
1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATERIAL POLIMER

Dosen:
Dr. H. Budiman Anwar, M.Si.

Dr. Galuh Yuliani, M.Si.

PROGRAM STUDI KIMIA JENJANG MAGISTER (S2)
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019



2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER No.Dok : ............
Revisi    : ............

MATERIAL POLIMER Tanggal : ………….
Halaman:

Dibuat Oleh:

Dr. H. Budiman Anwar, M.Si.
NIP 197003131997031004

Diperiksa Oleh:

Dr. Fitri Khoerunnisa, M.Si.
NIP 197806282001122001

Disetujui Oleh:

Dr. Hendrawan, M.Si.
NIP 196309111989011001

Dosen TPK Prodi Ketua Program Studi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1. Identitas Matakuliah

Nama Program Studi : Kimia
Nama Mata kuliah : Material Polimer
Kode Mata kuliah : KI737
Kelompok Mata kuliah : Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)
Bobot  sks : 2
Jenjang : Magister (S2)
Semester : 2
Prasyarat : Kapita Selekta Kimia Fisika
Status (wajib/ pilihan) : Pilihan
Nama dan kode dosen : Dr. H. Budiman Anwar, M.Si. (1976) & Dr. Galuh Yuliani, M.Si. (2185)



3

2. Deskripsi Matakuliah (1 paragraf)

Material Polimer merupakan mata kuliah bersifat pilihan yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam
menggabungkan konsep-konsep kimia fisika dan kimia organik dan menerapkannya untuk menjelaskan fenomena
kompleks dalam material polimer. Bahan kajian dalam perkuliahan ini meliputi: tinjauan umum (sejarah perkembangan
material, tatanama, dan klasifikasi material polimer); polimerisasi; kopolimerisasi; larutan polimer; penentuan massa
molekul rata-rata polimer; analisis & pengujian polimer; morfologi dan keteraturan dalam polimer kristalin; reologi dan sifat
mekanik polimer; struktur dan sifat fisika polimer; degradasi polimer; dan modifikasi polimer. Pelaksanaan perkuliahan
menggunakan pendekatan konsep, yaitu mahasiswa diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membangun konsep-
konsep kimia fisika dan kimia organik serta menerapkannya dalam fenomena kompleks dalam material polimer dengan
bantuan dosen. Metode yang digunakan meliputi ceramah bermakna, diskusi, dan penugasan. Media yang digunakan
adalah bahan presentasi dan proyektor. Evaluasi perkuliahan dilakukan terhadap penguasaan konsep mahasiswa melalui
tes unit. Jenis evaluasi lainnya meliputi kehadiran, keaktifan di kelas, dan pelaksanaan tugas terstruktur dan pengayaan.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk (Lihat CP pada Kurikulum Prodi, tuliskan kode CPPS (di
depan)

3.1 SIKAP
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban

berdasarkan Pancasila
S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab

pada negara dan bangsa
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal

orang lain
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
S11 Bersikap dan berperilaku ilmiah, edukatif, dan religius.
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3.2 PENGETAHUAN
P1 menguasai kemampuan fundamental pengembangan keilmuan baik dalam aspek filosofis, metodologis, dan analitis;
P2 menguasai teori struktur, energetika, kinetika, analisis, dan sintesis mikro, makro, dan supramolekul;
P3 menerapkan dan mengembangkan pengetahuan pada bidang kimia material atau kimia hayati melalui riset yang

menghasilkan karya inovatif yang diakui secara nasional maupun internasional;
P4 menerapkan dan mengembangkan berbagai teknik analisis menggunakan instrument dan piranti lunak yang relevan.

3.3 KETERAMPILAN UMUM
KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan  kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam
bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di
masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika
akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

KU4 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu
peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;

KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental
terhadap informasi dan data;

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga
dan komunitas penelitian yang lebih luas;

KU7 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
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KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan  menemukan kembali data hasil penelitian dalam
rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;

KU9 Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan
pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;

KU10 Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme;
KU11 Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang

keahlian;
KU12 Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

3.4 KETERAMPILAN KHUSUS
KK1 Mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan kimia atau kimia terapan melalui riset dengan pendekatan

interdisipliner atau multidisipliner, dan menghasilan model/metode/pengembangan teori yang akurat, teruji, dan
inovatif;

KK2 Mampu menyelesaikan masalah iptek terkait dengan struktur, sifat dan perubahan mikro dan makromolekul, melalui
pendekatan eksperimen, deduksi teoretis atau komputasi/simulasi, dan pendekatan secara interdisipliner atau
multidisipliner;

KK3 Mampu mengedukasi masyarakat tentang manfaat zat kimia dan dampak penggunaan zat kimia berbahaya
terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara efektif dengan menggunakan argumen saintifik
secara bertanggung jawab dan memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi yang relevan.

KK4 Mampu melakukan hal praktis dan lengkap tentang kerja laboratorium, termasuk fungsi, cara mengoperasikan
instrumen kimia yang umum, dan analisis data dari instrumen tersebut, serta mampu memahami dan
mengantisipasi berbagai hal terkait keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium kimia

KK5 Mampu menggunakan piranti lunak untuk menentukan struktur dan energi mikromolekul, piranti lunak untuk
membantu analisis dan sintesis pada bidang kimia yang umum atau yang lebih spesifik (organik, biokimia, atau
anorganik), dan untuk pengolahan data (kimia analitik).
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KK6 Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggungjawabnya dengan memanfaatkan
pengetahuan dan teknologi kimia, guna menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)
4.1 Memahami perkembangan material, penggolongan, dan tatanama polimer (P1, S1).
4.2 Memahami berbagai prinsip reaksi polimerisasi, mencakup polimerisasi kondensasi, adisi, ionik, koordinasi dan

pembukaan cincin (P2)
4.3 Memahami proses kopolimerisasi, komposisi dan  jenis kopolimer, serta kinetika dan mekanisme kopolimerisasi (P2)
4.4 Memahami kriteria kelarutan suatu material polimer, konformasi rantai polmer dalam larutan, serta aspek

termodinamika dan kesetimbangan fasanya (P2, KK2)
4.5 Memahami berbagai teknk penentuan massa molekul polimer dan mampu mengolah data yang diperoleh dari

berbagai teknik tersebut dalam menentukan massa molekul polimer (P4)
4.6 Memahami dan menerapkan berbagai metode analisis fisika dan kimia untuk mempelajari struktur dan sifat material

polimer (P4, KK2)
4.7 Memahami  konfigurasi rantai polimer, struktur kristal polimer, morfologi polimer kristalin dan strain-induce, serta

proses kristalisasi dan pelelehan polimer (P2)
4.8 Memahami berbagai fenomena reologi polimer dan sifat mekanik polimer kristalin beserta aspek termodinamika dan

kinetikanya (P2)
4.9 Mampu menghubungkan struktur rantai polimer dengan berbagai sifat fisik polimer beserta aspek termodinamika dan

kinetikanya (P2, KK2)
4.10 Memahami berbagai degradasi terhadap material polimer dan cara stabilisasinya (P2, KK2)
4.11 Memahami berbagai modifikasi terhadap bahan polimer untuk menghasilkan material baru dengan sifat-sifat yang

diinginkan (P2, S3, KK2)

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran
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Minggu
/Pert ke

Sub-CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan
Kajian/Materi

Ajar

Pendekatan/Metode
Pembelajaran

Waktu
(menit)

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

1  Menjelaskan
perkembangan
material

 Memahami
penggolongan
polimer
berdasarkan
berbagai aspek

 Menentukan nama
suatu polimer yang
diketahui
struktrurnya atau
sebaliknya

 Memahami kode
daur ulang
material polimer

Tinjauan Umum
(Sejarah
perkembangan
material,
klasifikasi, dan
tatanama
polimer)

Ceramah bermakna,
diskusi

2  50 Mahasiswa
mendapatkan
informasi dan
berdiskusi mengenai
sejarah perkembangan
material,
penggolongan polimer,
tatanama polimer, dan
kode daur ulang
material polimer.

Tugas terstruktur 1,2,3

2 Memahami berbagai
prinsip reaksi
polimerisasi, yang
mencakup
polimerisasi
kondensasi, adisi,
ionik, koordinasi dan
pembukaan cincin.

Polimerisasi Ceramah bermakna,
diskusi

2  50 Mahasiswa
mendapatkan
informasi dan
berdiskusi mengenai
berbagai reaksi
polimerisasi dalam
proses sintesis
material polimer.

Tugas terstruktur 1,2,3

3 Menjelaskan proses
kopolimerisasi,
komposisi, dan  jenis
kopolimer, serta
kinetika dan
mekanisme
kopolimerisasi.

Kopolimerisasi Ceramah bermakna,
diskusi

2  50 Mahasiswa
mendapatkan informasi
dan berdiskusi
mengenai proses
kopolimerisasi,
komposisi dan jenis
kopolimer, serta
kinetika dan
mekanisme reaksi
kopolimerisasi.

Tugas terstruktur 1,3
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4  Memahami kriteria
kelarutan suatu
material polimer
dan konformasi
rantai polimer
dalam larutan.

 Memahami aspek
termodinamika dan
kesetimbangan
fasa dalam larutan
polimer

Larutan Polimer Ceramah bermakna,
diskusi

2  50 Mahasiswa berdikusi
dan mendapatkan
informasi mengenai
larutan polimer yang
meliputi kriteria
kelarutan polimer,
konformasi rantai
polimer dalam larutan,
serta aspek
termodinamika dan
kesetimbangan
fasanya.

Tugas terstruktur 1,3,4

5-6 Menentukan massa
molekul polimer
menggunakan teknik
analisis gugus ujung,
pengukuran sifat
koligatif, teknik
hamburan sinar,
ultrasentrifugasi,
viskositas larutan,
dan Kromatografi
Permeasi Gel (GPC).

Penentuan
Massa Molekul
Polimer

Ceramah bermakna,
diskusi, dan
penugasan

4  50  Mahasiswa
mendapatkan
infromasi dan
berdiskusi
mengenai berbagai
teknik penentuan
massa molekul
polimer.

 Mahasiswa
mengolah data
eksperimen yang
diperoleh dari
berbagai teknik
dalam menentukan
massa molekul
polimer

Tugas terstruktur 1.3

7-8 Memahami dan
menerapkan berbagai
metode analisis fisika
dan kimia, yang
meliputi GC-MS,
spektroskopi, XRD,
mikroskopi, analisis
termal, uji fisik dan
mekanik untuk
mempelajari struktur

Analisis &
Pengujian
Polimer

Ceramah bermakna,
diskusi

4  50 Mahasiswa
mendapatkan
informasi dan berdikus
mengenai berbagai
analisis fisika dan
kimia untuk
mempelajari struktur
dan sifat material
polimer.

Tugas terstruktur 1,3
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dan sifat material
polimer.

9 UJIAN TENGAH SEMESTER

10 Memahami
konfigurasi rantai
polimer, struktur
kristal polimer,
morfologi polimer
kristalin dan strain-
induce, serta proses
kristalisasi dan
pelelehan polimer.

Morfologi dan
Keteraturan
dalam Polimer
Kristalin

Ceramah, diskusi,
penugasan

2  50 Mahasiswa berdikusi,
menelusuri  dan
mendapatkan
informasi mengenai
struktur dan morfologi
polimer kristalin serta
cara menginterpretasi
citra SEM/TEM dan
difraksi sinar-X dalam
hubungannya dengan
morfologi polimer.

Tugas terstruktur 1,4

11  Memahami
berbagai
fenomena reologi
polimer beserta
aspek
termodimanika dan
kinetikanya.

 Memahami sifat
mekanik polimer
kristalin.

Reologi dan
Sifat Mekanik
Polimer

Ceramah, diskusi,
penugasan

2  50 Mahasiswa berdikusi,
menelusuri dan
mendapatkan
informasi mengenai
berbagai fenomena
reologi polimer dan
sifat mekanik polimer
kristalin.

Tugas terstruktur 1,4

12 Mampu
menghubungkan
struktur rantai polimer
dengan berbagai sifat
fisik polimer beserta
aspek termodinamika
dan kinetikanya.

Struktur polimer
dan sifat fisik

Ceramah, diskusi,
penugasan

2  50 Mahasiswa berdikusi,
menelusuri dan
mendapatkan
informasi mengenai
hubungan struktrur
polimer dengan
berbagai sifat fisik
polimer.

Tugas terstruktur 1,4

13-14  Memahami
berbagai
degradasi yang
dapat dialami oleh
material polimer,

Degradasi
Polimer

Ceramah, diskusi,
penugasan

4  50 Mahasiswa berdikusi,
menelusuri, dan
mendapatkan
informasi mengenai
berbagai degradasi

Tugas terstruktur 5
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yang meliputi
degradasi termal,
mekanik, kimia,
radiasi energi
tinggi,
fotodegradasi,dan
biodegradasi.

 Memahami cara
stabilisasi material
polimer dari
berbagai
degradasi.

terhadap material
polimer dan cara
stabilisasi material
polimer dari berbagai
degradasi tersebut.

15 Memahami berbagai
modifikasi polimer
yang meliputi polimer
blend, kopolimerisasi,
dan pengkompositan
untuk menghasilkan
material baru berbasis
polimer dengan sifat-
sifat yang diinginkan.

Modifikasi
Polimer

Ceramah, diskusi 2  50 Mahasiswa berdikusi
dan mendapatkan
informasi mengenai
modifikasi polimer
untuk menghasilkan
material baru berbasis
polimer dengan sifat-
sifat yang diinginkan.

Tugas terstruktur Berbagai
sumber
artikel
terbaru

16 UJIAN AKHIR SEMESTER

6. Daftar Rujukan
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