
 

SIFAT KOLIGATIF LARUTAN 
 

A. Penurunan Titik Beku 

1. Lakukan percobaan penurunan titik beku sesuai dengan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian tentukan titik beku dari larutan: 

a. Urea [CO(NH2)2], 1 molal 

b. Urea [CO(NH2)2], 2 molal 

c. Gula, C6H12O6, 1 molal 

d. Gula, C6H12O6, 2 molal 

e. NaCl 1 M 

f. NaCl 2 M 

g. MgCl2 1 M 

h. MgCl2 2 M 

3. Tentukan selisih masing-masing titik beku larutan tersebut dengan titik 
beku air! (diketahui titik beku air = 0 ºC) 

 

Catatan: 

Untuk mempercepat proses pembekuan, wadah es digoyang-goyangkan. 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana titik beku masing-masing larutan dibandingkan dengan titik beku 
pelarut? 

2. Bagaimana pengaruh molalitas urea dan gula terhadap: 

a. titik beku larutan? 

b. penurunan titik beku larutan? 

 

Nama  : .................................... 

Asal sekolah : .................................... 

termometer 

es batu + garam 



3. Bagaimana pengaruh molalitas garam dan MgCl2 terhadap: 

a. titik beku larutan? 

b. penurunan titik beku larutan? 

4. Pada molalitas yang sama, bagaimana pengaruh NaCl dan MgCl2 (elektrolit) 
dibandingkan dengan pengaruh urea atau gula (non elektrolit) terhadap: 

a. titik beku larutan? 

b. penurunan titik beku larutan? 

5. Bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan konsentrasi? 

6. Jelaskan bahwa penurunan titik beku termasuk sifat koligatif larutan! 

 

 

B. Kenaikan Titik Didih  

1. Untuk menentukan titik didih larutan cara yang paling sederhana dapat 
dilakukan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian tentukan titik didih larutan berikut: 

a. gula 0,1 m dan 0,2 m 

b. garam dapur 0,1 m dan 0,2 m 

 

Pertanyaan 

1. Berapa ºC kenaikan titik didih larutan gula dan garam dari percobaan 
tersebut? 

2. Jelaskan hubungan antara molalitas larutan dengan kenaikan titik didihnya! 

3. Bandingkan kenaikan titik didih larutan gula dengan kenaikan titik didih 
larutan garam pada molalitas yang sama. Jelaskan! 

 

 

 

 



C. Tekanan Osmotik 

Untuk mengamati peristiwa osmosis antara larutan gula jenuh dengan air dapat 
dilakukan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan 

1. Jelaskan bagaimana terjadinya osmosis itu! 

2.  Selaput/membran semipermeabel adalah . . . .  

3. Jelaskan pengertian tekanan osmotik! 

4. Tuliskan rumus yang menyatakan hubungan antara tekanan osmotik dengan 
konsentrasi larutan menurut Van’t Hoff untuk larutan non elektronik! 

5. Tuliskan rumus yang menyatakan hubungan antara tekanan osmotik dengan 
konsentrasi larutan menurut Van’t Hoff untuk larutan elektronik! 


