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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 

Sikap 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

Keterampilan Umum 

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. 



 

 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

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 serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi. 

Keterampilan Khusus 

KK4 Mampu mengoperasikan peralatan dan instrumen analisis laboratorium kimia. 

Pengetahuan 

P1 Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan dasar tertentu secara umum yang menunjang 
pemahaman ilmu Kimia dan  memiliki keterkaitan sesuai dengan perkembangan IPTEKS (P1); 

P2 Menguasai konsep teoritis struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, pemisahan, 
identifikasi, dan karakterisasi bahan-bahan kimia (P2); dan 

P5 Menguasai prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3) (P5). 

CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

M1 Mahasiswa mampu menganalisis tentang dasar-dasar spektroskopi yang meliputi interaksi materi dan radiasi,  

 M2 Mahasiswa mampu menganalisis tentang spektroskopi molekuler UV-Vis 

M3 Mahasiswa mampu menganalisis tentang spektroskopi IR  

M4 Mahasiswa mampu menganalisis tentang spektroskopi Raman 

M5 Mahasiswa mampu menganalisis tentang NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 

M6 Mahasiswa mampu menganalisis tentang MS (Mass Spectroscopy) 

M7 Mahasiswa mampu menganalisis tentang spektroskopi atomik (AAS, AES, AFS) 

M8 Mahasiswa mampu menganalisis tentang metode elektrometri yang meliputi voltametri, polarometri, dan sensor 

Deskripsi 
Singkat MK 

Mata kuliah ini mempelajari tentang metode analisis modern yang meliputi: (1) dasar-dasar spektroskopi yang meliputi interaksi 
materi dan radiasi, (2) spektroskopi molekuler UV-Vis, (3) IR, (4) Raman, (5) NMR, (6) MS, (7) spektroskopi atomik (AAS, AES, 
AFS), serta (8) metode elektrometri yang meliputi voltametri, polarometri dan sensor. 

Materi 
Pembelajaran / 

a. Dasar-dasar spektroskopi (interaksi materi dan radiasi) 
b. Spektroskopi molekuler UV-Vis 



 

 

Pokok Bahasan c. Spektroskopi IR (infra merah) 
d. Spektroskopi Raman 
e. Spektroskopi NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 
f. MS (Mass Spectroscopy) 
g. Pengertian dan kegunaan spektroskopi atomik 
h. Prinsip dasar dan Penggunaan Spektroskopi atomik (AAS, AES, AFS) 
i. Prinsip dasar dan Penggunaan metode elektrometri yang meliputi voltametri, polarometri dan sensor. 

 

Pustaka a. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Crouch, S.R. 2014. Fundamentals of Analytical Chemistry Ninth Edition. USA: 
Brooks/Cole Cengage Learning. 

b. Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R. 2018. Principles of Instrumental Analysis Seventh edition.USA: Cengage Learning. 
c. Rouessac, F., & Rouessac, A. 2007. Chemical Analysis Modern Instrumentation Methods and Techniques Second Edition. 

England: John Wiey & Sons. 
d. Skoog, Holler & Nieman. 1998. Principles of Instrumental Analysis 5ed. Philadelphia: Saunders College Pub.  
e. Khopkar, S.M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI Press  
f. Pecksock, R.I. & Shield. 1976. Modern Methods of Chemical Analysis. New York: John Wiley & Sons 

 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 

 Materi presentasi (file power point); 
 

 LCD dan projector; 
 

Nama Dosen 
Pengampu 

Irma Ayu Virtayanti, M. Pd.  
Rosyidah Syafaatur Rohmah, M.Pd. 

Matakuliah 
prasyarat 
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Pertemuan 

ke 

Sub-CP-MK 

(sbg Kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

penilaian 

Metode Pembelajaran 

(estimasi waktu) 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

Penilaian (%) 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Pertemuan 

ke 

Sub-CP-MK 

(sbg Kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

penilaian 

Metode Pembelajaran 

(estimasi waktu) 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

Penilaian (%) 

1-2  Mahasiswa mampu 
menjelaskan dasar-
dasar spektroskopi 
(interaksi materi dan 
radiasi) (C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis tentang prinsip 
spektroskopi   

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dasar-dasar 
spektroskopi (interaksi materi 
dan radiasi) 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  
 

 Ceramah; 

   Diskusi dan tanya 
jawab. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 50 menit; 
 

 Pengantar perkuliahan  

 Dasar-dasar 
spektroskopi (interaksi 
materi dan radiasi) 

 

3  Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
spektroskopi molekuler 
UV-Vis (C2, A2) 
 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis prinsip 
spektroskopi molekuler UV-
Vis 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumentasi 
spektroskopi UV-Vis 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis kegunaan 
(aplikasi) spektroskopi UV-Vis  
 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok; 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab  

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 50 menit; 
 

 Spektroskopi molekuler 
UV-Vis 
 

 

4  Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
IR (infra merah) (C2,A2). 
 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis prinsip 
spektroskopi IR  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumentasi 
spektroskopi IR 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis kegunaan 
(aplikasi) spektroskopi IR 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok; 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab  

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 50 menit; 
 

 Spektroskopi IR (infra 
merah) 

 



 

 

Pertemuan 

ke 

Sub-CP-MK 

(sbg Kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

penilaian 

Metode Pembelajaran 

(estimasi waktu) 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

Penilaian (%) 

5 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
Raman (C2, A2) 
 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis prinsip 
spektroskopi Raman 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumentasi 
spektroskopi Raman 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis kegunaan 
(aplikasi) spektroskopi Raman  

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  
 

 Ceramah; 
Diskusi dan tanya jawab 

(Problem Based Learning). 

 TM: 3 x 50 menit; 

 BT: 3 x 50 menit; 
 

 Spektroskopi Raman 
 
 

 

 

6 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis prinsip 
spektroskopi NMR 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumentasi 
spektroskopi NMR  

 Mahasiswa mampu 
menganalisis kegunaan 
(aplikasi) spektroskopi NMR  

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  

 Ceramah; 
Diskusi dan tanya jawab 

(Problem Based Learning). 

 TM: 3 x 50 menit; 

 BT: 3 x 50 menit; 

 Spektroskopi NMR 
(Nuclear Magnetic 
Resonance) 

 
 

7 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
MS (C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis prinsip MS 
(Mass Spectroscopy) 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumentasi 
MS (Mass Spectroscopy) 

 Mahasiswa mampu 
menganalisis kegunaan 
(aplikasi) MS (Mass 
Spectroscopy) 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  

 Ceramah; 
Diskusi dan tanya jawab 

(Problem Based Learning). 

 TM: 3 x 50 menit; 

 BT: 3 x 50 menit; 
 

 MS  (Mass Spectroscopy) 
 

 

 

UTS (Ujian Tengah Semester) 

9 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
dan kegunaan 
spektroskopi atomik 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
spektroskopi atomik 

 Mahasiswa mampu 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Ceramah 

 Diskusi dan tanya 
jawab. 

 BT: 1 x 60 menit; 

 Pengertian dan kegunaan 
Spektroskopi atomik  

 



 

 

Pertemuan 

ke 

Sub-CP-MK 

(sbg Kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

penilaian 

Metode Pembelajaran 

(estimasi waktu) 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

Penilaian (%) 

(C2,A2). menjelaskan kegunaan 
spektroskopi atomik 

  BM:1 x 60 menit. 

  

10-12 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
AAS  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
AES  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
AFS (C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan AAS  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan AES  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan AFS  
 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  
 

 Ceramah; 

 Diskusi dan tanya 
jawab. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 Prinsip dasar dan 
Penggunaan 
Spektroskopi atomik 
(AAS, AES, AFS) 

 

13-15 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
voltametri  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
polarometri 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip 
dasar dan penggunaan 
sensor (C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan voltametri  

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan 
polarometri 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip dasar 
dan penggunaan sensor  

 

 Pengamatan 
diskusi dan tanya 
jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas kelompok;  

 Ujian Tulis. 

 Ceramah; 

 Diskusi dan tanya 
jawab. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 Prinsip dasar dan 
Penggunaan metode 
elektrometri yang 
meliputi voltametri, 
polarometri dan sensor. 

  

16 UAS (Ujian Akhir Semester) 

 


