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Kimia untuk kehidupan,  Kimia untuk kehidupan yang lebih baik

Oleh:  Muhamad Nurissalam, S.Si

SISTEM PERIODIK UNSUR

Kelimpahan unsur unsur di kulit bumi:  Oksigen (49,2%), Silikon (25,67%), Alumunium (7,5%)
Kelimpahan unsur unsur di udara:  Nitrogen (78,08%),  Oksigen (20,94%),  Argon (0,934%)
Sebagian besar unsur di alam berada dalam bentuk senyawa oksida, sulfat, pospat, karbonat ,
halide dan silikat dan sulfide,  dan sebagaian kecil berada di alam dalam keadaan bebas

::

GAMBAR JARI JARI ATOM
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Jari Jari atom :  Jarak dari inti atom ke kulit terluar
Energi Ionisasi :  Energi yang diperlukan  suatu atom untuk melepas satu electron  dalam

wujud  gas
Keelektronegatifan :  Kecenderungan  atom untuk menangkap satu electron dalam wujud gas
Afinitas elektkron :  Energi yang menyertai penangkapan elektron

1. JIKA JARI JARI ATOM BESAR MAKA ENERGI IONISASI, KEELEKTRONEGATIFAN DAN AFINITAS ELEKTRON KECIL
2. JIKA JARI JARI ATOM KECIL MAKA ENERGI IONISASI, KEELEKTRONEGATIFAN DAN AFINITAS ELEKTRON BESAR
3. JIKA JARI JARI ATOM DARI ATAS KE BAWAH DALAM SATU GOLONGAN MEMBESAR MAKA ENERGI IONISASI, KEELEKTRONEGATIFAN, DAN

AFINITAS ELEKTRON JUSTRU MENGECIL
4. JIKA JARI JARI ATOM DARI KIRI KE KANAN DALAM SATU PERIODE MENGECIL MAKA ENERGI IONISASI, KEELEKTRONEGATIFAN DAN

AFINITAS ELEKTRON MEMBESAR

*.   Jari jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin membesar; .ini disebabkan
karena semakin ke bawah, nomor atom makin banyak diikuti makin banyaknya electron,
makin banyak electron makin banyak kulit.  Kulit yang banyak  menyebabaka jari jari
membesar

*.   Jari jari atom dalam satu periode makin ke kanan makin mengecil.   Dalam satu periode
mempunyai jumlah kulit yang sama, namun  semakin ke kanan jumlah proton makin banyak
(nomor atom bertambah) sehingga daya tarik inti terhadap electron makin kuat.  Tarikan ini
menyebabkan kulit menjadi mengecil

*   Energi ionisasi makin ke bawah makin kecil.  Makin ke bawah jari jari atom makin besar
menyebabakan daya tarik inti terhadap electron makin lemah (jari jari besar).  Karena
lemah, electron mudah lepas.  Karena electron mudah lepas, maka  energi ionisasi kecil.

*   kelektronegatifan membesar dengan mengecilnya jari jari.  Jari kecil menyebabakan daya
tarik inti begitu kuat meanarik electron dari kulit terluar,  sehingga pengaruh daya tarik inti ini
menyebabkan keelektronegatifan besar

*   Afinitas electron besar disebabkan jari jari kecil.  Jari jari kecil  menyebabkan electron
menjadi kuat tertarik inti.  Hal ini menyebkan afinitas electron menjadi besar.

A. GAS MULIA (Sukar bereaksi)

1.   Gas mulia terdapat pada golongan VIIIA :  Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar) , Kripton (Kr),
Xenon (Xe)

2. Gas Mulia sukar bereaksi dengan unsur lain :  Hal ini disebabkan karena konfigurasi
electron gas mulia menghasilkan electron valensi penuh.  Helium stabil di duplet (dua)
sedangkan unsur gas mulia yang lain stabil di Oktet (delapan).  Jadi tidak benar bahwa
seluruh gas mulia bervalensi delapan, karena helium dua.  Yang lebih tepat adalah semua
bervalensi penuh.

3. Seluruh gas mulia  berwujud gas pada suhu kamar,  Jari jari atom semakin ke bawah dalam
satu golongan semakin besar.  Hal ini dikarenakan semakin ke bawah jumlah electron makin
banyak dan membutuhkan kulit makin banyak pula.  Kulit yang banyak menyebabkan jari jari
makin besar.

4. Energi ionisasi dari He ke Rn makin berkurang, karena penambahan jari jari  atom
menyebabkan gaya tarik menarik antara inti dengan electron valensi makin lemah.
Sehingga membutuhkan energi yang relative  lebih kecil

5. Keelektronegatifan tidak dimiliki oleh He, Ne, dan Ar. Karena ketiganya tidak reaktif (jari jari
kecil sehingga electron sulit lepas).  Pada Kr ke Rn keeletronegatifan makin kecil sehingga
electron mudah lepas.  Electron lepas mudah bereaksi. Sehingga terdapat unsur RnO4,
XeO4 dapat dibuat.

6. Gas mulia terbanyak di udara kering adalah Argon disusul neon, helium, krypton dan xenon,
sedangkan urutan ketiga unsur di udara setelah Nitrogen dan Oksigen.

7. Kegunaan:
A. Helium:  pendingin koil logam pada scanner tubuh,  pelarut gas para penyelam,

pengisi bola lampu pijar (dicampur denga nitrogen), pengisi balon udara
B. Neon:  Lampu reklame (merah), Pendingin reactor nuklir
C. Argon:  Pengisi booglamp, Pembuatan kristal silikaon
D. Kripton:  Penetapan satu meter panjang.
E. Xenon:  lampu blitz, Pembius pembedahan.
F. Radon:  Terapi kanker
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B. HALOGEN (Pembentuk Garam)

1. Halogen terdapat pada unsur  golongan VII A yaitu:  Fluor (F), Klor (Cl), Brom (Br),
Iodin (I)

2. Halogen mempunyai kemampuan sangat kuat  menarik satu electron yang berasal
dari atom unsur logam lain,  sehingga halogen ini termasuk unsur non logam yang
sangat reaktif dan cenderung bereaksi dengan logam membentuk garam.

3. Keberadaan halogen di alam dalam bentuk diatomic (F2, Cl2, Br2, dan I2) dan dalam
bentuk senyawa (NaCl, KBr dll..)

4. Jari jari dalam satu golongan dari atas ke bawah (F ke At)  makin bertambah besar,
sehingga tarik menarik inti dengan electron terluar makin lemah

5. Energi Ionisasi:  dari F ke At makin kecil sehingga untuk melepas electron valensi
dibutuhkan energi makin kecil

6. Keelektronegatifan: dari F ke  At keelektronegatifan makin  berkurang.  Ini
menunjukkan terjadi penurunan  kemampuan  atom dari F sampai ke At untuk
menarik electron, sehingga makin ke bawah makin kurang reaktif

7. Afinitas electron berkurang dari F sampai At kecuali F ke Cl.  F lebih kecil dari Cl.  Ini
disebabkan  ukuran atom F kecil di bandingkan Cl, Kecilnya atom menyebabkan
electron berdekatan satu sama lain  sehingga ketika menyerap  electron dari atom
lain terjadi tolak menolak yang lebih kuat.

8. Bilangan Oksidasi bervariasi tiap unsurnya kecuali F yang hanya satu yaitu -1
9. Flour berwarna kuning (wujud Gas), klor berwarna kuning kehijauan (gas), brom

berwarna orange kecoklatan (Cair), iodine padat berwarna abu abu kehitaman (jika
uap berwana violet) , astatine bersifat radioaktif tidak stabil.

10. Kereaktifan:  kereaktifan dari F ke I makin berkurang.
11. Daya Pengoksidasi (Penyebab reduksi):  F2 merupakan daya pengoksidasi terkuat

dibandingkan  Cl2, Br2 dan I1,  Daya Pereduksi terkuat adalah I- disusul Br-, Cl- dan F-

12. Dialam halogen ditemukan dalam bentuk di atomic ( F2, Cl2, Br2, I2) atau dalam
bentuk senyawanya.  Unsur halogen terbanyak di alam adalah klor sekitar 0,2% dari
kerak bumi.

13. Kegunaan:
a. gas flor digunakan  untuk  memisahkan isotop U-235 yang bercampur

dengan U-238,  digunakan untuk membuat senyawa lain seperti: HF untuk
mengukir gelas, CCl2F2 (Freon-12), kriolit (Na3alF6) untuk pelarut bauksit,
NaF untuk pengawet kayu, Teflon untuk peralatan dapur.

b. Gas klorin : disinfektan (pembunuh kuman), untuk sintesis senyawa:
ammonium klorida (NH4Cl) sebagai pengisi batu bateray,  asam klorida
(HCl) digunakan untuk elektkroplanting/penyepuhan dan pembersih karat
logam,  Kalium klorat (KClO3) sebagai pembuat mesiu dan korek api,
kalium Klorida (KCl) sebagai pupuk tanaman, Kaporit (kalium hipoklorit
Ca(ClO)2 sebagai disinfektan pada air PAM, Natrium hipoklorit (NaClO)
sebagai zat pemutih kertas/tekstil,  Natrium klorat (NaClO3) digunakan
membasmi tanaman liar, Natrium klorida (NaCl) untuk bumbu masak,
polivinil klorida (PVC) untuk pipa air

c. Gas Bromin:  bahan baku sintesis senyawa:  Etilen dibromida (C2H4Br2)
merupakan zat aditifi  pada bensin,  Natrium Bromida (NaBr) sebagai
penenang syaraf,  Perak bromide (AgBr) film fotografi.

d. Larutan I2 digunakan sebagai identifikasi Amilum (positif berubah warna jadi
biru), Iodoform (CHI3) sebagai zat antiseptic pada luka, Natrium iodat
(NaIO3) pencegah gondok ditambahkan pada garam dapur,  Perak Iodida
(AgI) digunakan sebagai film fotografi

C. UNSUR ALKALI

1. Logam  alkali  adalah  unsur unsur golongan IA kecuali Hidrogen yaitu: Litium (Li),
Natrium (Na), Kalium (K), Rubidium (Rb),  cesium (Cs) dan fransium (Fr)

2. Alkali berasal dari bahasa arab yang bermakna abu, air abu  bersifat basa. Sehingga
disebut alkali karena jika logam logam ini direaksikan dengan air membentuk
senyawa yang bersifat basa.

3. Sangat reaktif (karena mudah melepas 1 elektron) dan di alam dalam bentuk
senyawa.
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4. Jari jari atom  dari Li ke Fr bertambah karena gaya tarik menarik antara inti dengan
electron velensi  semakin lemah.  Disamping itu  jumlah kulit electron semakin
bertambah.

5. Energi Ionisasi dari Li ke Fr  semakin berkurang karena energi yang diperlukan untuk
melepas elektron valensi  semakin kecil

6. Keelektronegatifan dari Li ke Fr berkurang, hal ini menunjukkan kemampuan logam
alkali untuk menarik electron  yang berasal dari atom lain dalam membentuk ikatan
kimia semakin menurun.

7. Tingkat oksidasi (bilangan oksidasi)   hanya satu macam yaitu +1.
8. Daya hantar listrik dari Li ke Fr berkurang tapi pada Na dan K bertambah karena

electron valensi mudah bergerak bebas.
9. Alkali mudah bereaksi (logam sangat reaktif).  Logam alkali cenderung melepaskan

satu lektron  saja.  Semakin ke bawah dalam satu guolongan semakin reaktif karena
makin ke bawah jari jari makin besar, makin besar jari jari makin kecil energi ionisasi,
makin kecil energi ionisasi electron makin mudah dilepas. Makin mudah electron
lepas makin reaktif

10. warna nyala logam Li (merah), Na (kuning), K (ungu), Rb (merah) , Cs (biru)
11. Pembuatan logam dengan elektrolisis leburan senyawa
12. Kegunaan:

a. Litium:  baterai kalkulator, Paduan Li dan magnalium untuk bahan body
pesawat

b. Natrium: pendingin reactor, lampu penerangan warna kuning
c. Kalium:bahan superoksida dalam masker gas, pupuk
d. Rubidium: filament listrik
e. Sesium :  katoda ppada lampu elektronik

D. UNSUR ALKALI TANAH

1. Logam alkali tanah terdapat pada golongan IIA yaitu:  Berilum (Be), Magnesium
(Mg),  Kalsium (Ca), stronsium (Sr), Barium (Ba), dan Radium (Ra).  Disebut alkali
tanah karena logam alkali ini semua ditemukan dalam tanah berupa mineral pada
batuan.

2. Kurang reaktif dibanding kan dengan alkali karena selain melepas 2 elektron (lebih
sulit) alkali tanah jari jari atomnya relative lebih kecil dibanding alkali.

3. sifat fisik seperti jari jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas
mempunyai sifat yang mirip dengan alkali

4. SIfat kimia alkali tanah kurang reaktif dibandingkan dengan alkali.  Ini disebabkan
karena jari jari atom logam alkali tanah lebih kecil, sehingga energi pengionannya
lebih besar di samping itu electron valensinya lebih banyak (dua)

5. semua alkali tanah bereaksi dengan baik dengan air, kecuali Mg bereaksi dengan air
panas, dan berilum tidak bereaksi.  Alkali tanah bereaksi dengan oksigen
membentuk oksida dan nitride

6. Halida alkali tanah mempunyai sifat daya hantar listrik yang baik (ikatan ionic)
kecuali pada halide berilum (ikatan kovalen)

7. Berilum bersifat amfoter jika bereaksi dengan basa kuat.
8. Kelarutan senyawa basa dari Be (OH)2 ke  Ba (OH)2 semakin besar (semakin mudah

larut),  Kelarutan garam sulfat berkurang dari BeSO4 ke BaSO4,  kelarutan garam
kromat berkurang  dari BeCrO4 ke BaCrO4, Semua garam karbonat (BeCO3,MgCO3
sampai ke BaCO3) sukar larut semua.  Semua garam Oksalat (BeC2O4, CaC2O4 dll)
sukar larut kecuali MgC2O4 sedikit larut.

9. Kesadahan air.
a. air sadah adalah air  yang mengandung ion Mg2+ dan atau ion Ca2+ yang cukup

banyak dalam air. Contoh air laut, air ledeng (PAM), dan air pegunungan kapur
b. Air sadah ada dua:  air sadah tetap ( yang mengandung Anion Cl- atau SO4

2-)
contoh MgCl2, CaCl2, MgSO4 dan CaSO4 dan air sadah sementara ( mengandung
anion HCO3) contoh Ca(HCO3)2 dan Mg(HCO3)2

c. Air sadah tetap dapat dihilangkan dengan penambahan Na2CO3 (Natrium
karbonat/soda) sedangkan pada air sadah sementara dapat dihilangkan dengan
pemanasan.

d. Hal baik dari air sadah:  mengandung Kalsium yang baik untuk tulang,  dang
mengandung ion ion yang diperlukan tubuh
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e. Hal kurang baik:  sabun tidak berfungsi (tidak berbusa), merusak ketel ketika
dipanaskan,  penyumbat pipa air , penyebab batu ginjal karena mudah
mengendap.

f. Karena sabun tidak bekerja dengan air sadah maka di buat produk baru yang
bisa bekerja di air sadah yang disebut detergen.  Detergen banyak sekali
macamnya, aneka detergen cuci pakaian, shampoo, pasta gigi, dan pencuci
piring adalah contoh detergen.    Detergen di buat dari ABS (Alkil benzene
sulfonat) namun kurang ramah lingkungan karena tidak terurai oleh bakteri,
sehingga sekarang digunakan bahan aktif LAS (linear Alkil Sulfonat) untuk
pembuatan detergen yang lebih ramah lingkungan

10. Warna nyala logam alkali tanah adalah:  Berilum (putih), Magnesium (Putih), Calsium
(jingga), Stronsium (merah),  Barium (hijau)

11. Kegunaan:
a. Berilium:  Dipadu dengan tembaga digunakan sebagai bahan pembuat pegas,

digunakan juga untuk komponen reactor nuklir
b. Magnesium:  membuat magnalium, kembang api, blitz, obat maag (Mg(OH)2, dan

obat urus urus/garam Epson MgSO4.7H2O
c. Kalsium:  kapur tohor (CaO) untuk fluks pada industri baja,  Ca(OH)2 untuk

penetral asam, gips (CaSO4.2H2O untuk pembalut penderita patah tulang
d. Stronsium:  untuk membuat kembang api dengan warna merah terang

E. UNSUR PERIODE KETIGA

1. Unsur Periode ketiga terdiri atas Natrium (Na), Magnesium (Mg), Alumunium (Al), Silikon
(Si), Pospor (P), Sulfur/Belerang (S), Klor (Cl), Argon (Ar)

2. Dalam satu periode mempunyai jumlah kulit yang sama Yaitu 3 (karena periode3) dan
mempunyai jumlah electron valensi berbeda, berurut membesar dari Na s.d Ar.

3. Pada satu periode semakin kekanan jari jari atom makin kecil.  Hal ini disebabkan semakin
kekanan jumlah proton makin bertambah sehingga daya tarik menarik inti terhadap elektron
valensi (terluar) semakin kuat,  walaupun dengan jumlah kulit yang sama (seharusnya jari
jari atom sama) namun karena makin ke kekanan makin  banyak proton sehingga makin ke
kanan kulit mengalami kemampatan  sehingga menyebabkan jari jari atom semakin
berkurang

4. Sifat logam akan bertambah dari Na ke Al, namun setelah Al akan berkurang
Si adalah metaloid yaitu unsur yang merupakan peralihan logam dan non logam, dengan
kata lain Si mempunyai sifat logam dan juga mempunyai sifat non logam
Na, Mg dan Al bersifat logam, Si berisifat metaloid ,  P dan S (non logam), Cl dan Ar adalah
non logam gas.

5. Na jika di larutkan dalam air menjadi senyawa basa kuat, Mg menjadi basa, pada Al bersifat
di antara asam dan basa (amfoter) sedangkan pada Si, P, S, dan Cl  jika di reaksikan
dengan air (dibakar)  maka oksidanya (Misalnya:  SiO4, PO4, SO4, ClO4 ) akan bersifat asam
semakin ke kanan.  Ar netral karena tidak dapat bereaksi (gas mulia).  Sifat basa semakin
besar dari kanan ke kiri, sedangkan sifat asam membesar dari kiri ke kanan (selain  Ar).
Alumunium (Al) bersifat amfoter.  Bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa.

6. Energi ionisasi Al lebih rendah dari Mg (seharusnya lebih besar Al dari Mg karena jari jari Al
lebih kecil). Ini disebabkan karena Mg lebih stabil dibanding  Al,  Konfigurasi Mg stabil di 3s2

sedangkan Al pada 3P1. Energi ionisasi S lebih rendah dari P, hal ini karena pada P
konfigurasi elektronnya membentuk konfigurasi stabil setengah penuh dengan orbital
terakhir 3p3,

7. Si mempunyai titik leleh sangat tinggi dibanding dengan unsur yang lain.  Ini disebabkan
karena Si mempunya empat ikatan kovalen yang memungkinkan Si membentuk ikatan
raksasa (seperti atom Karbon)

F. UNSUR TRANSISI PERIODE EMPAT

1. Unsur transisi perioode keempat adalah.  Scandium (Sc), Titanium (Ti), Vanadium (V),
Cromium (Cr), Mangan (Mg), Ferry/Besi (Fe), Cobalt (Co), Nikel (Ni), Cuprum/tembaga (Cu),
Zink/seng (Zn)

2. Unsur transisi adalah logam logam dengan bilangan oksidasi yang bervariasi
3. Unsur transisi dapat membentuk senyawa komplek yang memberikan warna khas yang

berbeda beda sesuai dengan ligan dan atom pusatnya
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4. mempunyai sifat diamagnetic (tidak tertarik oleh medan magnet, karena tidak ada electron
yang tidak berpasangan,  ada sifat paramagnetic ( sifat yang tertarik oleh medan magnet
karena mempunyai electron tidak berpasangan.  Apabila electron tidak berpasangan lebih
dari 3 maka lebih dikenal dengan nama ferromagnetic)

5. Tata nama ion kompleks
a.  Untuk kation

ion + nama awalan ligan+ nama ligan+ nama atom pusat+ biloks
b. Untuk anion

ion +  nama awalan ligan + nama ligan + O+ nama atom pusat (latin)+at Biloks
c. nama nama ligan diantaranya ; NH3 (amin), H2O (akua), Cl- (klor),Br- (Brom), F_ (floro) , I-

(Iod), S2O3
2- (tiosulfat),  CN-  (sian),

Nama nama atom pusat:   Ag/perak (argent),  Au/emas (aurum),  Cu/tembaga (cuprum),
Fe/besi (ferry), Co/kobal (Cobalt),  Ni (nikel), Zn/seng (Zink),  Mn (Mangan),  Pb/timbale
(plumbum),  Sn/timah (selenium), Hg/raksa (Higromium)

G. UNSUR UNSUR RADIOAKTIF

1. Unsur Radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan.
2. Radiasi adalah sejenis sinar tetapi memiliki energi yang besar dan daya tembus yang

tinggi.
3. Radiasi yang dipancarkan zat radioaktif terdiri dari 3 jenis partikel:

-    Sinar alfa 2
4

-    Sinar beta -1
0

-    Sinar gama 0
0

Partikel Simbol Notasi Muatan

Proton p atau H 1p1 atau 1H1 +1

Netron N 0n1 0

Elektron/
Sinar beta

e atau  -1e0 atau -1
0 -1

Sinar alfa  atau
He

2
4 atau

2He4
+2

Sinar
gama

 0
0 0

4. Atom bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil, sehingga mudah meluruh/pecah
yang disertai pemancaran radiasi

5. Kegunaan:
a. kedokteran:  Tc-99 (diagnosa penyakit jantung, hati paru paru),  I-131 (diagnosa

kerusakan kelenjar gondok), Na-24 (diagnosa ganggua peredaran darah), Xe-133
(diagnosa paru paru),  P-32 (diagnosa mata), Fe-59 (diagnosa sel darah merah,

b. Industri:  mendeteksi logam logam yang aus
c. Hidrologi:  Na-24 ( (kecepatan air),
d. Reaksi pengesteran ( O-18)
e. Fotosintesis (C-14)
f. Co-60 (terapi kanker)

H. PEMBUATAN UNSUR
Proses pembuatan Unsur
1. Proses kontak Pembuatan asam sulfat

(H2SO4)  cirinya menggunakan katalis
Fe2O5

2. Proses Bilik timbal : pembuatan asam
sulfat (H2SO4) dengan katalis NO

3. Wohler :  urea
[CO(NH2)2]

4. Frach :  belerang (S)

5. Hall Herault :  alumunium (Al)
6. Haber Bosh :  Amonia (NH3)
7. Bessemer :  baja
8. tanur tiup/tinggi :  Besi (Fe)
9. Down :  Na, Mg dan K
10. Solvay :  Na2CO3
11. flotasi dan pemanggangan :  tembaga

(Cu)
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Nama nama mineral:

1.   Pirolusit :  MnO2
1. kriolit :  Na3AlF6
2. Kaporit : Ca(OCl2
3. Bauksit   : Al2O3 x.H2O
4. Kalkopirt:  CuS FeS
5. Magnesit :  MgSO4
6. Magnetit   :  Fe3O4
7. Hematit :  Fe2O3
8. dolomit :  CaMg(CO3)

9. Covelit :  CuS
10. Smithshonit:  ZnCO3
11. vanadit :  Pb(VO4)
12. Kromit :  FeO3
13. Limonit :  Fe2O3.H2O
14. Smaltit :  Co As2
15. MIllerit :  NiS
16. Cuprit :  Cu2O
17. ZinkBlende:  ZnS
18. Siderit :  FeCO3
19. Selestit :  SrSO4

20. kalkosit :  Cu2S
21. Karnalit :  KMgCl3.6H2O
22. staonsianit :  SrCO3
23. Milerit :  NiS
24. Rutil :  TiO2
25. Matrait :  ZnS
26. Ilmenit :  FeTiO3
27. Canolit :  K2CuO2CO4
28. Pirit :  FeS2
29. Malasit :  Cu2(OH)2CO3

2. GUGUS FUNGSI

1.  Alkohol -OH ol
2   Eter - O - alkoksi alkana
3   Aldehid -CHO al
4   KEton -CO- on
5  Asam karboksilat -COOH asam alkanoat
6.  ester -COO- alkil alkanoat

Reaksi reaksi

1.  alkohol
a.  Alkohol  + Na Na- alkanolat
b.  alkohol  + asam karboksilat                ester  +  air (esterifikasi)
c.  alkohol + hidrogen halida Haloalkana
d.  alkohol primer dioksidasi  membentuk aldehid  dioksidasi asam
     karboksilat
e.  alkohol sekunder dioksidasi membentuk keton
f    alkohol tersier tidak dapat dioksidasi.
g.   alcohol dengan PCl3 membentuk Haloalkana

 Oksidasi berarti direaksikan dengan KMnO4 atau K2Cr2O7
      2.   Eter

Eter +  Asam Iodida (HI) alcohol
3. Aldehid

1. aldehid dioksidasi membentuk asam karboksilat
2. aldehid + fehling menghasilkan endapan merah bata
3. aldehid + tollens menghasilkan endapan cermin perak
4.  aldehid direduksi (reaksi dengan H2) menghasilkan alkohol

4. Keton
1. tidak dapat dioksidasi
2. direduksi menjadi alkohol skunder
3. tidak beraksi dengan fehling dan  tollens

5. Asam karboksilat
a. Bereaksi dengan alkohol membentuk ester
b. Direduksi menghasilkan aldehid
c. Dengan basa menghasilkan garam

6. Ester
a. di reduksi menghasilkan alkohol dan asam karboksilat
b. di tambah basa menghasilkan sabun
c. mempunyai aroma yang khas

3. BENZENA
Sifat sifat Benzena:

a. beresonansi
b. mempunyai cincin
c. sukar bereaksi dengan adisi,
d. lebih mudah bereaksi subtitusi
e. mempunyai ikatan rangkap 2 selang seling.
f. Kategori hidrokarbon aromatis
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Reaksi Benzena
1. halogenasi jika hasil adalah halo benzena
2. Nitrasi jika nitrat yang masuk ke benzen
3. Sulfonasi jika SO3H yang masuk ke benzen
4. Alkilasi jika Alkil (Karbon) yang masuk ke benzena

Turunan benzena

              CH3

                         Toluena sebagai bahan peledak

             COOH      Asam benzoat untuk bahan pengawet makanan

                COONa    Na- benzoat untuk pengawet makanan

                OH         Fenol: dipakai untuk antiseptik

                 NH2    Anilin   ; dipakai pewarna tekstil

                 CHO   :  benzaldehid:  aneka obat gosok,

4. POLIMER

Alam:  protein selulosa, poliisoprena (karet), amilosa
 Sumber

Buatan: poliprena, polistirena, PVC,SBR, Polistirena(plastic)

Homopolimer  (PVC,PVA, Karet, teflon)

Polimer monomer

KOpolimer (dakron, nilon 66, SBR, bakelit)

                              Termoplas: polietena, PVC, Polistirena
sifat panas

Termoset:  Polimetanal, melamin, bakelit

Cara kondensasi: protein, amilum, selulosa, asam nukleat, nilon, dakron, titoron
Cara Adisi:  karet alam (poliisoprena), polietilen, polistirena, PVC, PVA,teflon

PVC (monomernya vinil klorida), Polietena (monomernya etena), karet alam (monomernya
isoprene), Teflon (monomernya tetrafloroetena), amilum (monomernya glukosa), protein
(monomernya asam amino) , Selulosa (monomernya glukosa),

5. PROTEIN

Adalah suatu makromolekul (Polimer) yang tersusun atas monomer asam amino
Asam amino mengandung gugus karboksil (-COOH)bersifat asam dan gugus (-NH2) bersifat basa,
sehingga mempunyai sifat amfoter atau zwiterion.
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Ikatan peptida terdapat pada protein yaitu ikatan dari  gugus karboksi dan gugus NH2

 R    O       R     O  R   O

-NH-CH-C-NH-CH – C-NH-CH-C-

                  Ikatan peptida

Uji Protein:
1.  Biuret (posift ungu) =  menguji adanya ikatan peptida pada protein
2.  Xantoproteat ( positif Jingga) =  menguji adanya inti benzena pada protein
3.  Pb-Asetat   (Positif  Hitam ) =  menguji adanya sulfur atau belerang pada protein
Uji uji yang lain
4.  Ninhidrin =  gugus asam amino
5.  millons =  mengetahui gugus fenol pada protein
6.  Molish =  mengetahui adanya karbohidrat
7.  uji yodium (positif biru)=  mengetahui adanya amilum
8.  Uji benedict =  mengetahui adanya glukosa ; biru -. Cokalt
                                                          sedikit dan merah bata banyak
9,  Uji fehling (merah bata +) =  mengetahui gugus aldehid
10. Uji tollens (cermin perak+) =  mengetahui gugus aldehid
11. uji  air kapur =  mengetahui adanya gas CO2 (jika keruh /
                                                          mengendap +)
12.  Uji kertas Kobalt =  JIka warna pink positif ada H2O
13.  Uji nyala lidi =  Jika api membesar positif O2

6. KARBOHIDRAT

Fruktosa (keton)   (madu)

Monosakarida galaktosa (aldehid) (susu asi)

Glukosa (aldehid)  (tepung,umbi)

maltosa glukosa +  glukosa (makanan bayi)

Karbohidrat Disakarida laktosa glukosa +  galaktosa (subu)su kaleng bayi)

Sukrosa glukosa +  fruktosa (gula pasir/te

Polisakarida glikogen (gula darah)

Selulosa (kertas, kulit kayu dan kayu)

Amilum (umbi umbian, padi dll)

Galaktosa dan glukosa bereaksi dengan tollens dan fehling, sedangkan frukotsa tidak
Maltosa dan laktosa bereaksi dengan tollens dan fehling, sedangkan sukrosa tidak

7. LEMAK

Sebagai sumber energi yang merupakan ester gliserol dengan asam lemak.  Asam lemah  adalah
karbohidrat dengan jumlah karbon banyak.

             O                                              O
CH2-OH  HO – C – R    CH2- O – C – R

           O                                                 O
CH2-OH + HO – C – R                        CH –O – C- R

                              O                                                 O
CH-OH HO –  C – R   CH – O -  C- R
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8. KOLOID
Jenis jenis koloid

No Terdispers
i Pendispersi Sistem koloid Contoh

1 Gas Cair Buih atau
busa

-Putih telur yang dikocok dengan
kecepatan tinggi,
whipped(cream)

-Buih sabun, ombak, limun
2 Gas Padat Buih, busa

padat
Batu apung, karet busa

3 Cair Gas Aerosol cair Kabut, awan, pengeras rambut,
parfum semprot

4 Cair Cair Emulsi Minyak dalam air, susu, santan
Air dalam minyak,
mayonaise,minyak bumi, minyak
ikan

5 Cair Padat Gel (emulsi
padat

Keju, mentega,jeli, mutiara, opal,
semir  padat, lem padat

6 Padat Gas Aerosol
padat

Asap, debu diudara,

7 Padat Cair Sol agar agar panas, cat, kanji,
protoplasma, putihtelur, sol emas,
sol belerang lem, semir cair,
lumpur

8 Padat Padat Sol padat Batuan berwarna, gelas
berwarna, tanah, permata,
perunggu, kuningan intan hitam

Efek tynda l :  sorot lampu,
Elektroforesis :  Cerobong asap pabrik
Asdorbsi :  norit, penjernihan air, diodorant
Gerak brown :  gerak acak sitoplasma sel,
Koagulasi :  delta sungai,  penjernihan dengan tawas
Dialisis :  cuci  darah (pemurnian)

Pembuatan koloid
1. Cara kondensasi  dari larutan ke koloid

a. Redoks contoh pembuatan belerang dari H2S dengan SO2
b. Hidrolisis contoh pembuatan Fe(OH)3 dengan FeCl2
c. Dekomposisi rangkap contoh As2S3
d. Pergantian pelarut conotoh pembuatan AgCl

2. Cara dispersi dari suspensi ke koloid
a. Mekanik, contoh sol belerang dibuat dengan menggerus belerang, kemudian dicampur

dan diaduk dengan air
b. Cara peptisasi contoh agar agar oleh air, nitroselulosa oleh asetaon, karet oleh bensin,

endapan NiS oleh H2S, endapan Al(OH)3 oleh AlCl3
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