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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Mampu menunjukkan ketaatan menjalankan ajaran agama dan aktifitas amal saleh, memiliki akhlak dan kepribadian  serta tata 

krama yang baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi visi Universitas Medan Area. (S1)  

2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya juga 

memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif. (S2) 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. (S3) 

4. Mampu memahami etika dan tanggung jawab profesional dan kode etik seorang elektrical profesional. (S5) 

5. Mampu berkerja dan berkerjasama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. (KU1) 

6. Mampu menggunakan teknologi informasi. (KU2) 

7. Mampu menerapkan ilmu-nya berdasarkan kepribadian dan semangat entrepreneurship dan memiliki jiwa leadership. (KU3) 

8. Mampu memahami pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang sistem 

tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika . (P6) 

9. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem 

elektronika dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan 

(environmental consideration). (KK4) 

10. Mampu memberikan penilaian dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. (KK7) 

 

CPMK   
 1. Mahasiswa memahami materi, sifat dan perubahannya serta klasfikasinya  

2. Mahasiswa memahami struktur atom, sifat periodik unsur dan penamaan pada suatu senyawa 

3. Mahasiswa memahami ikatan kimia, teori VSEPR dan bentuk molekul  

4. Mahasiswa memahami tentang jenis-jenis reaksi kimia, larutan asam basa dan stoikiometri  

5. Mahasiswa memahami kesetimbangan dan kinetika dalam reaksi kimia  

6. Mahasiswa memahami tentang sifat-sifat gas dan termokimia  

7. Mahasiswa memahami tentang reaksi reduksi, oksidasi dan elektrokimia  
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5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kesetimbangan kimia dan larutan 

asam basa serta perhitungannya dalam reaksi (minggu ke 9-10) 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kinetika kimia dan 

perhitungannya (minggu ke 11) 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat gas, hukum-hukum yang 

berlaku pada gas, termokimia (energi dan perubahan), entalpi dan Hukum 

Hess (minggu 12-13) 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang reaksi reduksi, oksidasi dan 

elektrokimia (minggu 14-15) 

CPMK 

1. Mahasiswa memahami materi, sifat dan perubahannya serta klasfikasinya  

2. Mahasiswa memahami struktur atom, sistem periodik unsur dan penamaan  

            pada suatu senyawa 

3. Mahasiswa memahami ikatan kimia, teori VSEPR dan bentuk molekul 

4. Mahasiswa memahami tentang reaksi-reaksi kimia, larutan asam basa dan stoikiometri 

5. Mahasiswa memahami kesetimbangan dan kinetika dalam reaksi kimia  

6. Mahasiswa memahami tentang sifat-sifat gas dan termokimia 

7. Mahasiswa memahami tentang reaksi reduksi, oksidasi dan elektrokimia  

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Kimia Teknik 
 

Mg 

Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Sub-CPMK) 
Materi/ Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria dan 

Indikator Penilaian 

Bobot 

Nilai 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang  

pengertian materi, sifat 

materi, perubahan materi, 

klasifikasinya 

1. Kontrak kuliah dan  

    silabus 

2. Pengertian materi 

3. Sifat fisika dan sifat      

    kimia 

4. Perubahan fisika dan  

    kimia 

5. Ciri-ciri perubahan kimia 

6. Wujud materi 

7. Klasifikasi materi 

 

1. Ceramah  

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan  

 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 1: menyelesaikan 

soal tentang sifat dan 

perubahan fisika dan kimia 

serta klasifikasi materi  

 

 

(1 x 10 menit) 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan 

pengertian materi, 

sifat-sifat, perubahan 

dan klasifikasinya. 

 

Kriteria penilaian: 

Ketepatan dan 

penguasaan,  

 

5% 

2  Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

perkembangan model atom, 

ion dan konfigurasi 

elektron  

1. Perkembangan model    

    atom 

2. Partikel penyusun atom 

3. Nomor atom, massa atom   

    dan isotop 

4. Penentuan Ar unsur 

5. Kation dan anion 

1. Ceramah  

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 2: menyelesaikan 

soal tentang perkembangan 

model atom, penentuan 

kation dan anion dan 

konfigurasi elektron 

 

 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan 

perkembangan 

model atom, 

penentuan nomor 

atom, massa atom 

dan partikel 

5% 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan model atom, 

struktur atom dan sistem periodik unsur (minggu ke 2-3) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang materi, sifat dan 

perubahannya serta klasfikasinya (minggu ke 1) 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pemberian nama suatu 

senyawa, terbentuknya ikatan kimia, teori VSEPR dan  bentuk 

molekul suatu senyawa (minggu ke 4-5) 
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang  molekul, mol, jenis-

jenis reaksi dan stoikiometri (minggu ke 6-7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 
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6. Konfigurasi elektron 

(berdasarkan kulit atom) 

(1 x 15 menit) 

 

penyusun atomnya, 

penulisan lambang 

unsur, konfigurasi 

elektron dan 

kation/anion 

 

Kriteria penilaian: 
ketepatan, 

kesesuaian, dan 

sistematika  

 

3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sejarah 

penyusunan sistem periodik 

unsur, sistem periodik 

unsur modern dan sifat-sifat 

unsur dalam sistem 

periodik 

1. Penggolongan unsur-   

    unsur berdasarkan sifat    

    logam dan non logam 

2. Sejarah penyusunan  

    sistem periodik unsur 

3. Sistem periodik unsur  

    modern 

4. Penentuan golongan dan    

    periode unsur 

5. Bilangan kuantum    

    (subkulit atom) 

6. Konfigurasi elektron   

    berdasarkan subkulit  

    (Aturan Aufbau, Hund,  

    dan Larangan Pauli) 

7. Muatan inti efektif dan    

   Sifat-sifat periodik unsur 

 

1. Ceramah  

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2x45 

menit 

Tugas 3: menyelesaikan 

soal tentang golongan dan 

periode unsur, konfigurasi 

elektron serta sifat-sifat 

periodik unsur 

 

 

(1 x 7 menit) 

 

Indikator: ketepatan 

dalam menentukan 

golongan dan 

periode unsur, 

konfigurasi elektron 

dan penjelasan sifat-

sifat periodik unsur 

 

Kriteria penilaian: 
ketepatan, 

kesesuaian, dan 

sistematika 

 

5% 

4 

dan 

5 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

penamaan senyawa kimia, 

ikatan kimia, proses dan 

syarat terbentuknya ikatan 

ion dan kovalen, struktur 

1. Penamaan senyawa kimia 

2. Simbol dan struktur lewis 

3. Kaidah oktet dan   

    pengecualiannya 

4. Ikatan ion dan kovalen 

5. Molekul polar dan   

1. Presentasi  

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Tugas 

4. Diskusi kelompok 

 

4x45 

menit 

 

 

Tugas 4: memberikan 

penamaan pada senyawa 

kimia, penggambaraan 

struktur lewis, menjelaskan 

pembentukan ikatan ion 

dan kovalen, persamaan 

Indikator: 

ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

dalam menjelaskan 

terbentuknya ikatan 

15% 
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lewis, aturan oktet dan 

penyimpangannya, muatan 

formal, molekul polar/non 

polar, bentuk molekul, teori 

VSEPR dan ikatan kimia 

antar molekul. 

 

   elektronegativitas 

6. Bentuk Molekul dan   

    Teori VSEPR  

7. Kepolaran molekul dan  

    struktur molekul 

8. Ikatan antar molekul 

 

 

 

 

 

dan perbedaan antara 

kedua ikatan tersebut, 

penentuan bentuk molekul 

dan penjelasannya 

berdasarkan teori VSEPR 

 

(1 x 25 menit) 

kimia, struktur lewis, 

kaidah oktet, 

kepolaran molekul 

dan bentuk molekul 

yang terjadi serta 

ikatan antar molekul. 

 

Kriteria penilaian: 
ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Penilaian non-test:  

Struktur penulisan 

bahan utntuk 

presentasi, tampilan, 

kesesuaian subbab 

yang ditampilkan, 

referensi yang 

menjadi acuan 

penyusunan materi, 

penampilan dan 

tanya jawab selama 

presentasi 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan  

massa molekul, hukum-

hukum dasar kimia, konsep 

mol, rumus kimia, rumus 

molekul dan rumus empiris, 

reaksi kimia dan pereaksi 

pembatas 

 

1. Massa atom dan molekul  

2. Konsep mol 

3. Hukum-hukum dasar  

    perhitungan kimia 

4. Rumus Kimia  

5. Rumus Empiris dan   

    Rumus Molekul 

6. Pereaksi pembatas 

 

 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 5: menyelesaikan 

soal-soal terkait konsep 

mol, hukum-hukum dasar 

kimia, massa atom dan 

massa molekul, rumus 

molekul dan rumus empiris 

serta penentuan pereaksi 

pembatas. 

 

 

(1 x 10 menit) 

Indikator: ketepatan 

dan sistematika 

dalam menjelaskan 

konsep mol, hukum-

hukum dasar kimia, 

rumus kimia dan 

penentuan pereaksi 

pembatas. 

 

Kriteria penilaian: 

ketepatan dan 

10% 
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sistematika 

 

 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengertian 

larutan, komponen 

penyusunnya, reaksi kimia 

dalam larutan, penentuan 

konsentrasi larutan 

1. Pengertian larutan dan    

    penyusunnya 

2. Reaksi kimia dalam   

    Larutan 

3. Konsentrasi larutan 

4. Pengenceran dan   

    pencampuran larutan 

5. Hasil teoritis, hasil nyata     

    dan persentase hasil 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 6: menyelesaikan 

soal-soal perhitungan 

reaksi kimia dan 

konsentrasi larutan 

 

 

 

(1 x 10 menit) 

Indikator: ketepatan 

dan sistematika 

dalam penyelesaian  

soal-soal 

perhitungan kimia 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan dan 

sistematika 

 

 

5% 

8 Evaluasi Tengah Semester    
 

9. Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

kesetimbangan kimia,  

tetapan kesetimbangan, 

menghitung konsentrasi 

larutan pada saat 

kesetimbangan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

1. Pengertian   

    kesetimbangan 

2. Konsep kesetimbangan   

    kimia 

3. Tetapan kesetimbangan   

    dan penulisannya 

4. Konsentrasi pada saat 

    kesetimbangan 

5. Faktor-faktor yang  

    mempengaruhi    

    kesetimbangan 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 7: menjelaskan 

konsep kesetimbangan dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, 

menentukan konsentrasi 

pada saat kesetimbangan  

 

 

 

(1 x 15 menit) 

Indikator: 

ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

menjelaskan konsep 

kesetimbangan dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya,  

menentukan 

konsentrasi 

kesetimbangan 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

10% 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori-teori 

1. Teori-teori asam dan basa 

2. Penentuan pH 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

2 x 45 

menit 

Tugas 8: menjelaskan 

teori-teori asam dan basa, 

Indikator: 

ketepatan, dan 

5% 
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asam dan basa, penentuan 

pH, tetapan ionisasi, asam 

diprotik dan poliprotik, 

struktur molekul dan 

kekuatan asam 

3. Tetapan ionisasi 

4. Asam diprotik dan  

    poliprotik 

5. Struktur molekul dan   

    kekuatan asam 

Jawab) 

3. Latihan 

 

menentukan pH  

 

 

(1 x 10 menit) 

sistematika dalam 

menjelaskan teori-

teori asam dan basa, 

menentukan pH  

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

penguasaan dan 

sistematika 

 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengertian 

kinetika kimia, laju reaksi, 

hubungan antara 

konsentrasi reaktan dengan 

waktu, keterkaitan tetapan 

laju reaksi terhadap suhu 

dan energi aktivasi, 

mekanisme reaksi, katalisis 

1. Pengertian kinetika kimia    

     dan laju reaksi,  

2. Penetapan persamaan laju   

    reaksi/hukum laju 

3. Faktor-faktor yang   

    mempengaruhi laju reaksi  

4. Mekanisme reaksi 

5. Katalisis 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 9: menentukan 

hukum laju reaksi, tetapan 

laju reaksi dan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi 

 

 

 

(1 x 15 menit) 

Indikator: 

ketepatan, dan 

sistematika dalam 

menentukan hukum 

laju reaksi, tetapan 

laju reaksi dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju 

reaksi 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

penguasaan dan 

sistematika 

 

10% 

12 Mahasiswa  dapat 

menjelaskan sifat-sifat 

umum gas, tekanan gas, 

beberapa hukum yang 

berlaku pada gas, gas ideal, 

stoikiometri dari reaksi gas  

1. Penjelasan tentang sifat- 

    sifat gas 

2. Konsep tekanan gas dan   

    hukum-hukum yang   

    berlaku  

3. Gas ideal 

4. Stoikiometri dari reaksi  

    gas   

5. Hukum Dalton dari teori  

    tekanan parsial 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit  

Tugas 10: menyelesaikan 

soal-soal terkait sifat gas, 

tekanan gas, perhitungan 

mol gas dalam reaksi kimia 

 

 

(1 x 20 menit) 

 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan dan  

sistematika 

pengerjaan soal 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

penguasaan dan 

sistematika 

 

 

10% 
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13  

 

Mahasiswa  dapat 

menjelaskan pengertian 

energi, sistem dan 

lingkungan, hukum 

kekekalan energi, 

perubahan dan pengukuran 

energi dalam reaksi kimia, 

Kalor reaksi dan 

termokimia 

 

1. Pengertian energi, sistem    

    dan lingkungan 

2. Hukum kekekalan energi 

3. Perubahan dan   

    pengukuran energi dalam   

    reaksi kimia 

4. Kalor reaksi dan    

    termokimia 

5. Hukum Hess 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Latihan 

 

2 x 45 

menit 

Tugas 11: menyelesaikan 

soal-soal terkait energi dan 

perubahannya, termokimia 

dan hukum Hess 

 

 

 

(1 x 15 menit) 

Indikator: ketepatan 

dan sistematika 

dalam menjelaskan 

energi dan 

perubahannya dalam 

reaksi kimia, 

menyelesaikan soal 

terkait kalor reaksi, 

termokimia dan 

hukum Hess  

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

penguasaandan 

sistematika 

 

10% 

14 

dan 

15 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep reaksi 

redoks, penentuan bilangan 

oksidasi, penyetaraan reaksi 

redoks, sel volta, potensial 

reduksi standar, penentuan 

kespontanan reaksi  redoks, 

sel elektrolisis, hukum 

faraday 

 

1. Konsep reaksi redoks 

2. Penentuan bilangan   

    oksidasi 

3. Penyetaraan reaksi redoks 

4. Sel volta 

5. Potensial reduksi standar 

6. Penentuan kespontanan    

    reaksi  redoks 

7. Sel elektrolisis 

8. Hukum Faraday 

 

1. Presentasi 

2. Diskusi (Tanya-

Jawab) 

3. Tugas 

4. Diskusi kelompok 

 

4 x 45 

menit 

Tugas 12: Tugas kelompok 

(materinya tentang aplikasi 

kimia dalam kehidupan 

yang dihubungkan dengan  

materi kuliah yang telah 

dibahas). Tugas dikumpul 

sebelum UAS. 

 

 

 

Indikator: ketepatan 

dan sistematika 

dalam menjelaskan 

konsep reaksi 

redoks, menentukan 

bilangan oksidasi, 

menyetarakan reaksi 

redoks, 

menyelesaikan soal-

soal terkait sel volta, 

sel elektrolisis dan 

hukum faraday 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan, 

penguasaan dan 

sistematika 

 

10% 

16 Evaluasi Akhir Semester  



9 

 

Referensi: 

1. Brady, J.E., Kimia Universitas Asas dan Struktur jilid 1, terjemahan : Dra.Sukmariah Maun, Dra. Kamianti Anas, Dra. Tilda S. Sally, Binarupa Aksara, 

Jakarta, 2002 

2. Chang, R., Chemistry 10th Edition, McGraw-Hill, Inc., United States of America, 2010 

3. Keenan, Kleinfelter, Wood, Kimia Untuk Universitas jilid 1, terjemahan : A. Hadyana P, Erlangga, Jakarta, 1999 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


