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KOMPETENSI DASAR

Menganalisis struktur, tata nama, sifat, 
penggolongan dan kegunaan polimer

Mengintegrasikan kegunaan polimer dalam
kehidupan sehari hari dengan struktur, tata nama, 
sifat, penggolongan polimer



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

KD 3.11

Menyebutkan macam-macam senyawa polimer dalam 
kehidupan sehari-hari

Mengklasifikasikan senyawa polimer berdasarkan 
struktur, tata nama dan sifat

Menyebutkan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-
hari

KD 4.11

Menjelaskan konsep integrasi senyawa polimer berdasar
struktur, tata nama, sifat dan penggolongan primer

Mempresentasikan integrasi kegunaan senyawa polimer
dalam kehidupan sehari-hari



PERMAINAN 1

Lihatlah gambar-gambar berikut 

dalam waktu 1 menit 





PERMAINAN 1

Sebutkan gambar-gambar apa saja yang kalian 

ingat pada slide sebelumnya 



POLIMER

Struktur

Tata Nama

Sifat

Penggolongan

Kegunaan



STRUKTUR POLIMER

• Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua 

kata yaitu poly dan meros. Poly artinya banyak sedangkan 

Meros berarti unit atau bagian. Polimer merupakan senyawa 

yang besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah 

(banyak) unit-unit molekul yang kecil. Unit molekul kecil 

pembentuk senyawa ini disebut monomer. 

• Polimer bisa tersusun dari beribu-ribu atau bahkan dari jutaan 

monomer, sehingga dapat disebut sebagai senyawa 

makromolekul.



STRUKTUR POLIMER

• Contoh senyawa polimer :

poliesterteflon



STRUKTUR POLIMER

• Contoh senyawa polimer :

polietena nilon



TATA NAMA POLIMER

Berdasarkan Nama Monomer

Berdasarkan Taktisitas

Berdasarkan Isomer Struktural dan Geometrik

Berdasarkan Struktur Unit Dasar (IUPAC)



BERDASARKAN NAMA MONOMER

• Nama monomer hanya satu kata

Contoh : 

• Nama monomer lebih dari satu kata

Contoh :

poli + monomer

Nama Monomer Nama Polimer

Propilena Polipropilena

Tetrafluoroetilena Politetrafluoroetilena

poli + (monomer)

Nama Monomer Nama Polimer

1-pentena Poli(1-pentena)

Metil metakrilat Poli(metil metakrilat)

polipropilena

poli(1-pentena)



BERDASARKAN TAKTISITAS & ISOMER

• Berdasarkan taktisitas

Contoh : 

• Berdasarkan isomer struktural dan geometrik

Contoh :

i/s + poli + monomer

Nama Polimer Keterangan

i-polistirena Disusun oleh monomer stirena dengan

posisi gugus fenil sama

cis/trans + angka + poli + monomer

Nama Polimer

cis-1,4-poliisoprena

trans-1,4-poliisoprena

i-polistirena

trans-1,4-poliisoprena cis-1,4-poliisoprena



BERDASARKAN STRUKTUR UNIT DASAR (IUPAC)

Aturan-aturan sebagai berikut :

1. Pengidentifikasian unit struktural terkecil (CRU)

2. Penentapan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan ikatan, tulis prioritas kiri ke

kanan

3. Penomoran substituent-substituen dari kiri ke kanan

4. Penamaan diawali kata poli dan nama CRU dikurung

Contoh :

Nama Sumber Polimer Nama Polimer (IUPAC)

Polietilena Poli(metilen)

Poliheksandiamin Poli(heksametilen adipamida)

Poli(heksametilen adipamida) atau nilon



SIFAT POLIMER

Sifat Fisika

Sifat Kimia



SIFAT FISIKA
• Mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah 

dengan biaya murah.

• Ringan; maksudnya rasio bobot/volumenya kecil.

• Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif.

• Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik.

• Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang 

elastis dan plastis.

• Berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi.



SIFAT KIMIA
• Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh 

senyawanya semakin tinggi.

• Semakin besar gaya antarmolekul pada rantai polimernya, maka 

senyawa polimer akan semakin kuat dan semakin sulit leleh.

• Rantai polimer yang memiliki cabang banyak akan memiliki daya 

regang rendah disertai mudahnya meleleh.

• Ikatan silang antarmolekul menyebabkan jaringan menjadi kaku, 

sehingga bahan polimer menjadi keras dan rapuh. Semakin 

banyak ikatan silang yang dimiliki oleh polimer, maka polimer akan 

semakin mudah patah.



PENGGOLONGAN POLIMER

Jenis Monomer

Asalnya

Ketahanan Terhadap Panas

Struktur

Reaksi Pembentukan



JENIS MONOMER

• Homopolimer

Terdiri dari satu macam jenis monomer. –A-A-A-A-A-A-

Contoh : polivinilklorida, polietilena, polipropena

• Kopolimer

Terdiri dari dua/lebih jenis monomer.

Contoh : nilon, dakron
nilon

polietilena



ASALNYA

• Polimer Alam

Terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup.

Contoh : protein, amilum, selulosa, karet alam

• Polimer Sintetis

Tidak terdapat di alam dan dibuat manusia di 

pabrik.

Contoh : polietilena, PVC, Teflon, dakron, nilon



KETAHANAN TERHADAP PANAS

• Polimer Termoplastik

Melunak jika dipanaskan dan dapat dibentuk ulang

Contoh : polietilena, PVC, polipropilena

• Polimer Termosetting

Tidak melunak jika dipanaskan dan tidak dapat

dibentuk ulang

Contoh : bakelit



STRUKTUR

• Polimer Linear

Tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama

lainnya membentuk rantai polimer yang panjang

• Polimer Bercabang

Terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk

cabang pada rantai utama

• Polimer Jaringan Tiga Dimensi

Terbentuk karena beberapa rantai polimer saling

berikatan satu sama lain pada rantai utamanya



REAKSI PEMBENTUKAN

• Polimerisasi Adisi

Berdasarkan reaksi adisi, terjadi pada ikatan rangkap

membentuk ikatan tunggal.

Contoh :



REAKSI PEMBENTUKAN

• Polimerisasi Kondensasi

Penggabungan monomer disertai dengan pelepasan molekul lain.

Contoh :



KEGUNAAN POLIMER

Kegunaan
Polimer

Pesatnya industri
polimer

Plastik

Karet

Serat



PESATNYA INDUSTRI POLIMER

Faktor penyebab pesatnya industri

polimer :

• Bahan-bahan polimer dapat memenuhi

spektrum luas dari kehidupan

• Biaya relative murah

• Kualitas produk dapat ditingkatkan

dengan pengubahan kimia dan

penambahan zat aditif

• Dapat menghasilkan paduan polimer

dengan bahan lainnya



PLASTIK
M

ac
am

-m
ac

am
pl

as
tik

Polietilena (PE)

HDPE
Botol plastik, mainan, 

kabel, ember 

LDPE
Kantong plastik, jas hujan, 

botol lentur

Polivinilklorida (PVC)
Pipa paralon, ubin plastik, pipa

kabel listrik

Polipropilena (PP)
Karung, tali, komponen mobil dan

mesin cuci

Polistirena (PS)
Sol sepatu, gantungan baju, 

penggaris





KARET
Ka

re
t

(E
la

st
om

er
) Karet Alam (Poliisoprena)

Ban kendaraan, 
sepatu, sarung tangan

Karet sintetis

Neprena
(polikloroprena)

Selang bensin, kemasan
barang, insulator kawat dan

kabel

Polibutadiena Campuran karet alam





SERAT
Se

ra
t

Syarat

Polimer linier

BM > 10.000 dan tidak terlalu besar

Molekul simetris

Mudah diberi zat warna

Punya gugus polar dengan letak teratur

Derajat orientasi tinggi

Punya gugus samping besar

Macam Serat

Nilon
Serat kain, tali parasut, tenda, 

bahan tekstil

Dakron Serat sintetis tekstil





TUGAS INDIVIDU

Buatlah PETA KONSEP tentang materi POLIMER :

1. sedetail dan semenarik mungkin

2. satu lembar kertas HVS putih ukuran F4

3. ditulis tangan

4. dikumpulkan paling lambat satu minggu

setelah tugas ini disampaikan



TUGAS KELOMPOK

Buatlah enam kelompok (@ empat peserta didik)

1. Mencari produk polimer di lingkungan asrama & 

sekolah

2. Mengidentifikasi produk tergolong polimer (alam/ 

sintetis, adisi/ kondensasi, homopolimer/ kopolimer, 

termosetting/ termoplastik)

3. Dibuat kliping

4. Dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah tugas

ini disampaikan



PERMAINAN 2 (EVALUASI)

Bacalah paragraf berikut dengan 

cermat 



Pagi ini, Anam bangun lebih awal karena ingin membantu Bapak di 

toko. Sebelum berangkat ke toko, ia makan telur yang banyak 

mengandung protein. Ia menggoreng sendiri telur di teflon. Ia makan 

di atas piring melamin kesukaannya. Setelah makan, ia mencuci 

piring di dapur dan melihat pipa peralon bertulisan PVC itu. Setelah 

bersih, ia mematikan lampu. Ia ingat kata bu guru, fitting lampu ini 

dibuat dari bahan bakelit. Ia menjuju garasi mobil, dan mengamati 

ban mobil yang agak kempes. Ia mengurungkan niat untuk naik mobil, 

lantas naik sepeda. Sesampainya di toko, ia langsung membantu 

Bapak melipat tenda berbahan nilon dan membungkusnya di plastik 

yang bertulisan LDPE. Tak lupa ia menyapu styrofoam dan  botol-

botol minum yang berceceran di depan toko.



Lengkapi tabel berikut!

Contoh senyawa

polimer

Polimer

Alam/Sintetis

Termosetting/ 

Termoplasik
Adisi/ Kondensasi

Homopolimer/ 

Kopolimer



TERIMA KASIH
---------------------------


