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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa memahami gambaran umum  perkuliahan, dan pengantar perkuliahan 

secara umum 

Alokasi Waktu : 3x50 menit 

Indikator  : Mahasiswa memahami gambaran umum perkuliahan, aturan main, dan evaluasi 

Materi Pokok  : Kontrak Perkuliahan 

Langkah Kegiatan : Ceramah dan diskusi 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa untuk berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/tidak hadir 

4) Membahas kontrak kuliah dan RPS 

5) Memberikan motivasi serta kemampuan akhir yang ingin dicapai  

6) Menjelaskan manfaat matakuliah kimia lingkungan 

7) Menggali pengetahuan mahasiswa dengan menanyakan tentang kimia lingkungan 

Ceramah  

Tanya jawab 

30 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 
2. Internet (artikel) 

 

Media: 

Power Point (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan materi 

2) Masing-masing kelompok mencari materi di internet sesuai pembagian materi 

3) Setiap kelompok mendiskusikan hasil kerjanya 

Ceramah 

Diskusi  

 

95 menit  

Kegiatan Penutup   

1) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat resume  

2) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

Ceramah 20 menit 



Tindak Lanjut   Internet  

 1) Dosen memberikan bahan kajian yang akan dipelajari dan dipresentasikan mahasiswa 

pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 2 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menganalisis kimia atmosfer 

Alokasi Waktu : 3x50 menit 

Indikator  : - Mahasiswa mampu menjelaskan komposisi dan struktur atmosfer; 

- Mahasiswa dapat menjelaskan reaksi kimia dan reaksi fotokimia; 

- Mahasiswa mampu menganalisis perubahan kondisi atmosfer, polusi udara, 

penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global; 

Materi Pokok  :  Kimia Atmosfer 

1. Komposisi dan struktur atmosfer 

2. Reaksi kimia dan reaksi fotokimia 

3. Perubahan kondisi atmosfer, polusi udara, penipisan lapisan ozon, efek rumah 

kaca, dan pemanasan global 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kedua 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 

2. Internet (artikel) 

 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (1) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

Diskusi  

Tanya jawab 

110 menit  



2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

 Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali kepada kelompok berikutnya untuk mempelajari dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 3-4 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menganalisis kimia air 

Alokasi Waktu : 2x(3x50 menit) 

Indikator  : - Mahasiswa mampu menjelaskan tentang siklus hidrologi; 

- Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sumber dan klasifikasi ; 

- Mahasiswa mampu menganalisis pencemaran air, serta upaya penanggulangannya 

Materi Pokok  :  Kimia Air 

1. Siklus hidrologi 

2. Sumber dan klasifikasi air 

3. Pencemaran air, serta upaya penanggulangannya 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan ketiga dan keempat 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 

2. Internet (artikel) 

 

Media: 

Power Point (PPT) 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (2) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

Diskusi  

Tanya jawab 

 

110 menit  



Kegiatan Penutup    

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali kepada kelompok berikutnya untuk mempelajari dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 5-7 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menganalisis kimia tanah 

Alokasi Waktu : 3x(3x50 menit) 

Indikator  : - Mahasiswa mampu menjelaskan moroflogi tanah  

- Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia tanah 

- Mahasiswa mampu menganalisis pencemaran tanah dan upaya penanggulanganya  

 

Materi Pokok  :  Kimia Tanah 

1. Morfologi tanah 

a. Warna tanah 

b. Tekstur tanah 

c. Struktur tanah 

d. Pori-pori tanah 

e. Konsistensi  

f. Drainase tanah  

2. Sifat kimia tanah 

a. pH tanah 

b. komponen makro dan mikro esensial 

3. pencemaran tanah dan upaya penanggulangannya 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

 

 



Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kelima, keenam dan ketujuh 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 

2. Internet (artikel) 

 

Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (3) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

Diskusi  

Tanya jawab 

 

110 menit  

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali Materi-materi sebelumnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 9-10 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peptisida dan bahan kimia di rumah tangga 

Alokasi Waktu : 2x(3x50 menit) 

Indikator  : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bahan kimia pemutih; 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan bahan kimia pewangi; 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan obat; 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan bahan kimia pembasmi hama;  

Materi Pokok  :  Peptisida dan bahan kimia di rumah tangga 

a. Bahan kimia pemutih 

b. Bahan kimia pewangi 

c. Bahan kimia obat 

d. Bahan kimia pembasmi hama 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kesembilan dan kesepuluh 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 

2. Internet (artikel) 

 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (1) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

Diskusi  

Tanya jawab 

110 menit  



2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

 Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali kepada kelompok berikutnya untuk mempelajari dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 11-12 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang napza 

Alokasi Waktu : 2x(3x50 menit) 

Indikator  : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penting 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses kecanduan  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis narkoba 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi senyawa narkoba 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan penanggulangan bahaya narkoba 

Materi Pokok  :  Napza 

a. Beberapa pengertian penting 

b. Proses kecanduan 

c. Beberapa jenis narkoba 

d. Identifikasi senyawa narkoba 

e. Penanggulangan bahaya narkoba 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kesebelas dan keduabelas 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. Kegiatan Inti   



1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (2) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

Diskusi  

Tanya jawab 

 

110 menit  2. Internet (artikel) 

 

Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali kepada kelompok berikutnya untuk mempelajari dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 13-14 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan tambahan pangan (BTP) 

Alokasi Waktu : 2x(3x50 menit) 

Indikator  : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bahan tambahan pangan 

2. Manusia mampu menjelaskan macam-macam bahan tambahan pangan 

3. Manusia mampu menjelaskan tentang antioksidan 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan pengawet 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan pemanis 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan pewarna 

Materi Pokok  :  Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

a. Pengertian bahan tambahan pangan 

b. Macam-macam bahan tambahan pangan 

c. Antioksidan 

d. Bahan Pengawet 

e. Bahan Pemanis 

f. Bahan Pewarna 

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

Ceramah  

Tanya jawab 

20 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 



5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan ketigabelas dan keempatbelas Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 
2. Internet (artikel) 

 

Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (3) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

Diskusi  

Tanya jawab 

 

110 menit  

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali kepada kelompok berikutnya untuk mempelajari dan 

mempersiapkan presentasi pada pertemuan selanjutnya 

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 15 

Mata Kuliah :  Kimia Lingkungan  

Capaian Pembelajaran Matakuliah  : Memahami konsep-konsep tentang: (1) kimia atmosfer; (2) kimia air; (3) kimia tanah; 

(4) pestisida dan bahan kimia di rumah tangga; (5) napza; (6) bahan tambahan 

pangan (BTP) serta; (7) Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. 

 

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Mahasiswa mampu memahami tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak 

Alokasi Waktu : 1x50 menit 

Indikator  : 1. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan sumberdaya alam 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang minyak bumi, batubara dan gas alam 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penambangan mineral 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang udara dan air sebagai sumberdaya alam 

Materi Pokok  :  Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak 

a. Klasifikasi Sumberdaya alam 

b. Minyak bumi, batubara dan gas alam 

c. Penambangan mineral 

d. Udara dan air sebagai sumberdaya alam  

Langkah Kegiatan : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan    

1) Membuka perkuliahan dengan salam 

2) Mengecek kehadiran mahasiswa, dengan menanyakan mahasiswa yang tidak hadir 

3) Mengajak mahasiswa berdoa dan mendoakan mahasiswa yang sakit/ tidak hadir 

4) Melakukan refleksi terhadap materi pertemuan sebelumnya 

5) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kelimabelas 

Ceramah  

Tanya jawab 

30 menit Sumber: 

1. Rukesih Achmad 

(2004), Kimia 

Lingkungan. 

Jakarta: Andi 

Offset. 

2. Internet (artikel) 

 

Kegiatan Inti   

1) Mahasiswa diminta untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok (4) dan 

pembagian materi di pertemuan sebelumnya 

Diskusi  

Tanya jawab 

95 menit  



2) Mahasiswa melakukan diskusi dengan memberikan kesempatan mahasiswa lain 

untuk bertanya 

 Media: 

Power Point (PPT) 

 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whiteboard 

Internet  

 

Kegiatan Penutup   

1) Dosen bersama-sama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusinya 

2) Dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan 

Ceramah 15 menit 

Tindak Lanjut   

1) Dosen mengingatkan kembali materi-materi sebelumnya  

2) Dosen menutup perkuliahan dengan berdoa dan mengucapkan salam 

Ceramah  5 menit  

 

Lamongan, 20 Januari 2020 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

 

 


