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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L1 Mahasiswa memahami struktur, tata nama, dan isomer senyawa golongan alkana 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 1.1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ciri khas struktur senyawa golongan 

alkana  

  1.2 Mahasiswa mampu memahami tata cara penamaan senyawa golongan alkana 

  1.3 Mahasiswa mampu memberikan nama pada senyawa golongan alkana berdasarkan 

strukturnya 

  1.4 Mahasiswa mampu menggambarkan struktur senyawa golongan alkana berdasarkan 

namanya 

  1.5 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menentukan isomer senyawa golongan alkana 

  1.6 Mahasiswa mampu menjelaskan konformasi alkana (eklips dan goyang) 

Materi Pokok  : Alkana (struktur, tata nama, isomer, dan konformasi alkana) 

Langkah Kegiatan :  

 

 



Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar 

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan Kontrak Kuliah dan RPS 

5) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi mahasiswa untuk 

semangat belajar 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang hidrokarbon 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur, tata nama, isomer, dan 

konformasi alkana 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa untuk didiskusikan secara 

berpasangan 

6) Perwakilan mahasiswa mempresentasikan hasilnya dalam diskusi kelas 

 

 

Ceramah 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit 

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas individu untuk menggambar 10 struktur senyawa alkana dan 

memberikan nama pada alkana tersebut (menggunakan aplikasi Chem-Draw) (tugas 

dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya) 

 

Diskusi 

 

10 menit 



4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 2 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L2 Mahasiswa memahami sifat fisika, sifat kimia (reaksi-reaksi kimia), dan kegunaan 

senyawa golongan alkana 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sifat fisika senyawa golongan alkana (titik 

didih dan titik beku) berdasarkan strukturnya 

  2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) yang terjadi pada 

senyawa golongan alkana 

  2.3 Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa golongan alkana 

Materi Pokok  : Alkana (sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan) 

Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 



3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang alkana 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat fisika, sifat kimia, dan 

kegunaan alkana 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal kepada mahasiswa untuk didiskusikan 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasilnya di papan tulis 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas individu untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku 

dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 3 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L3 Mahasiswa memahami struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika senyawa golongan 

sikloalkana 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 3.1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ciri khas struktur senyawa golongan 

sikloalkana. 

  3.2 Mahasiswa mampu memahami tata cara penamaan senyawa golongan sikloalkana 

  3.3 Mahasiswa mampu memberikan nama pada senyawa golongan sikloalkana berdasarkan 

strukturnya 

  3.4 Mahasiswa mampu menggambarkan struktur senyawa golongan sikloalkana 

berdasarkan namanya 

  3.5 Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Regangan Baeyer 

  3.6 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menentukan isomer senyawa golongan 

sikloalkana 

  3.7 Mahasiswa mampu menjelaskan konformasi sikloalkana (kursi dan perahu) 

Materi Pokok  : Sikloalkana (struktur, tata nama, isomer, dan konformasi sikloalkana) 



Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang struktur alkana 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur, tata nama, isomer, dan 

sifat fisika senyawa golongan sikloalkana 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa: 

a) Menyusun tahapan-tahapan penamaan senyawa golongan sikloalkana dan 

dikerjakan secara individu 

b) Menggambar konformasi sikloalkana (kursi dan perahu) 

6) Perwakilan mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya dalam diskusi kelas 

7) Mahasiswa menyerahkan hasil pekerjaannya kepada dosen 

 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

 

Diskusi  

 

10 menit 



disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 4 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L4 Mahasiswa memahami sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) dan kegunaan senyawa 

golongan sikloalkana 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 4.1 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sifat fisika senyawa golongan sikloalkana 

(titik didih dan titik beku) berdasarkan strukturnya 

  4.2 Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) yang terjadi pada 

senyawa golongan sikloalkana 

  4.3 Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa golongan sikloalkana 

Materi Pokok  : Sikloalkana (sifat fisika, sifat kimia dan kegunaan) 

Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 



3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang sikloalkana 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat fisika, sifat kimia dan 

kegunaan senyawa golongan sikloalkana 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada 

di buku dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 5 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L5 Mahasiswa memahami struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika senyawa golongan 

alkena dan alkadiena 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 5.1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ciri khas struktur senyawa golongan 

alkena dan alkadiena 

  5.2 Mahasiswa mampu memahami tata cara penamaan senyawa golongan alkena dan 

alkadiena 

  5.3 Mahasiswa mampu memberikan nama pada senyawa golongan alkena dan alkadiena 

berdasarkan strukturnya 

  5.4 Mahasiswa mampu menggambarkan struktur senyawa golongan alkena dan alkadiena 

berdasarkan namanya 

  5.5 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menentukan isomer (cis-, trans-, E-, dan Z-) 

senyawa golongan alkena dan alkadiena 

  5.6 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sifat fisika senyawa golongan alkena dan 

alkadiena (titik didih dan titik beku) berdasarkan strukturnya 



Materi Pokok  : Alkena dan Alkadiena (struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika) 

Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang alkena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur, tata nama, isomer, dan 

sifat fisika senyawa golongan alkena dan alkadiena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal tentang tata nama dan isomer senyawa alkena untuk 

dikerjakan secara individu 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

7) Mahasiswa yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan temannya 

 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

 

Diskusi  

 

10 menit 



3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada 

di buku dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 6-7 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L6 Mahasiswa memahami sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) dan kegunaan senyawa 

golongan alkena dan alkadiena 

Alokasi Waktu : 4 x 50 menit (2 Pertemuan) 

Indikator  : 6.1 Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) yang terjadi pada 

senyawa golongan alkena dan alkadiena 

  7.1 Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa golongan alkena dan alkadiena 

Materi Pokok  : Alkena dan alkadiena (sifat kimia dan kegunaan) 

Langkah Kegiatan :  

 

Pertemuan 6 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 



4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang struktur dan isomer alkena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat kimia senyawa golongan 

alkena dan alkadiena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

Pertemuan 7 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang sifat kimia alkena 

 

Presentasi 

Diskusi 

 

80 menit  



2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat kimia dan kegunaan senyawa 

golongan alkena dan alkadiena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

Tanya jawab 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada 

di buku dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 8 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L7 Mahasiswa memahami struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika senyawa golongan 

alkuna 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 8.1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ciri khas struktur senyawa golongan 

alkuna 

  8.2 Mahasiswa mampu memahami tata cara penamaan senyawa golongan alkuna 

  8.3 Mahasiswa mampu memberikan nama pada senyawa golongan alkuna berdasarkan 

strukturnya 

  8.4 Mahasiswa mampu menggambarkan struktur senyawa golongan alkuna berdasarkan 

namanya 

  8.5 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menentukan isomer senyawa golongan alkuna 

  8.6 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sifat fisika senyawa golongan alkuna (titik 

didih dan titik beku) berdasarkan strukturnya 

Materi Pokok  : Alkuna (struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika) 

Langkah Kegiatan :  



 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang alkuna 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur, tata nama, isomer, dan 

sifat fisika senyawa golongan alkuna 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal tentang tata nama dan isomer senyawa alkuna untuk 

dikerjakan secara individu 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

7) Mahasiswa yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan temannya 

 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

 

Diskusi  

 

10 menit 



4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 9 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L8 Mahasiswa memahami sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) dan kegunaan senyawa 

golongan alkuna 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : 9.1 Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) yang terjadi pada 

senyawa golongan alkuna 

  9.2 Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa golongan alkuna 

Materi Pokok  : Alkuna (sifat kimia dan kegunaan) 

Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 



mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang struktur alkuna 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat kimia dan kegunaan senyawa 

golongan alkuna 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada 

di buku dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 10-11 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L9 Mahasiswa memahami struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika senyawa golongan 

benzena 

Alokasi Waktu : 4 x 50 menit (2 Pertemuan) 

Indikator  : 10.1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kearomatikan dan ciri khas struktur 

senyawa golongan benzena 

  10.2 Mahasiswa mampu memahami tata cara penamaan senyawa golongan benzena 

  10.3 Mahasiswa mampu memberikan nama pada senyawa golongan benzena dan 

turunannya berdasarkan strukturnya 

  11.1 Mahasiswa mampu menggambarkan struktur senyawa golongan benzena dan 

turunannya berdasarkan namanya 

  11.2 Mahasiswa mampu memahami dan dapat menentukan isomer (orto-, meta-, para-) 

senyawa golongan benzena 

  11.3 Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sifat fisika senyawa golongan benzena 

(titik didih dan titik beku) berdasarkan strukturnya 

Materi Pokok  : Benzena (struktur, tata nama, isomer, dan sifat fisika) 



Langkah Kegiatan :  

 

Pertemuan 10 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang benzena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang kearomatikan dan ciri khas 

struktur, serta tata nama senyawa golongan benzena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal tentang tata nama benzena untuk dikerjakan secara 

individu 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

7) Mahasiswa yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan temannya 

 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

 

Diskusi  

 

10 menit 



3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Pertemuan 11 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang struktur dan tata nama benzena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur, isomer, dan sifat fisika 

senyawa golongan benzena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal tentang isomer benzena untuk dikerjakan secara 

individu 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

7) Mahasiswa yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan temannya 

 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

 

Diskusi  

 

10 menit 



2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 12-13 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L10 Mahasiswa memahami sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) dan kegunaan senyawa 

golongan benzena 

Alokasi Waktu : 4 x 50 menit (2 Pertemuan) 

Indikator  : 12.1 Mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia (reaksi-reaksi kimia) yang terjadi pada 

senyawa golongan benzena 

  13.1 Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh gugus pengaktif dan gugus pendeaktif 

terhadap reaksi senyawa golongan benzena dan turunannya 

  13.2 Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan senyawa golongan benzena 

Materi Pokok  : Benzena (sifat kimia dan kegunaan) 

Langkah Kegiatan :  

 

Pertemuan 12 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 



2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang struktur dan isomer benzena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat kimia senyawa golongan 

benzena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

Pertemuan 13 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi Kegiatan Inti   



1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang sifat kimia benzena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen menyampaikan materi pembelajaran tentang pengaruh gugus pengaktif dan 

gugus pendeaktif pada reaksi benzena, serta kegunaan senyawa golongan benzena 

4) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan 

pertanyaan 

5) Dosen memberikan latihan soal tentang pengaruh gugus pengaktif dan gugus 

pendeaktif pada reaksi benzena untuk dikerjakan secara individu 

6) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

7) Mahasiswa yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan temannya 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

80 menit  materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord 

Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk kembali mempelajari materi yang 

telah dibahas untuk didiskusikan kembali pada pertemuan selanjutnya 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 14 

Mata Kuliah : Kimia Organik II 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  : M1 Memahami secara komprehensif struktur, tata nama, sifat fisika, reaksi-reaksi kimia, 

sumber dan pembuatan senyawa karbon 

  M2 Memahami ragam alat dan bahan serta terampil menggunakan alat-alat di 

laboratorium Kimia Organik 

  M3 Memahami karakter dan sifat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam praktikum 

Kimia Organik II 

  M4 Mampu menganalisis dan membahas data hasil praktikum dan mempresentasikannya 

  M5 Mampu menulis karya ilmiah yang benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah, melalui penulisan laporan praktikum 

Kemampuan Akhir yang Direncanakan : L11 Mahasiswa dapat mengingat kembali dan memperdalam pemahaman terhadap seluruh 

materi 

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit 

Indikator  : Mahasiswa mampu mengerjakan latihan soal dengan baik 

Materi Pokok  : Review seluruh materi dan latihan soal 

Langkah Kegiatan :  

 

Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Dosen memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan memberi salam  

2) Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar  

3) Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 

4) Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran 

 

 

Ceramah 

 

10 menit 

Sumber: 

1. Parlan dan 

Wahjudi . 2003. 

Kimia Organik I. 

Malang: UM 

Press 

2. Slide presentasi 



Kegiatan Inti 

1) Dosen memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu mahasiswa mengingat 

kembali materi tentang alkana hingga benzena 

2) Mahasiswa aktif menjawab pertanyaan dosen 

3) Dosen memberikan latihan soal materi alkana hingga benzena untuk didiskusikan 

bersama 

4) Perwakilan mahasiswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis 

 

Presentasi 

Diskusi 

Tanya jawab 

 

 

80 menit  

materi 

 

Media: 

PowerPoint (PPT) 

 

Alat: 

LCD, Spidol, 

Whitebord Kegiatan Penutup 

1) Dosen bersama mahasiswa membuat kesimpulan hasil diskusi 

2) Dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait materi yang telah 

disampaikan 

3) Dosen memberikan kisi-kisi soal UTS dan memotivasi mahasiswa agar 

mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian 

4) Dosen menutup pembelajaran dengan memberikan salam 

 

Diskusi  

 

10 menit 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

Dosen Pengampu 

 

 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0729048705 

 


