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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
TAHAPAN
BERPIKIR

INDIKATOR
TAHAPAN
BERPIKIR

MATERI
PEMBELAJARAN

. Memahami senyawa organik dan
reaksinya, benzena dan
turunannya, dan makromolekul.

4.1. Mendeskripsikan struktur,
cara penulisan, tata nama,
sifat, kegunaan, dan
identifikasi senyawa karbon
(halo alkana, alkanol, alkoksi
alkana, alkanal, alkanon,
alkanoat, dan alkil alkanoat)

C2

 Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa
karbon.

 Menuliskan struktur dan nama senyawa
karbon berdasarkan gugus fungsinya.

 Menentukan isomer-isomer senyawa karbon.

 Menjelaskan sifat fisik senyawa karbon.

 Mendeskripsikan kegunaan senyawa karbon

C1

C1

C2

C2

C2

 Struktur dan tata nama
senyawa karbon

 Isomer

 Sifat fisis dan sifat kimia
senyawa karbon

 Kegunaan senyawa karbon

4.2 Mendeskripsikan struktur,
cara penulisan, tata nama,
sifat, dan kegunaan benzena
dan turunannya.

C2

 Menuliskan struktur dan nama senyawa
benzena dan turunannya.

 Menjelaskan reaksi substitusi atom H pada
cincin benzena

 Menjelaskan pengertian ortho, meta dan para.

 Mendeskripsikan sifat fisik dan sifat kimia
benzen dan turunannya

 Mendeskripsikan kegunaan dan bahaya
senyawa benzena dan turunannya dalam
kehidupan sehari-hari seperti fenol, anilin, butil
hidroksi toluen (BHT), butil hidroksi anisol
(BHA), TNT, aspirin, dan zat warna (azo) dan
lain-lain

C1

C2

C2

C2

C2

 Struktur dan tata nama benzena
dan turunannya

 Reaksi benzena

 Sifat fisik dan sifat kimia benzen
dan turunannya

 Kegunaan dan bahaya benzena
dan turunannya.

4.3 .Mendeskripsikan struktur,
tata nama, penggolongan,
sifat dan kegunaan
makromolekul (polimer,
karbohidrat, dan protein)

C2

 Mengidentifikasi polimer alam dan polimer
sintetik (karet, karbohidrat, protein, plastik)

 Menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia polimer
 Menuliskan reaksi pembentukan polimer (adisi

dan kondensasi) dari monomernya

C1

C2
C2

 Polimer

 Karbohidrat
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 Mendeskripsikan kegunaan polimer dan
mewaspadai dampaknya terhadap lingkungan

 Menggolongkan monosakharida menjadi
aldosa dan ketosa.

 Menjelaskan reaksi hidrolisis disakharida dan
polisakharida dengan bantuan enzim.

 Mengidentifikasi karbohidrat dengan reagen

 Menuliskan rumus struktur asam amino
esensial.

 Menentukan gugus peptida pada protein.

C1

C2

C2

C1

C1

C2  Protein
 Polimer

 Karbohidrat

 Protein

C2

 Menuliskan rumus struktur  dan nama lemak
dan minyak

 Menggolongkan lemak berdasarkan kejenuhan
ikatannya

 Mengamati dan menguraikan sifat fisik dan
sifat kimia lemak dan minyak

 Mendeskripsikan fungsi dan peran lemak dan
minyak dalam kehidupan

C1
C2

C1

C2

 Rumus struktur dan nama
lemak

 Penggolongan lemak dan
minyak

 Sifat fisik dan sifat kimia lemak
dan minyak

 Fungsi dan peran lemak dan
minyak
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NURHASIM, S.Ag M. NURISSALAM, S.Si
NBM 599 906


