
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah : SMAN 78 

Mata Pelajaran : Kimia 1 

Beban : 2 sks 

Alokasi waktu : 2 jam tatap muka 

   2 jam tugas terstruktur 

Aspek : C5 

 

Standar Kompetensi: 

Memahami struktur atom untuk meramalkan  sifat-sifat periodik unsur, struktur molekul, dan 

sifat sifat senyawa 

 

Kompetensi Dasar: 

Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan 

ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. 

 

Indikator Pencapaian: 

Menentukan bentuk molekul berdasarkan teori pasangan elektron. 

 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tujuan Pembelajaran 

Mampu menentukan  bentuk molekul berdasarkan teori pasangan elektron 

 

A. Tatap Muka: 

1. Ringkasan Materi: 

a. Ikatan kovalen dan koordinat 

- Penjelasan penggunaan diagram titik-silang untuk ikatan kovalen seperti 

pada hidrogen, carbon dioksida, metana, dan etana. 

- Penjelasan penggunaan diagram titik-silang untuk ikatan kovalen 

koordinat seperti pada NH4
+
 dan Al2Cl6. 

b. Bentuk molekul  

- Penjelasan bentuk molekul dan sudut ikatan dalam molekul menggunakan 

teori tolakan elektron berpasangan seperti pada BF3, CO2, CH4, NH3, H2O, 

SF6. 



c. Kepolaran ikatan 

 

2. Metode: 

- Focus Group Discussion, Ceramah, dan Penugasan 

 

3. Sumber Belajar: 

Buku paket Kimia dan website www.chemguide.com 

 

4. Alat/Bahan: 

Papan tulis, spidol, penghapus, buku paket, molymod. 

 

5. Rincian Kegiatan  

Langkah Rincian Kegiatan Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Nilai Karakter 

Pembukaan Apersepsi 

Do’a dan absendi siswa 

Mengulang kembali mengenai 

pentingnya konfigurasi elektron 

suatu unsur 

15 menit Religius 

 Eksplorasi: 

Peserta didik berkelompok dan 

masing-masing mengerjakan 

tugas tentang pembentukan ikatan 

kovalen, bentuk molekul senyawa 

kovalen dan kepolarannya. 

Latihan membentuk diagram 

titik-silang senyawa kovalen , 

bentuk molekul senyawa kovalen 

dan kepolarannya. 

 

Elaborasi: 

1) Peserta didik berdiskusi untuk 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi, 

Komunikatif 

http://www.chemguide.com/


 

 

B. TUGAS TERSTRUKTUR: 

1. Ringkasan Materi: 

a. Ikatan kovalen dan koordinat 

menentukan jawaban yang 

benar dari masing-masing 

pendapat anggota kelompok . 

2) Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi dan kelompok yang 

lain menanggapi.  

Konfirmasi 

*   Kelompok yang menjawab 

benar mendapat      

penghargaan. 

 

* Peserta didik dengan bimbingan 

guru membuat kesimpulan 

tentang pembentukan senyawa 

kovalen, Latihan menggambar 

diagram titik-silang tentang 

senyawa kovalen, bentuk 

molekul senyawa kovalen dan 

kepolarannya 

* Peserta didik mendapat tugas 

terstruktur mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup Memberikan evaluasi pencapaian 

indikator 

Memberikan tugas yang relevan 

dengan materi yang telah 

diberikan 

 

15 menit  



 Penjelasan penggunaan diagram titik-silang untuk ikatan kovalen seperti 

pada hidrogen, carbon dioksida, metana, dan etana. 

 Penjelasan penggunaan diagram titik-silang untuk ikatan kovalen 

koordinat seperti pada NH4
+
 dan Al2Cl6. 

b. Bentuk molekul  

 Penjelasan bentuk molekul dan sudut ikatan dalam molekul 

menggunakan teori tolakan elektron berpasangan seperti pada BF3, CO2, 

CH4, NH3, H2O, SF6. 

c. Kepolaran ikatan 

 

2. Metode: 

- Ulangan harian 

 

3. Sumber Belajar: 

Buku paket Kimia dan website www.chemguide.com 

 

4. Alat/Bahan: 

Papan tulis, spidol, penghapus, buku paket, molymod. 

 

6. Rincian Kegiatan  

Langkah Rincian Kegiatan Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Nilai Karakter 

Pembukaan Apersepsi 

Do’a dan absendi siswa 

Membagikan kertas ulangan 

10 menit Religius 

Kegiatan 

Inti 

 Siswa mengerjakan soal ulangan 

harian 

70 menit 

 

 

Jujur 

Penutup Guru mengumpulkan soal 

ulangan harian 

Guru memberikan tugas 

membaca topik berikutnya 

10 menit Jujur 

http://www.chemguide.com/


 

C. TUGAS MANDIRI 

1. Uraian Materi Pembelajaran 

- Pembentukan senyawa kovalen 

- Bentuk molekul senyawa kovalen 

- Kepolaran senyawa kovalen 

2. Bentuk Bahan Ajar 

- Lembar Kerja Siswa 

3. Tugas Untuk Siswa 

- Mengerjakan latihan soal dari LKS 

 

Nilai Karakter: 

Jujur dan Rasa ingin tahu. 

 

II. PENILAIAN 

- Bentuk penilaian : 

 Latihan soal 

 Ulangan harian 

 UAS 

- Aspek yang dinilai : 

 Kognitif 

- Indikator Penilaian : 

 Menentukan pembentukan senyawa kovalen 

 Menentukan bentuk molekul senyawa kovalen 

 Menentukan kepolaran senyawa kovalen 

- Instrumen Penilaian: Terlampir 

 Soal 

 Kunci jawaban 

- Pedoman penilaian 

 Setiap jawaban benar diberi nilai 1 poin 

 Total skor adalah sebanyak soal. 

 Skor akhir adalah jawaban benar dibagi total soal dikalikan 100. 

 



 

  Jakarta, 18 November 2011 

Mengetahui   

  

Kepala Sekolah SMAN 78 Jakarta Guru Mata Pelajaran Kimia  

 

 

Drs. Endang Hidayat Lifinia Anggun Puspita, S.T. 

NIP. 195911201987032005 

  



 

 

LAMPIRAN 1 

SOAL IKATAN KIMIA 

1. Tunjukkan  ikatan  kovalen  rangkap  2  dan  rangkap  3  pada  senyawa  berikut  ini  

dengan menggambarkan struktur Lewis (Nomor atom C = 6, O= 8, H= 1, N= 7). 

a.   CO2  b.  C2H4  c.  C2H2  d.   N2  e. O2 

 

2. Jelaskan senyawa berikut ini bersifat polar atau non polar dengan menggambarkan struktur 

Lewisnya (Nomor atom H =1, O= 8, N = 7, C = 6, P = 15, Cl = 17). 

 

a.   H2O (bersifat............., Alasannya........................................)  

b.   NH3 (bersifat.............., Alasannya.......................................) 

 c.   CH4 (bersifat..............., Alasannya......................................)  

d.   PCl3 (bersifat.............., Alasannya......................................)  

e.   CO2 (bersifat..............., Alasannya......................................) 

  



 

 

LAMPIRAN 2 

JAWABAN SOAL IKATAN KIMIA 

 

 

4. a.   CO2   

 

 

b.  C2H4  

  

 

c. C2H2  

  

d. N2   

 

e. O2 

 

 

 

4.   Jelaskan senyawa berikut ini bersifat polar atau non polar (Nomor atom H =1, O= 8, N = 

7, C = 6, P = 15, Cl = 17). 

 

a. H2O  

 H2O bersifat polar karena O sebagai atom pusat memiliki pasangan 

elektron bebas. 

 



b. NH3 

 

  

NH3 bersifat polar karena N sebagai atom pusat memiliki pasangan elektron 

bebas. 

 

c. CH4 

 

CH4  bersifat non polar karena C sebagai atom pusat tidak  memiliki pasangan 

elektron bebas. 

 

d. PCl3  

 

PCl3 bersifat polar karena P sebagai atom pusat memiliki pasangan elektron 

bebas. 

 

e. CO2 

 

CO2 bersifat non polar karena C sebagai atom pusat tidak memiliki pasangan 

elektron bebas. 

 


