

mencatat 

dan dapat 

menjelaskan 

perbedaan 

reaksi-

reaksi kimia 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

9% 1,2 

14 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

mengerti tentang 

polimer 

1. Polimer rantai 

dan kopolimer 

2. struktur dan 

sifat senyawa 

polimer 

3. polimer 

biodegradable 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui ikatan 

polimer 

2. mahasiswa dapat 

membedakan polimer 

sisteis dan polimer 

biodegradable 

 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

dapat 

megerjakan 

soal/tugas 

sesuai 

materi yaitu 

tentang 

polimer 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

sebagai tes 

awal 

8% 1,2 

15 

Setelah mengikuti 

kuliah ini mahasiswa 

akan mampu 

menjelaskan 

1.Pengertian 

lemak dan 

minyak 

2. penggolongan 

lemak 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa dapat 

mengetahui lemak 

3x50 

menit 

Mahasiswa 

dapat 

mengerjaka

n tugas 

Dijelaskan 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 1,2 



kalisifikasi, struktur, 

sifat reaksi dan 

pembuatan dan 

penggunaan lemak 

3. struktur dan 

sifat lemak 

Penggunaan 

lemak 

 2. mahasiswa dapat 

menyusun struktur 

lemak 

 

yang 

berkaitan 

dengan 

lemak 

16 
Ujian Akhir 

semester 
Materi pertemuan 

9 - 11 

Ujian 

tertulis 

 
90 

menit 

Mahasiswa 

mengerjaka

n Soal-soal 

Kemampu

an 

menjawab 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


