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KATA SAMBUTAN iii 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun 

proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang 

berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus 

perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu 

pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan 

upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk 

kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan 

peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta 

kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. 

Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG 

melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 

Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (dalam jaringan), dan 

campuran (daring kombinasi) tatap muka dengan daring. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) 

merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan 

melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru 

Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok 

kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang 

sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
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KATA SAMBUTAN iv 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

Jakarta,  Februari 2016 

Direktur Jenderal  

Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 

NIP. 195908011985032001 



 

 
KATA PENGANTAR v 

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas selesainya Modul 

Guru Pembelajar Mata Pelajaran IPA SMP, Fisika SMA, Kimia SMA dan Biologi 

SMA. Modul ini merupakan model bahan belajar (Learning Material) yang dapat 

digunakan guru untuk belajar lebih mandiri dan aktif.  

Modul  Guru Pembelajar disusun dalam rangka  fasilitasi program peningkatan 

kompetensi guru pasca UKG yang telah diselenggarakan oleh Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.  Materi modul dikembangkan 

berdasarkan Standar Kompetensi Guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional nomor 16 Tahun 2007  tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru yang dijabarkan menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi 

Guru.  

Modul Guru Pembelajar untuk masing-masing mata pelajaran dijabarkan ke 

dalam 10 (sepuluh) kelompok kompetensi.  Materi pada masing-masing modul 

kelompok kompetensi berisi materi kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru mata pelajaran, uraian materi, tugas, dan kegiatan 

pembelajaran, serta diakhiri dengan evaluasi dan uji diri untuk mengetahui 

ketuntasan belajar. Bahan pengayaan dan pendalaman materi dimasukkan pada 

beberapa modul untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kegunaan dan aplikasinya dalam pembelajaran maupun 

kehidupan sehari hari. 

Modul ini telah ditelaah dan direvisi oleh tim, baik internal maupun eksternal 

(praktisi, pakar, dan para pengguna). Namun demikian, kami masih berharap 

kepada para penelaah dan pengguna untuk selalu memberikan  masukan dan 

penyempurnaan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi terkini.  
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KATA PENGANTAR vi 

Besar harapan kami kiranya kritik, saran, dan masukan untuk lebih 

menyempurnakan isi materi serta sistematika modul dapat disampaikan ke 

PPPPTK IPA untuk perbaikan edisi yang akan datang. Masukan-masukan dapat 

dikirimkan melalui email para penyusun modul atau email p4tkipa@yahoo.com. 

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih  kepada para 

pengarah dari jajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 

Manajemen, Widyaiswara, dan Staf PPPPTK IPA, Dosen,  Guru, Kepala Sekolah 

serta Pengawas Sekolah yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian modul ini. 

Semoga peran serta dan kontribusi Bapak dan Ibu semuanya dapat memberikan 

nilai tambah dan manfaat dalam peningkatan Kompetensi Guru IPA di Indonesia. 

 

 

Bandung, April  2016 
Kepala PPPPTK IPA, 
 

 

 

Dr. Sediono, M.Si. 
NIP. 195909021983031002 
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Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ada empat standar kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. Salah satu kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh 

guru adalah kompetensi aspek nomor 7, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik. Berdasarkan kompetensi inti tersebut, ada dua kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru yaitu 7.1 memahami berbagai strategi berkomunikasi yang 

efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain; 7.2 Berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta 

didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan 

seterusnya 

Kompetensi ini sangat penting dimiliki oleh guru agar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pada akhirnya peserta didik dapat 

mencapai kompetensi sebagaimana diharapkan. Melalui modul ini Anda akan diajak untuk 

mempelajari kompetensi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik 

sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 kegiatan berkomunikasi 

antara lain dimulai dari penyiapan kondisi psikologis peserta didik, ajakan kepada peserta 

didik untuk ambil bagian, respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan reaksi guru 

terhadap respons peserta didik. 

Sebagai tenaga pengajar profesional, seorang guru haruslah mampu dalam memahami hal-

hal yang bersifat filosofis dan konseptual. Seorang guru juga harus mampu dalam 

melaksanakan dan mengetahui hal-hal yang bersifat teknis pada saat proses pembelajaran 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN:  
KOMUNIKASI  EFEKTIF 

 



 

 

PPPPTK IPA 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan - Kemdikbud 
 

 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN: KOMUNIKASI EFEKTIF 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

6 

berlangsung. Salah satu faktor kegagalan dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya 

dikarenakan faktor kompetensi komunikasi dari guru yang belum optimal , hal ini akan 

berdampak pada pengelolaan kelas. Hal-hal semacam inilah yang harus kita hindari supaya 

kegagalan dalam menjalankan proses pembelajaran tidak terjadi. Salah satu upaya yang 

perlu kita lakukan agar meminimalisir kegagalan dalam proses pembelajaran adalah dengan 

menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan peserta didik dalam 

suatu proses pembelajaran. 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat memahami teknik berkomunikasi 

yang efektif dengan peserta didik dan menggunakan teknik bertanya dalam 

pembelajaran. 

 

B. Indikator Ketercapaian Kompetensi 

Indikator hasil belajar  yang diharapkan tercapai adalah sebagai sebagai berikut: 

1) menjelaskan pengertian komunikasi efektif;            

2) menjelaskan faktor-faktor penunjang dalam komunikasi yang fektif; 

3) menjelaskan faktor-faktor pengambat dalam komunikasi yang efektifk; 

4) menerapkan teknik komunikasi yang efektif dengan peserta didik; 

5) menyebutkan fungsi bertanya dalam pembelajaran;  

6) mengidentifikasi pertanyaan berdasarkan kategori klasifikasi pertanyaan Bloom, 

keterampilan proses IPA, dan konvergen-divergen; 

7) memberikan contoh pertanyaan –pertanyaan sesuai klasifikasi pertanyaan Bloom, 

keterampilan proses IPA, dan konvergen-divergen; 

8) mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika mengajukan pertanyaan; 

9) menjelaskan teknik-teknik  mengajukan pertanyaan; 

10) merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai klasifikasi pertanyaan Bloom, 

keterampilan proses IPA, dan konvergen-divergen dalam RPP. 

 

C. Uraian Materi 

Dalam pemahaman sehari-hari dapat dikatakan bahwa komunikasi itu berpidato, 

negosiasi, memberi nasehat, menawar barang, atau mengajar. Hal-hal yang disebutkan 

itu tidak salah, namun untuk menuju ke suatu pembahasan yang berlatar belakang 

ilmiah tentu harus diusahakan suatu pengertian yang dapat menggambarkan apa yang 
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dimaksud dengan komunikasi itu. Sehingga secara umum orang paham bahwa 

komunikasi itu adalah X atau komunikasi adalah Y. Adapun hal yang lebih penting lagi 

adalah kami berharap bahwa komunikasi yang diuraikan dalam tulisan ini dimaknai 

sama oleh guru  selaku pembaca dengan fasilitator atau penulis. Sebab, memiliki 

kesamaan makna antara si penyampai gagasan dengan si penerima gagasan adalah 

inti dalam komunikasi.  

Secara etimologis komunikasi atau communication (dalam bahasa Inggris) berasal dari 

perkataan Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). (Effendi, 1993) 

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh 

seseorang kepada orang lain. Pada hakekatnya komunikasi dalam konteks tulisan ini 

adalah pernyataan antarmanusia. Adapun yang dinyatakan berupa pikiran atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan Bahasa (verbal dan 

nonverbal) sebagai alat perantaranya. Pernyataan dinamakan pesan, orang yang 

menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator) sedangkan yang menerima 

pesan disebut komunikan (communicatee). Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, 

pertama isi pesan (the content of the message), kedua lambang (symbol) untuk 

mengungkapkan isi pesan yang dimaksud. Pikiran atau perasaan dikategorikan sebagai 

isi pesan (content) sedangkan bahasa dikategorikan sebagai simbol. Komunikasi terjadi 

apabila terdapat kesamaan makna terhadap suatu pesan yang disampaikan oleh 

komunikator dan diterima oleh komunikan. (Rakhmat, 1989) 

Apabila kita sedang membahas “apple” dalam konteks buah-buahan asli, maka makna 

“apple” yang dikaksud oleh komunikator harus sama maknanya dengan yang diterima 

komunikan. Apabila makna “apple” berbeda (misalnya yang dipahami merek 

handphone), maka hal itu komunikasinya “gagal”. Jika tidak terjadi kesamaan makna 

diantara pelaku komunikasi, dalam arti bahwa komunikan tidak memahami apa yang 

dimaksudkan oleh komunikator, maka dalam hal ini tidak terjadi komunikasi. Kita sering 

menyebutnya miskomunikasi.  

Dalam proses pembelajaran, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Proses 

pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik manakala tidak terjadi komunikasi 

antara guru (pendidik) dan peserta didik. Guru menjelaskan materi pembelajaran di 

kelas, peserta didik secara  berkelompok berdiskusi, atau guru dan peserta didik 

bersama-sama membahas sebuah topik melalui teknik diskusi atau tanya jawab, 

semuanya merupakan bentuk dan kegiatan komunikasi yang berlangsung dalam 

pembelajaran. Proses komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif jika ide, 



 

 

PPPPTK IPA 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan - Kemdikbud 
 

 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN: KOMUNIKASI EFEKTIF 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

8 

gagasan, pesan, atau informasi dimaknai secara bersama-sama oleh manusia yang 

terlibat dalam perilaku komunikasi. Begitu juga dengan komunikasi dalam pembelajaran. 

Materi pelajaran akan dicerna dengan baik, jika materi yang disampaikan dapat 

dimaknai sama oleh peserta didik sebagaimana yang dimaksudkan oleh pendidik. 

Komunikasi dalam pembelajaran dewasa ini mendapatkan perhatian dan kajian yang 

mendalam. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya mengelola komunikasi dalam proses 

pembelajaran agar kegiatan tersebut mencapai tujuan secara efektif. Komunikasi 

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Komunikasi yang efektif diharapkan berkolerasi posisitf dengan tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

Strategi membangun komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu hal 

yang sangat penting untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Karena, 

tanpa adanya komunikasi  tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancar, karena komunikasi adalah kunci utama untuk berinteraksi antara guru dengan 

peserta didik.  

Pada sisi kegiatan pembelajaran, mengajukan pertanyaan merupakan salah satu 

kompetensi komunikasi secara individu yang harus dikuasai, terutama dalam 

kompetensi  keterampilan mendengarkan ( W.K. Hoy, 2011). Sedangkan menurut Kim 

dan Kelloy, (1987) , mengajukan pertanyaan adalah salah satu teknik mengajar yang 

sering dilakukan oleh guru. Pendapat ini didukung oleh Callahan dan Clarke (1988) yang 

mengatakan bahwa pertanyaan adalah salah satu yang paling penting dari semua teknik 

mengajar.  

Kita menggunakan pertanyaan selama pembelajaran antara lain untuk merangsang 

peserta didik berpikir, menilai kemajuan peserta didik, mengecek pemahaman peserta 

didik mengenai penjelasan yang telah diberikan guru, memotivasi peserta didik untuk 

tetap menaruh perhatian pada pelajaran, dan mengontrol peserta didik tetap fokus pada 

pelajaran.  Cara peserta didik menjawab atau jawaban yang diharapkan dari peserta 

didik ditentukan oleh tingkat dan jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru, apakah 

tingkat ingatan, pemahaman, analisis, atau evaluasi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya 

memahami fungsi dan klasifikasi pertanyaan yang akan diuraikan pada kegiatan belajar  

dalam modul ini. 

Oleh karena itu, penting bagi guru mempelajari dan memahami kajian-kajian teoretis 

dan praktis mengenai pengelolaan komunikasi yang menyangkut konsep, teknik, dan 

strategi penerapan komunikasi dalam pembelajaran. Uraian di bawah ini akan 
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menjelaskan bagaimana konsep komunikasi yang efektif dan teknik bertanya dalam 

pembelajaran yang melibatkan semua unsur yang terlibat dalam suatu proses 

komunikasi. 

 

a. Pengertian Komunikasi Yang Efektif 

Komunikasi efektif (komunikasi yang efektif) adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain dimana respons atau efek yang terjadi pada komunikan 

(baik efek kognisi, efek afeksi, atau efek konasi) sesuai dengan tujuan komunikator. 

Secara sederhana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh 

pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 

Jika anda mengatakan: “Jangat ribut!” Maka orang yang mendengar itu (orang yang 

dimaksud oleh pengirim) memahami bahwa kalimat “jangat ribut” itu diartikan sebagai 

tindakan tidak berisik, tidak gaduh, atau diam tanpa suara, kemudian orang-orang itu 

diam, maka komunikasi menjadi efektif sebab “jangan ribut” yang diinginkan oleh 

komunikator kenyataannya sama makna dengan pemahaman orang yang diajak bicara 

tadi. Akan tetapi komunikasi bisa menjadi tidak efektif apabila pesan yang diinginkan 

komunikator tidak semakna dengan pemahaman komunikan. Contoh: Suatu hari Anda 

melihat orang yang melambaikan tangan di tengah kolam renang, lalu Anda 

membalasnya dengan lambaian tangan lagi. Bagi orang yang di kolam renang lambaian 

tangan Anda tidak bermakna apa-apa sebab yang dia butuhkan bukan lambaian tangan 

lagi melainkan pertolongan anda, karena dia sedang tenggelam dan tidak bisa 

berenang.  

Pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima, sebab dengan 

memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, maka tindakan yang diharapkan 

terhadap efek komunikasi menjadi sama. Perbedaan makna pesan (persepsi) akan 

menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan (misinterpretasion), misinterpretasi 

akan berakibat misunderstanding, hasilnya akan misaction.  

Jadi, secara sederhana komunikasi disebut efektif bila: 

 Perception -----> interpretation --------> understanding -------> action 

 

Sebaliknya bila komunikasi tidak efektif akan berakibat: 

Misperception---- misinterpretation---->misunderstanding ----> misaction 

Menurut Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss (dalam Mulyana, 2001), komunikasi yang 

efektif memiliki tanda-tanda antara lain: 
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a. Pemahaman. Komunikasi dikatakan efektif apabila penerima pesan (komunikan) 

memperoleh pemahaman yang cermat atas isi pesan yang disampaikan oleh 

komunikator. Kegagalan utama berkomunikasi disebabkan oleh ketidakpamahaman 

komunikan dalam mencermati isi pesan yang dimaksud oleh komunikasi. (Lihat 

contoh kata “apple” dan kalimat “Jangan Ribut!” pada uraian sebelumnya. 

b. Kesenangan. Ketika Anda mengatakan: “Halo!”, “Selamat pagi!”, anda mugkin tidak 

bermaksud mencari informasi dari orang yang anda sapa. Komunikasi seperti ini 

dimaksudkan untuk memperoleh kesenangan. Komunikasi seperti inilah yang dapat 

mempertahankan hubungan insani, sehingga timbul keakraban, kehangatan, dan 

menyenangkan. Komunikasi akan efektif apabila timbul rasa senang diantara pelaku 

komunikasi, baik pada saat komunikasi berlangsung maupun setelah proses 

komunikasi terjadi. 

 

Gambar 1.1 Ekspresi kesenangan dalam belajar antara guru dan peserta didik  
(sumber: www.panduanguru.com) 

 
 

c. Mempengaruhi Sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap 

orang lain, dan berusaha agar orang lain tidak hanya memahami ucapan kita, tetapi 

agar orang mengikuti apa yang kita inginkan. Suatu hari Anda mengajak 

masyarakat untuk menanami tanaman pada tanah gersang dan banyak baru-

batuan. Anda menjelaskan bahaya longsor dan bahaya banjir bila hujan turun, 

pidato Anda begitu meyakinkan. Anda jangan puas dengan anggukan kepala 

komunikan, sebab tujuan berpidato di depan mereka adalah agar mereka 

menghentikan penebangan hutan, dan menanam tumbuhan di tanah yang gundul. 

http://www.panduanguru.com/
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Komunikasi akan efektif bila pesan yang Anda sampaikan diterima oleh komunikan, 

kemudian komunikan berbuat sesuatu sesuai dengan ajakan Anda. Komunikasi 

secara persuasif akan efektif dilakukan untuk mempengaruhi sikap mereka.  

d. Hubungan Sosial yang Baik. Manusia adalah makhluk sosial, dia tidak akan 

bertahan hidup sendirian. Dia butuh orang lain untuk melangsungkan 

kehidupannya. Dia membutuhkan hubungan dengan yang lain, maka dia harus 

berinterkasi dengan sesamanya. Interaksi terjadi kalau ada kontak dan komunikasi. 

Komunikasi yang dilakukannya bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang baik. 

Hubungan yang baik dapat berupa kehangatan, keakraban, atau saling cinta. Jika 

komunikasi menimbulkan hubungan yang tidak baik, seperti perpecahan, 

kebencian, dan permusuhan, maka komunikasi menjadi tidak efektif. 

e. Tindakan. Efektifitas komunikasi biasanya dikukur oleh tindakan nyata. Masyarakat 

berbondong-bondong menyumbangkan harta atau pakain setelah mengetahui 

berita betapa mengenaskannya korban bencana longsor. Warga desa Gunung 

Kidul menghemat air untuk persedian di musim kemarau setelah mendapat 

penjelasan dari aparat mengenai akan datangnya kemarau panjang. Masyarakat 

beramai-ramai menanam kembali areal hutannya yang sudah ditebang setelah 

mendapat penjelasan dari penyuluh kehutanan bahwa hutan gundul berarti petaka 

bagi kita dan kehidupan. Peserta didik memungut dan memilah sampah di halaman 

setelah di kelas mereka diajarkan guru tentang pentingnya memilih dan memilah 

sampah berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Menimbulkan tindakan yang 

nyata merupakan indikator efektifitas komunikasi. Untuk menimbulkan tindakan, 

terlebih dahulu harus menanamkan pengertian, menimbulkan kesenangan, 

membentuk sikap, dan menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan merupakan 

akumulasi seluruh proses komunikasi. 

Dalam konteks pembelajaran, tanda-tanda komunikasi yang efektif seperti yang 

dijelaskan Moss di atas terjadi antara guru dan peserta didik sebagai pelaku komunikasi. 

Komunikasi akan efektif bila terjadi pemahaman yang sama dalam memaknai suatu 

pesan (muatan-muatan pelajaran) antara guru dan peserta didik. Komunikasi akan 

efektif apabila guru dan peserta didik merasa senang dengan apa yang dikerjakan di 

kelas, di laboratorium atau di tempat lain pada saat proses pembelajaran terjadi.   

Komunikasi akan efektif apabila terjadi hubungan yang baik diantara guru dan peserta 

didik. Saling menghargai, menghormati, dan santun dalam berkata dan bertutur kata 

merupakan salah satu faktor untuk menjalin hubungan yang baik diantara pelaku 

komunikasi (guru dan peserta didik).  Menjalin hubungan yang baik akan mempengaruhi 
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sikap bagi peserta didik. Diharapkan peserta didik akan senang dalam belajar, mencintai 

belajar, dan menghargai proses belajar sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

Gambar 1.2 Peserta didik melakukan sebuah eksperimen (praktik)   
(sumber: www. puerienobaik.wordpress.com) 

b. Faktor-Faktor Penunjang Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran 

a. Faktor Komunikator (Guru/pendidik) 

Keefektifan komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Etos adalah nilai yang ada 

pada diri seorang komunikator. Etos dibangun oleh unsur kepercayaan (credibilty) 

dan atraksi (attractiveness). Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan 

tentang sifat-sifat komunikator. Kredibilitas dimunculkan oleh komunikan ketika dia 

melihat komunikator. Apabila seorang guru masuk ke kelas dengan pakaian kaos dan 

celana jeans sobek, kira-kira apa yang ada dalam pikiran peserta didik?. 

Kemungkinan besar peserta didik tidak mempercayai kalau orang tersebut sebagai 

seorang guru. Mungkin kita akan menyebutnya guru tersebut tidak kredibel (tidak 

dapat dipercaya).  

Kredibilitas berada pada persepsi komunikan, sedangkan daya tarik (atraksi) sangat 

ditentukan pada diri komunikator. Komunikasi akan efektif apabila komunikator 

memiliki kemampuan untuk menarik komunikan sehingga mereka tunduk kepada 

pesan yang anda sampaikan. Kemampuan guru menyesuaikan diri dengan keadaan 

peserta didik dapat menentukan keberhasilan berkomunikasi. Keadaan yang 

dimaksud dapat berupa memahami kepentingan peserta didik,  kebutuhannya, 

http://www.panduanguru.com/
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kecakapannya, pengalamannya, kemampuan berpikirnya, dan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi. 

Penting bagi guru untuk membangun etos ini sehingga persepsi peserta didik kepada 

kita menjadi positif. Selain itu, daya tarik seorang guru harus menjadi modal dalam 

membangun komunikasi dengan peserta didik sebagai cara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 
b. Faktor Komunikan (Peserta Didik) 

Sebelum menyampaikan pesan, komunikator terlebih dahulu harus memahami siapa 

komunikannya (know your audiences) karena komunikan terdiri dari orang-orang 

yang hidup, bekerja, dan bermain satu sama lain dalam jaringan lembaga sosial. 

Komunikan akan mempertimbangkan keuntungan pesan yang disampaikan 

komunikator pada dirinya. Kalau tidak menguntungkan, ia tidak akan memberikan 

tanggapan. Pada saat komunikan mengambil keputusan, ia sadar bahwa 

keputusannya itu harus sesuai dengan tujuan yang diingikannya. 

Dalam konteks pembelajaran, penting bagi guru untuk memahami karakteristik 

peserta didik. Antara lain:  

1) mengetahui kebutuhan peserta didik,  

2) kecakapan yang dimiliki peserta didik,  

3) pengalaman-pengalaman belajar dan pengalaman di luar kelas,  

4) kemampuan berpikir peserta didik, dan  

5) kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik.  

Untuk lebih jelas bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik, silakan Anda 

baca modul pelatihan dengan topik Memahami Karakteristik Peserta Didik. 

Agar komunikasi menjadi efektif, maka penting bagi komunikator (guru) 

memperhatikan aspek sebagai berikut: waktu yang tepat untuk suatu pesan (dalam 

pembelajaran biasanya dibuat dalam RPP dengan memperhatikan kompetensi dasar 

yang ingin dicapai); bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh peserta 

didik; sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan 

peserta didik; memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan 

dilakukan. 

 
c. Faktor Pesan (Muatan Pelajaran) 

Pesan dibangun oleh dua faktor, yaitu: isi pesan (the content of messasge) dan 

bahasa (symbol). Supaya pesan mudah diterima dan dipahami oleh komunikan, 
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maka pesan harus diorganisasikan dengan baik, setelah terorganisasi dengan baik 

pesan harus disesuaikan dengan cara berpikir, kebutuhan, dan kepentingan 

komunikan. Pesan juga ditentukan oleh tujuan berkomunikasi kita. Apabila tujuannya 

informasi, maka pesan harus dapat menyentuh pikiran komunikan dan meyakinkan 

komunikan sehingga sadar bahwa pesan yang diterima penting untuk diri komunikan. 

Sedangkan untuk tujuan persuasif, maka pesan harus menyentuh perasaan 

komunikan, sehingga komunikan merasa puas dengan pesan itu dan pada akhirnya 

berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang komunikator anjurkan. Guru yang baik 

harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Rakhmat (1989) memberikan lima tahapan dalam penyususan pesan yang baik, 

yaitu: Tahap perhatian, tahap kebutuhan, tahap pemuasan, tahap visualisasi, dan 

tahap tindakan.  

Tahap perhatian; Peserta didik (komunikan) secara sengaja dapat memperhatikan 

pesan karena ia berkeingian untuk mendengarnya. Tetapi seorang guru 

(komunikator) harus berupaya membuat peserta didik menaruh perhatian terhadap 

pesan, walaupun sebetulnya peserta didik lebih tertarik pada hal-hal lain.  

Tahap kebutuhan; Guru (komunikator) harus bisa menimbulkan perasaan pada 

peserta didik (komunikan) bahwa pesan yang disampikannya itu penting bagi peserta 

didik, sehingga peserta didik membutuhkan pesan itu.   

Tahap pemuasan; Pada tahap ini guru (komunikator) berusaha agar pesan yang 

disampaikan dipahami oleh peserta didik (komunikan), dengan kata lain bahwa 

peserta didik (komunikan) menyetujui terhadap gagasan-gagasan guru yang 

disampaiakn.  

Tahap visualisasi; Visualisasi berarti membayangkan pelaksanaan gagasan-gagasan 

pada waktu mendatang. Karena itu, gambaran yang disajikan harus menyenangkan 

bila gagasan-gagasan komunikator dapat dilaksanakan oleh komunikan. Proyeksi-

proyeksi di masa datang digambarkan dengan cermat dan jelas untuk meyakinkan 

komunikan bahwa pesan yang disampaikan menjadi penting untuk diwujudkan.  

Tahap tindakan; Tahap ini berfungsi untuk merumuskan tahapan-tahapan 

sebelumnya dalam bentuk sikap dan keyakinan tertentu untuk bertindak atau berbuat 

sesuatu.   

  



 

 

LISTRIK untuk SMP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN: KOMUNIKASI EFEKTIF  
KELOMPOK KOMPETENSI H  

MODUL GURU PEMBELAJAR 
MATA PELAJARAN KIMIA SMA 

15 

c. Faktor-Faktor Penghambat Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran 

Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam 

proses komunikasi bahkan cenderung menghambat proses komunikasi. Hambatan 

dalam komunikasi dapat terjadi pada komunikator, komunikan, pesan, media, atau 

suasana ketika proses komunikasi berlangsung. Hambatan-hambatan komunikasi 

menurut Effendy (1989) dan Mulyana (2001), dapat berbentuk sebagai berikut: 

1) Gangguan fisik; Biasanya berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat 

komunikasi berlangsung. Gangguan fisik lebih mengarah pada keadaan cuaca atau 

iklim yang tidak kondusif, suasana ribut, bising, tempat belajar yang tidak standar, dan 

sebagainya. 

2) Gangguan mekanik; Gangguan ini terjadi pada alat atau media yang kita gunakan 

dalam berkomunikasi. Suara yang terputus-putus akibat microphone yang jelek, atau 

gambar yang buram karena TV yang rusak. Presentasi seorang guru menjadi 

terhambat karena tidak tersedia in-focus, padahal materi yang akan disampaikan 

semua berada pada file di komputer. 

3) Gangguan Semantik; Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata 

yang sebenarnya. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-

orang yang berlainan. Kata “cokot” berarti “ambil” untuk orang Sunda, sedangkan 

untuk orang Jawa berarti “makan”. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA 

yang maknanya dapat berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai 

dalam suatu proses pembelajaran. 

4) Gangguan budaya; Masing-masing kelompok sosial memiliki lambang-lambang 

tertentu untuk mengungkap sesuatu. Orang India untuk mengatakan setuju dengan 

cara menggelengkan kepala ke kiri-ke kanan, sedangkan orang Indonesia isyarat itu 

menunjukan ketidaksetujuan. Demikain pula acungan jempol akan diartikan berbeda 

oleh kelompok sosial yang berbeda. 

5) Gangguan kepentingan; Komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang 

dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Kepentingan membuat 

seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Pidato kampanye pemilihan 

kepala desa tidak akan didengar oleh pedagang teh botol, karena dia tidak 

berkepentinagn dengan isi pidato. Dia berkepentingan dengan jumlah pengunjung 

yang datang, karena dia berharap dagangannya laku terjual. 

Peserta didik faktanya selektif juga terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Pada saat tertentu, peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru 
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ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, 

bahkan semakin stress.  

6) Gangguan motivasi; Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang 

sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Keinginan atau kebutuhan 

seseorang dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat akan berbeda-beda. Oleh 

karena itu, komunikator akan kesulitan untuk menentukan pesan mana yang efektif 

untuk orang-orang yang memiliki motivasi berlainan ini. Penting bagi guru untuk 

membuat strategi komunikasi dan strategi pembelajaran supaya motivasi belajar 

peserta didik terbangun sehingga penyampaian gagasan-gagasan atau konten 

pelajaran berlangsung sesuai tujuan. 

7) Gangguan prasangka; Prasangka merupakan suatu sikap dari seseorang yang 

mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang 

mengarah pada perasaan negatif. Prasangka tidak hanya akan menimbulkan 

ketidakpercayaan pada komunikan melainkan akan menimbulkan pula sikap antipati 

terhadap segala pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kita tidak akan percaya 

ceramah mantan preman walaupun isi ceramahnya itu benar menurut ilmu 

keagamaan, sikap ini dipengaruhi oleh prasangka sebab kita menilai ceramahnya 

hanya untuk membungkus dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Prasangka negatif 

akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Dalam pembelajaran, guru harus 

mampu meminimalisir prasangka-prasangka negatif yang akan ditimbulkan dari 

peserta didik 

Yusuf (2010) mengelompokkan hambatan-hambatan dalam pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Hambatan pada sumber. Sumber pada suatu proses komunikasi dapat dikatakan 

sebagai penggagas atau komunikator. Sumber bertindak sebagai manajer 

(pengelola). Ketidakcakapan manajer dalam mengelola proses komunikasi akan 

menghambat keberhasilan komunikasi. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu 

saja harus mampu mengelola komunikasi dengan baik. Perencanaan yang matang 

dan pelaksanaan yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran. 

Menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media, mengemas konten 

pelajaran, serta penggunaan bahasa yang tepat merupakan tuntutan yang harus 

dimiliki oleh guru. 

b. Hambatan pada saluran (channel/media). Hambatan pada saluran lebih pada yang 

bersifat fisik. Hambata pada saluran terjadi karena adanya ketidakberesan pada 

saluran komunikasi. Saluran merupakan alat dimana pesan dapat sampai pada 
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sasaran (komunikan atau peserta didik). Contoh hambatan ini misalnya aliran listrik 

mati ketika guru menyampaikan materi melalui computer (LCD), kabel mic terputus-

putus, tulisan tidak jelas, suara gaduh di ruangan, bahkan suara guru yang 

parau/serak (sehingga tidak jelas terdengar). 

c. Hambatan pada komunikan/sasaran. Hambatan dalam proses pembelajaran dapat 

terjadi pada sasaran/komunikan. Dalam konteks pembelajaran hambatan pada 

sasaran komunikasi diantaranya: kemampuan dan atau kapasitas kecerdasan dari 

peserta didik; minat dan bakat; motivasi dan perhatian; sensasi dan persepsi; 

ingatan; dan kemampuan mentransfer pengetahuan serta berpikir kognitif.  

 
d. Teknik Komunikasi Yang Efektif Dengan Peserta Didik 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan pengelolaan 

(management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendi, 1993). 

Strategi biasanya sering dikaitkan dengan dunia militer. Dalam dunia militer strategi 

dalam peperangan adalah memenangkan perang, taktiknya adalah memenangkan 

pertempuran, adapun tekniknya bisa konfrontasi langsung (perang terbuka) atau gerilya. 

Demikian pula dalam kegiatan komunikasi, maka strategi komunikasi harus 

menunjukkan tujuan yang jelas melalui kegiatan-kegiatan operasional yang bergantung 

pada situasi dan kondisi yang disebut dengan teknik. 

Dalam konteks pembelajaran, strategi komunikasi dirancang agar pembelajaran berjalan 

sesuai dengan tujuan. Pengelolaan dan perencanaan komponen-komponen yang 

terlibat dalam proses komunikasi adalah salah satu bentuk strategi komunikasi. Yusuf 

(2010) memberikan contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam 

strategi komunikasi antara lain: persiapan, kegiatan penganggaran, kegiatan 

pelaksanaan, memberikan motivasi pada sasaran, mempersiapkan peralatan, memilih 

media yang tepat, dan mempersiapkan pesan yang akan disampaikan. 

Dalam uraian ini, yang termasuk ke dalam teknik komunikasi yang efektif dengan 

peserta didik mencakup kegiatan-kegiatan: 

a. Membangun etos komunikator (guru) 

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung timbulnya etos pada diri komunikator 

atau guru. 
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1) Kesiapan (preparedness); Persiapan yang matang akan menentukan keberhasilan 

komunikasi. Penampilan dan materi pelajaran adalah contoh yang harus 

dipersiapkan dengan matang. Apabila guru tidak ingin ditertawakan atau 

dicemoohkan pada saat di kelas, maka siapkanlah materi pelajaran dengan 

matang yang dapat menarik perhatian dan minat khalayak. Selain itu, siapkan pula 

mental bahwa mendidik, mengajarkan ilmu, dan menjalin hubungan sosial yang 

baik dengan peserta didik perlu dilakukan secara terencana, terstruktur, dan pada 

akhirnya dapat diukur tingkat keberhasilan komunikasi dalam pembelajaran 

tersebut. 

2) Kesungguhan (seriousness); Kepercayaan peserta didik pada guru akan timbul 

apabila seorang guru menunjukkan kesungguhan dalam menyampaikan materi. 

Kesungguhan bukan berarti tidak boleh menyisipkan unsur humor di dalamnya, 

akan tetapi unsur humor hanya sebagai penarik perhatian saja. Apabila humor 

yang berlebihan dilakukan, maka kemungkinan kewibawaan guru bisa berkurang, 

dan peserta didik malah menjadi tidak sungkan lagi kepada guru. 

3) Ketulusan (sincerity); Seorang guru harus membawakan kesan bahwa ia tulus 

menyampaikan materi pelajaran. Hindarilah kata-kata yang dapat mengarah 

kecurigaan kepada komunikator. Ketulusan juga dapat ditunjukkan dengan sikap 

komunikator dengan rasa empati. 

4) Kepercayaan (confidence); Tidak ragu-ragu dan memiliki keyakinan untuk 

menghadapi segala situasi. Keyakinan dalam mengatasi segala situasi dapat 

membantu komunikator/guru menemukan kepercayaan diri. 

5) Ketenangan (poise); Ketenangan yang ditunjukkan guru/komunikator akan 

menimbulkan kesan bahwa guru/komunikator sudah berpengalaman dalam 

menghadapi peserta didik dan mengusai persoalan yang dibahas. 

6) Keramahan (friendship); Keramahan adalah bentuk ekspresi sikap etis (santun) 

dari komunikator/guru terhadap peserta didik/komunikan. Apabila guru 

menampilkan sikap ini, maka peserta didik cenderung akan menaruh simpati 

kepada guru. Hal ini penting bagi guru agar pesan (materi pelajaran) yang 

disampaikan dapat diterima dengan cermat oleh komunikan/peserta didik.  

7) Kesederhanaan (moderation); Kesederhanaan bisa menunjukkan kemurnian 

sikap. Gaya bicara dan penampilan yang tidak dibuat-buat atau tidak meniru gaya 

orang lain dapat membangun percaya diri. 
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b. Memilih Materi (isi pesan) yang Sesuai  

Untuk menentukan materi yang baik dan sesuai dengan tujuan komunikasi maka kita 

dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. 

1) Materi pesan harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan komunikator; 

Materi yang paling baik adalah materi yang memberikan kemungkinan si 

komunikator lebih mengetahui daripada komunikan. Apabila saya/penulis (lulusan 

Ilmu Komunikasi) menerangkan “Hukum Relativitas Einstein” di depan guru-guru 

IPA, maka materi ini tidak akan baik, karena komunikan lebih tahu dari pada saya. 

Materi akan baik, jika saya menerangkan konsep dasar ilmu komunikasi di depan 

guru-guru, karena boleh jadi saya lebih tahu tentang ilmu komunikasi 

dibandingkan mereka, (walaupun belum tentu benar). 

2) Materi pesan harus menarik minat komunikator; Materi yang enak dibicarakan 

tentu saja materi yang paling diminati sesuai dengan tujuan komunikator. 

Komunikasi akan efektif bila pesan yang disampaikan menyentuh emosi kita.  

3) Materi pesan harus menarik minat komunikan; Kita berbicara untuk orang lain, 

kalau tidak ingin ditinggalkan (tidak dianggap) oleh pendengar (komunikan/peserta 

didik), maka kita harus berbicara tentang sesuatu yang diminati dan dianggap 

menarik oleh komunikan. Hal-hal yang menarik akan berbeda dan berubah-ubah 

pada diri komunikan. Oleh karena itu, komunikator/guru harus mampu 

membangkitkan perhatian peserta didik yang berlatar belakang dan motif berbeda 

ketika mendengarkan uraian kita. 

4) Materi pesan harus sesuai dengan pengetahuan komunikan; Tingkat penerimaan 

peserta didik SD akan berbeda dengan tingkat penerimaan peserta didik SMP dan 

SMA. Oleh karena itu muatan kurikulum sudah dibuat dengan memperhatikan 

aspek tersbut. Maka, guru harus memilih topik-topik yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. 

   

c. Menggunakan Bahasa yang Tepat 

 Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, bahasa adalah sistem bunyi dan kata 

yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya (the 

system of sounds and words used to express their thoughts and feelings). Bahasa 

merupakan alat yang dimiliki bersama oleh suatu sistem sosial untuk 

mengungkapkan gagasan dan perasaan. Oleh karena itu bahasa hanya dapat 

dimengeri apabila ada kesepakatan bersama diantara anggota-anggota sistem sosial 

tersebut. Dari segi bentuknya, bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama 
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bahasa verbal, dimana bahasa diungkapkan dalam bentuk kata-kata (kalimat) yang 

diucapkan atau ditulis; kedua bahasa nonverbal, dimana bahasa diungkapkan dalam 

bentuk gerak-gerik tubuh, jarak, atau gambar. 

 Komunikasi akan efektif apabila guru mampu memilih kata-kata yang tepat dalam 

berbicara. Ada tiga cara untuk memilih kata-kata yang tepat, yaitu: (1) kata-kata 

harus jelas, (2) kata-kata harus tepat, dan (3) kata-kata harus menarik.  Untuk 

mendapatkan kata-kata yang jelas, tepat, dan menarik perhatikan hal-hal berikut ini:  

 gunakanlah kata-kata yang sederhana dan santun; 

 gunakanlah istilah yang spesifik; 

 hindari istilah-istilah yang bias; 

 berhemat dalam menggunakan kata-kata yang tidak penting diucapkan; 

 gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata 

yang berbeda; 

 hindari kata-kata yang bermakna ganda yang berbeda konteks; 

 gunakan bahasa sehari-hari untuk menganalogikan istilah-istilah dalam teori 

(istilah-istilah science); 

 hindari kata-kata yang tidak sopan; 

 pilihlah kata-kata yang menyentuh komunikan;  

 gunakan tata bahasa yang benar, kosa kata yang dapat dipahami dan tepat pada 

perkembangan anak; 

 lakukan penekanan pada kata-kata kunci atau dengan mengulang penjelasan; 

 berbicara dengan tempo yang tepat, tidak menyampaikan hal-hal yang kabur; 

 dan gunakan perencanaan dan pemikiran logis sebagai dasar berbicara secara 

jelas di kelas. 

 

d. Membangun Iklim Komunikasi dengan Peserta Didik  

 Ada beberapa kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh guru dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya membangun iklim komunikasi yang positif dengan 

peserta didik, yaitu: 

1. Kemampuan guru mengembangkan sikap positif peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan cara menekankan kelebihan-kelebihan peserta didik 

bukan kelemahannya, menghindari kecenderungan untuk membandingkan 

peserta didik dengan peserta didik lain dan pemberian insentif yang tepat atas 

keberhasilan yang diraih peserta didik. 

2. Kemampuan guru untuk bersikap luwes dan terbuka dalam kegiatan 

pembelajaran. Bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap 
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pendapat peserta didik dan orang lain, sikap responsif, simpatik, menunjukkan 

sikap ramah, penuh pengertian dan sabar. Dengan terjalinnya keterbukaan, 

masing-masing pihak merasa bebas bertindak, saling menjaga kejujuran dan 

saling berguna bagi pihak lain sehingga merasakan adanya wahana tempat 

bertemunya kebutuhan meraka untuk dipenuhi secara bersama-sama 

3. Kemampuan guru untuk tampil secara bergairah dan bersungguh-sungguh 

dalam kegiatan pembelajaran. Dengan cara penyampaian materi di kelas yang 

menampilkan kesan tentang penguasaan materi yang menyenangkan. Karena 

sesuatu yang energik, antusias, dan bersemangat memiliki relevansi dengan 

hasil belajar. Perilaku guru yang seperti itu dalam proses belajar mengajar akan 

menjadi dinamis, mempertinggi komunikasi antar guru dengan peserta didik, 

menarik perhatian peserta didik dan menolong penerimaan materi pelajaran. 

4. Kemampuan guru untuk mengelola interaksi peserta didik dalam kegitan 

pembelajaran. Berhubungan dengan komunikasi antar peserta didik, usaha guru 

dalam menangani kesulitan peserta didik dan peserta didik yang mengganggu 

serta mmpertahankan tingkah laku peserta didik yang baik. Agar semua peserta 

didik dapat berpartisipasi dan berinteraksi secara optimal, guru mengelola 

interaksi tidak hanya searah saja yaitu dari guru ke peserta didik atau dua arah 

dari guru ke peserta didik dan sebaliknya, melainkan diupayakan adanya 

interaksi multi arah yaitu dari guru ke peserta didik dan dari peserta didik ke 

peserta didik. (Chalicee, zipo. di  http://zhopio-chalicee.blogspot.co.id/2012/06/). 

 Selain hal di atas, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun 

iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu:  

1) Respect, sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang 

kita sampaikan. Jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan 

dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Pahami 

bahwa seorang pendidik harus bisa menghargai setiap peserta didik yang 

dihadapinya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang 

pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada 

prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus 

mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap 

harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan 

rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat 

membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan 

http://zhopio-chalicee.blogspot.co.id/2012/06/
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efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai 

tim.  

2) Emphaty, kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi 

orang lain. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi di dunia pendidikan. Kita 

perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari 

peserta didik. Rasa empati akan menimbulkan respek atau penghargaan, dan 

rasa respek akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama 

dalam membangun sebuah suasana kondusif di dalam proses belajar-mengajar. 

Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu 

mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita. Sehingga 

nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau 

penolakan dari penerima. 

3) Audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti pesan yang kita 

sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan.  

4) Clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi 

interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti 

keterbukaan dan transparansi.  

5) Humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak 

sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. (Hanifa, Lia. Di 

http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/komunikasi-efektif-dalam-

pendidikan.html) 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran terjadi secara dua arah dan bersifat 

siklikal. Guru pada saat tertentu bertindak sebagai komunikator dan peserta didik 

sebagai komunikan, namum pada saat lain guru akan bertindak sebagai komunikan 

dan peserta didik akan bertindak sebagai komunikator. Sebagai pelaku komunikasi, 

guru hendaknya mampu mengelola kelas secara efektif supaya guru dan peserta 

didik berbagi peran dengan memiliki keterampilan mendengar yang baik. Seorang 

pendengar yang baik akan mendapatkan daya tarik bagi orang lain untuk 

berkomunikasi. Pendengar yang baik akan mendengar secara aktif dan tidak sekedar 

menyerap informasi secara pasif. Mendengar aktif berarti memberi perhatian penuh 

pada pembicara, memfokuskan diri pada isi intelektual dan emosional dari pesan. 

Seorang guru dapat menggunakan strategi di bawah ini untuk berinteraksi dengan 

peserta didik dan melatihkan keterampilan peserta didik dalam mendengar aktif: 

1) Memberi perhatian cermat pada orang yang sedang berbicara, hal ini akan 

menunjukkan bahwa anda tertarik pada hal yang sedang dibicarakan, gunakan 

kontak mata, isyarat condong badan kepada orang yang sedang berbicara. 

http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/komunikasi-efektif-dalam-pendidikan.html
http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/komunikasi-efektif-dalam-pendidikan.html
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2) Melakukan parafrasa, menyatakan kembali kalimat yang baru saja dikatakan 

orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri. 

3) Mensinstesiskan tema dan pola, meringkas tema utama dan perasaan 

pembicara yang disampaikan dalam percakapan panjang. 

4) Memberi umpan balik atau tanggapan dengan cara yang kompeten, dapat 

berupa tanggapan verbal atau nonverbal yang membuat pembicara mengerti 

pencapaian target sasaran pesan. (Mahmudin, di 

https://mahmuddin.wordpress.com/2010/02/18/komunikasi-efektif-antara-guru 

dengan-peserta didik). 

5) Tidak memotong pembicaraan terlebih dahulu 

6) Menempatkan konteks yang sama antara pembicara dengan Anda sebagai 

pendengar, supaya muatan materi pesan dapat dimaknai secara bersama 

7) Memberikan respon yang positif pada peserta didik yang reaktif terhadap suatu 

materi pelajaran. 

8) Tidak terburu-buru menyalahkan apabila apa yang dibicarakan peserta didik 

tidak sesuai dengan konteks pembahasan pelajaran. 

 

e. Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran 

Mengajukan pertanyaan merupakan salah satu kompetensi komunikasi secara individu 

yang harus dikuasai, terutama dalam kompetensi  keterampilan mendengarkan ( W.K. 

Hoy, 2011). Sedangkan menurut Kim dan Kelloy, (1987), mengajukan pertanyaan 

adalah salah satu teknik mengajar yang sering dilakukan oleh guru. Pendapat ini 

didukung oleh Callahan dan Clarke (1988) yang mengatakan bahwa pertanyaan adalah 

salah satu yang paling penting dari semua teknik mengajar.  

Kita menggunakan pertanyaan selama pembelajaran antara lain untuk merangsang 

peserta didik berpikir, menilai kemajuan peserta didik, mengecek pemahaman peserta 

didik mengenai penjelasan yang telah diberikan guru, memotivasi peserta didik untuk 

tetap menaruh perhatian pada pelajaran, dan mengontrol peserta didik tetap fokus pada 

pelajaran.  Cara peserta didik menjawab atau jawaban yang diharapkan dari peserta 

didik ditentukan oleh tingkat dan jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru, apakah 

tingkat ingatan, pemahaman, analisis, atau evaluasi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya 

memahami fungsi dan klasifikasi pertanyaan terlebih dahulu yang akan diuraikan pada 

kegiatan belajar  ini. 

 

 

https://mahmuddin.wordpress.com/2010/02/18/komunikasi-efektif-antara-guru%20dengan-peserta%20didik
https://mahmuddin.wordpress.com/2010/02/18/komunikasi-efektif-antara-guru%20dengan-peserta%20didik
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1. Fungsi Pertanyaan  

Pertanyaan dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu:  

a) mendorong minat dan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran; 

b) mengevaluasi persiapan peserta didik dan mengecek pemahaman peserta didik 

terhadap suatu tugas; 

c) mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik; (c) mereviu apa yang telah 

diajarkan;  

d) mengarahkan peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru 

dalam menggali permasalahan; 

e) meransang peserta didik mencari bahan untuk data,  

f) mengembangkan dan membangun konsep diri peserta didik secara individu ( Carin 

dan Sund, (1971) ; Carin 1997: 97) .  

Adapun Chemprecha (1979: 11) dalam Siswoyo (1997: 13) menyatakan bahwa tujuan 

utama bertanya di dalam kelas adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan 

cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana peserta didik telah 

menghafal pelajaran yang telah diberikan.  

Dalam proses pembelajaran, di samping pertanyaan guru yang memegang peranan 

penting, juga harus diciptakan agar peserta didik dapat mengajukan pertanyaan. Untuk 

menciptakan suasana yang mendukung bagi peserta didik untuk bertanya, maka guru 

perlu membuat atau menciptakan kerangka pertanyaan. Tahap pertama dalam 

menciptakan kerangka pertanyaan adalah merangsang minat peserta didik dengan cara 

memberi peserta didik kesempatan untuk berhubungan langsung dengan benda-benda 

atau alat-alat yang meransang rasa ingin tahu peserta didik. 

Berdasarkan kontak dengan benda-benda, peserta didik dapat merespon pertanyaan 

guru dan menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Respon peserta 

didik dapat berupa penggunaan kata-kata untuk mendeskripsikan, menggambar atau 

membangun sesuatu, atau melakukan pengukuran, pertanyaan yang dapat diajukan 

termasuk ke dalam klasifikasi observasi. Dengan demikian pertanyaan yang diajukan 

oleh guru  hendaknya tidak mengandalkan kemampuan verbal dalam bentuk pertanyaan 

lisan, namun harus didukung oleh situasi yang kondusif agar peserta didik termotivasi 

untuk menjawab maupun mengajukan pertanyaan. Situasi yang kondusif agar terjadi 

interaksi guru-peserta didik harus disiapkan guru, misalnya penyiapan alat peraga 

pembelajaran yang relevan dengan topik pelajaran dan sumber belajar (misalnya buku 

dan lembar kerja peserta didik). 
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2.  Klasifikasi Pertanyaan 

Pertanyaan yang diajukan oleh guru dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, 

ada yang dapat diklasifikasikan ke dalam pertanyaan divergen (menyebar) dan 

konvergen (memusat) atau sering disebut juga pertanyaan terbuka dan tertutup. 

Klasifikasi lainnya adalah klasifikasi berdasarkan taksonomi Bloom dan keterampilan 

proses. Sedangkan  Dahar mengelompokkan pertanyaan ke dalam jenis pertanyaan: (1) 

faktual dan deskriptif (untuk memerikan); (2) pertanyaan membimbing; dan (3) 

pertanyaan tingkat tinggi . Carin mengelompokkan pertanyaan ke dalam pertanyaan 

tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. 

 
a.  Pertanyaan Konvergen dan Divergen 

(1) Pertanyaan Konvergen 

Pertanyaan konvergen disebut juga pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang tidak 

menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban lebih dari satu (banyak alternatif). 

Pertanyaan ini dapat diajukan langsung untuk menarik perhatian peserta didik pada 

suatu objek, mempertajan ingatan peserta didik dan membantu menilai peserta didik 

pada kemampuan mengingat atau mengamati. 

 

 

 

Gambar 1.3 Reaksi kimia 
(batu gamping dengan larutan HCl) 
pada tb a: serbuk batu gamping 
pada tb b: kepingan batu gamping 

  contoh pertanyaan konvergen 

Zat apakah yang dimasukkan ke 

dalam tabung a dan b? 

(tujuan: peserta didik mengamati 

zat yang dimasukkan ke dalam tb a 

dan b dan menyebutkan nama zat 

tersebut 

 Samakah zat yang yang 

dimasukkan ke dalam tabung a 

dan b? 

 Menurut mu, batu gamping pada 

bentuk apa yang lebih cepat 

reaksinya dengan larutan HCl? 

 

   (2)  Pertanyaan Divergen 

Pertanyaan divergen atau pertanyaan terbuka adalah jenis pertanyaan yang 

menuntut peserta didik untuk dapat memberikan jawaban yang terbuka (lebih dari 

satu jawaban). Pertanyaan divergen merangsang peserta didik  untuk menjadi 

a b 



 

 

PPPPTK IPA 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan - Kemdikbud 
 

 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN: KOMUNIKASI EFEKTIF 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

26 

pengamat yang baik dan mengembangkan kemampuan mengorganisasi 

informasi/data dari peristiwa/objek yang dipresentasikan guru. Pertanyaan divergen 

dapat membimbing peserta didik mencari hubungan dan membuat hipotesis, serta 

menyimpulkan. Contoh pertanyaan divergen adalah seperti pada tabel 1. 

Tabel 1.1 Contoh Pertanyaan Divergen 

Contoh Pertanyaan Divergen Tujuan 

 
Apa yang dapat kamu jelaskan dari gambar 
ini? 

 
 
 

Menggambarkan inferensi 

Bagaimana kamu dapat membuktikan 
bahwa konsentrasi akan mempengaruhi 
laju reaksi?  

Eksperimen 

Bagaimana kamu dapat memberikan 
informasi hasil percobaan tentang 
pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? 

Organisasi data/eksperimen 

 

b. Pertanyaan menurut Taksonomi Bloom 

Anderson, et.all (2001) merevisi taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh 

Bloom (1956), yaitu sebagai berikut. 

 

Gambar 1.4.  Perubahan Taksonomi Bloom 
(sumber: http://www.odu.edu/educ/llschult/bloom_taxonomy.html) 

 

Berdasarkan taksonomi tujuan pendidikan menurut Bloom, maka pertanyaan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan domain proses kognitif, yaitu ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, evaluasi, dan menciptakan. 
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(1)  Pertanyaan Ingatan (remembering) 

Pertanyaan ingatan diajukan untuk mengungkap pengetahuan peserta didik 

mengenai fakta, kejadian, dan definisi. Guru mengajukan pertanyaan ingatan 

biasanya untuk mengetahui apakah peserta didik telah memperoleh sejumlah fakta 

yang dikehendaki atau tidak. Pertanyaan ingatan dapat berbentuk dua tipe, yaitu : (a) 

pertanyaan yang menuntut jawaban "ya atau tidak" dan (b) pertanyaan yang 

menuntut jawaban peserta didik dengan hasil mengingat. Pertanyaan yang yang 

sering diajukan dalam jenis ini diawali dengan kata apa, siapa, dimana, bilamana 

(kapan), atau definisikan. Berikut ini contoh pertanyaan ingatan: 

 Apakah fungsi saklar pada rangkaian alat penguji  elektrolit? 

 Apakah pengertian unsur? 

   Apakah lambang unsur hidrogen? 

 
(2) Pertanyaan Pemahaman (understanding) 

Pertanyaan pemahaman diajukan apabila guru meminta peserta didik untuk 

memahami sesuatu dengan cara mengorganisasikan informasi yang telah diperoleh, 

menyusun kembali kata-kata dengan menggunakan kalimat sendiri. Pertanyaan 

pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga tipe, yaitu:  

(a) pertanyaan yang meminta peserta didik memberikan penjelasan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri, misalnya: jelaskan apa yang dimaksud dengan 

senyawa?;  

(b) pertanyaan yang meminta peserta didik menyatakan ide pokok suatu hal dengan 

menggunakan kata-kata sendiri, misalnya: faktor-faktor  apa yang harus 

diperhatikan ketika melakukan percobaan pengaruh konsentrasi larutan pada laju 

reaksi? 

(c) pertanyaan yang meminta peserta didik untuk membandingkan atau 

membedakan, misalnya: bandingkan pada kondisi bagaimanakah perkaratan 

pada paku akan terjadi?  

 
(3) Pertanyaan Aplikasi (applying) 

Pertanyaan aplikasi diajukan apabila guru ingin meminta peserta didik untuk dapat 

menggunakan informasi atau konsep yang telah dimiliki untuk menjelaskan atau 

memecahkan masalah pada situasi baru. Contoh pertanyaan aplikasi, misalnya: 

 Bagaimana caranya mendapatkan garam bersih dari garam yang sudah 

bercampur dengan pasir? 
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(4) Pertanyaan Analisis (analysing) 

Pertanyaan analisis diajukan apabila guru meminta peserta didik untuk dapat 

menemukan jawaban dengan cara: (a) mengidentifikasi motif-motif masalah yang 

ditampilkan, (b) mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu 

kesimpulan, (c) menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada atau membuat 

generalisasi berdasarkan informasi yang ada.  

Contoh pertanyaan analisis misalnya :   

Untuk membuat adonan roti, juru masak mencampur tepung, air, garam dan ragi. 

Sesudah dicampur adonan disimpan didalam wadah  selama beberapa jam untuk 

proses fermentasi. Selama fermentasi terjadi perubahan kimia pada adonan.Ragi 

merupakan jamur bersel satu yang membantu mengubah amilum dan gula dalam 

tepung menjadi karbón dioksida dan alkohol. 

 Fermentasi menyebabkan adonan roti mengembang. Mengapa adonan 

mengembang? 

 
(5) Pertanyaan Evaluasi (evaluating) 

Pertanyaan evaluasi diajukan apabila guru menghendaki peserta didik untuk dapat 

memberikan penilaian atau pendapat terhadap suatu isu yang ditampilkan. 

Pertanyaan evaluasi dapat diajukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

merancang, mempertimbangkan, dan mengkritik. Contoh pertanyaan yang bersifat 

evaluatif adalah sebagai berikut. 

 Dapatkah kamu memikirkan suatu cara untuk memecahkan masalah penjernihan 

air? (merancang) 

 Apakah kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok temanmu didasarkan pada 

bukti-bukti yang benar?  

 
Sekelompok peserta didik akan menguji sifat  asam dan basa berbagai bahan yang 

ada  dirumahnya. Mereka membuat dahulu indikator alam untuk mengujinya. Data 

yang diperoleh dari berbagai tanaman tertera pada tabel. 

Tabel 1.2 Contoh bahan indikator alam dengan warna larutan asam basa 

 

 

 

Bahan indikator 

alam 

Warna dalam larutan 

Asam Basa 

Kembang sepatu Merah Hijau 

Daun pandan Hijau Hijau 

Kol ungu Ungu Kuning 

Tomat Merah Merah 
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 Bahan indikator mana yang seharusnya dipilih mereka  untuk menguji bahan-

bahan yang ada dirumahnya itu?    

 

(6) Pertanyaan Mencipta (creating) 

Pertanyaan mencipta diajukan guru untuk mendorong kreativitas peserta didik. 

Pertanyaan ini diajukan jika guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menggabungkan beberapa bagian ke dalam suatu bentuk yang utuh/sesuatu yang 

memiliki fungsi secara utuh atau menggorganisasikan bagian-bagian ke dalam suatu 

pola/struktur  baru yang utuh. Pertanyaan mencipta dapat berupa suruhan 

membangun, merencanakan, memproduksi sesuatu. dan membangun hipotesis. 

Contoh pertanyaan mencipta 

Jika disediakan alat bahan seperti berikut: 

cawan petri, air, agar-agar, paku, larutan indikator fenolftaein, dan indikator feroksil 

(larutan yang bersikan campuran K3[Fe(CN)6, NaCl, dan fenolftaein dengan larutan 

agar-agar dalam air sebagai pelarutnya) 

 

 

Gambar 1.5 Percobaan Perkaratan Paku 

Perhatikan gambar di atas! Apabila paku dimasukkan ke pada larutan agar-agar 

dalam cawan petri, apakah yang akan terjadi pada paku?. menurut mu mengapa hal 

itu dapat terjadi? dapatkah kalian merancang suatu percobaan menggunakan alat 

dan bahan tersebut? apakah yang akan kalian selidiki? 
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c. Pertanyaan Keterampilan Proses IPA 

Pertanyaan-pertanyaan yang termasuk klasifikasi keterampilan proses IPA ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menemukan konsep melalui 

proses IPA yang mencakup: mengamati, membedakan, mengklasifikasi, 

memprediksi, menafsirkan, menerapkan konsep, merumus-kan hipotesis,  

merencanakan penelitian, membuat model, berkomunikasi , dan menyimpulkan. 

(Carin, 1997: 105). 

Pertanyaan mengamati diajukan apabila guru meminta peserta didik untuk dapat 

menggunakan alat indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan 

pengecap) atau alat ukur (misalnya penggaris, neraca) untuk menyatakan sifat suatu 

objek. Pertanyaan mengklasifikasi dapat diajukan apabila guru meminta peserta didik 

untuk dapat menunjukkan kemampuan membedakan, mengontraskan dan mencari 

persamaan-persamaan dari suatu objek/peristiwa.  

Pertanyaan memprediksi, diajukan apabila guru meminta peserta didik untuk dapat 

memberikan dugaan berdasarkan data informasi yang diperolehnya atau 

menggunakan pola yang ditemukan dari hasil pengamatan dan mengemukakan 

kemungkinan-kemungkinan  yang terjadi pada kejadian atau peristiwa.  

Pertanyaan menafsirkan diajukan apabila guru meminta peserta didik untuk dapat 

menghubungkan hasil-hasil pengamatan dan menemukan suatu pola dalam suatu 

seri pengamatan. Pertanyaan penerapan konsep diajukan apabila guru menginginkan 

peserta didik untuk dapat menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk 

menjelaskan apa yang sedang terjadi.  

Pertanyaan merumuskan hipotesis diajukan untuk melatih peserta didik agar mampu 

menghubungkan variabel-varibel. Pertanyaan merencanakan penelitian menuntut 

peserta didik untuk dapat menentukan alat, bahan, dan sumber yang digunakan 

dalam penelitian, menentukan variabel yang harus dibuat tetap dan yang dapat 

diubah-ubah, menentukan apa yang harus diamati, diukur, dan ditulis, menentukan 

cara dan langkah kerja, menentukan bagaimana hasil pengamatan untuk dibuat 

kesimpulan.  Pertanyaan komunikasi diajukan untuk meminta peserta didik agar 

dapat mendeskripsikan hasil pengamatan, menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis, menggambarkan data dengan grafik, tabel, diagram dan cara 

membacanya. 

Berikut ini contoh pertanyaan yang termasuk keterampilan proses IPA. 
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Tabel 1.3 Pertanyaan Klasifikasi Keterampilan Proses IPA 

Keterampilan Proses 
IPA 

Contoh Pertanyaan 

Mengamati Apakah yang kamu amati bila larutan indikator 
fenolftalein diteteskan pada larutan sabun? 

Mengklasifikasi Berdasarkan pengamatan pada pengujian beberapa 
larutan dengan alat uji elektrolit, ada berapa kategori  
larutan berdasarkan daya hantar listriknya? Jelaskan 
alasan pengkategorian tersebut. 

Memprediksi Perhatikan data percobaan laju reaksi berikut: 

Percobaan Temperatur 
Na2S2O3 

Waktu yang 
digunakan 

1. 30oC 4 detik 

2. 45oC 6 detik 

3. 60oC ......... 

Berdasarkan tabel tersebut, berapakah waktu yang 
diperlukan pada percobaan ketiga? 

Menginterpretasi Perhatikan data hasil percobaan di atas,  
bagaimanakah hubungan antara temperatur dengan 
waktu reaksi? 

Menerapkan konsep Jelaskan mengapa obat magh dapat mengatasi nyeri 
lambung? 

Merumuskan hipotesis Apa yang akan terjadi bila bongkahan batu pualam 
direaksikan dengan larutan HCl dan jika serbuk batu 
pualam direaksikan dengan larutan yang sama? 

Merancang 
eksperimen 

Bagaimana rancangan percobaan menggunakan batu 
pualam dan HCl seperti pada pertanyaan merumuskan 
hipotesis diatas? 

Menyimpulkan Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan 
pengaruh luas permukaan teradap laju reaksi? 

 

 
d. Klasifikasi Pertanyaan Berdasarkan Sifatnya 

 
(1) Pertanyaan faktual dan deskriptif 

 
Berdasarkan sifat pertanyaan, pertanyaan yang diajukan dapat bersifat 

memerikan/mendeskripsikan, jenis pertanyaan yang diajukan menyatakan fakta atau 

meminta deskripsi. Contoh pertanyaan yang bersifat faktual adalah sebagai berikut. 

Unsur apa yang paling banyak kelimpahannya di alam?  

Gas apa dalam udara yang memiliki komposisi terbanyak? 

Contoh pertanyaan deskriptif 

Bagaimana cara pembuatan pupuk? 

Apakah perbedaan campuran  dan senyawa? 
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(2) Pertanyaan yang bersifat membimbing 

 
Pertanyaan yang diajukan guru, sering termasuk kategori bersifat membimbing,  

pertanyaan ini diajukan apabila guru ingin meminta peserta didik memberikan 

jawaban yang lebih jelas. Pertanyaan yang diajukan dapat digolongkan ke dalam 

pertanyaan meminta penjelasan, meningkatkan kesadaran kritis peserta didik, dan 

mengalihkan respon peserta didik. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

diajukan, misalnya sebagai berikut. 

Pertanyaan mencari penjelasan: 

Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan korosi? 

Dapatkah kamu menjelaskan jawabanmu itu? 

Dapatkah kamu mengubah kalimat pertanyaanmu? 

 

Pertanyaan untuk meningkatkan kesadaran kritis peserta didik: 

 Apa alasanmu untuk berpikir demikian? 

 Apa sebabnya kamu menduga demikian? 

Pertanyaan untuk mengalihkan respon: 

 Apakah kegunaan logam aluminium, Ani? 

 Rini, setujukah kamu dengan jawaban Ani? Tati, dapatkah kamu menambahkan 

pada jawaban Ani? 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru di samping diklasifikasikan seperti yang 

telah dipaparkan di atas dapat juga diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yang 

digunakan pada waktu pembelajaran di kelas, yaitu , pertanyaan-pertanyaan: 

(1) pendahuluan; 

(2) pengembangan;  

(3) rangkuman atau kesimpulan. 

Pertanyaan pendahuluan diajukan guru pada awal pelajaran. Pertanyaan ini diajukan 

kepada peserta didik untuk : (1) mengetahui seberapa banyak pengetahuan  yang 

telah dikuasai peserta didik tentang subjek bahasan yang akan diajarkan dan untuk 

menggunakan pengetahuan peserta didik sebagai batu loncatan untuk mengajarkan 

subjek bahasan kepada mereka ; (2) membimbing peserta didik untuk memikirkan 

apa yang ingin mereka pelajari; (3) memunculkan minat dan keingintahuan peserta 

didik sehingga perhatian peserta didik terfokus; (4) mengulang apa yang telah 

diajarkan untuk menyegarkan ingatan peserta didik. 

Pertanyaan pengembangan diajukan guru dalam kegiatan pokok pembelajaran. 

Pertanyaan ini sangat krusial diajukan ketika guru mengajarkan subjek bahasan baru. 
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Ada beberapa tipe pertanyaan pengembangan, yaitu: (1) pertanyaan jeda dan (2) 

pertanyaan bimbingan. Pertanyaan jeda diajukan untuk menghentikan sementara 

penjelasan guru dan dirancang untuk membuat peserta didik aktif berpikir tentang 

apa yang telah dijelaskan guru. Sedangkan pertanyaan bimbingan diajukan guru 

untuk mengarahkan peserta didik, misalnya untuk melakukan pengamatan atau 

membaca suatu teks. 

 

e. Teknik Mengajukan Pertanyaan 

 Di dalam proses pembelajaran, guru hendaknya berusaha melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan partisipasi peserta 

didik ada dua teknik mengajukan pertanyaan yang dapat digunakan oleh guru, yaitu 

teknik pengarahan ulang ( redirecting) , teknik membimbing (probing), menuntun 

(promting), dan teknik pemusatan (focussing). 

 

(1) Teknik Pengarahan Ulang 

Teknik pengarahan ulang dapat dilakukan guru apabila guru bertujuan ingin 

melibatkan banyak peserta didik dalam proses pembelajaran. Cara yang dapat 

dilakukan adalah mengajukan satu pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa 

peserta didik.   

Contoh: 

Guru : Rezki, dapatkah kamu menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

perubahan pada materi? 

Rezki  : Panas bu! 

Guru : Yesi, dapatkah kamu menambahkan faktor lainnya? 

Yesi : Udara bu! 

Guru : Coba sebutkan lebih spesifik lagi, maksudmu Yesi? 

Yesi : hm… 

Guru  : Coba Rudi, dapatkah kamu menolong Yesi? 

Rudi : Mungkin maksudnya Oksigen bu! 

Guru : Dapatkah kamu memberi contoh bagaimana pengaruh Oksigen terhadap 

perubahan materi? 

 

(2) Teknik Menggali atau membimbing ( probing) 

 Pertanyaan yang bersifat probing digunakan guru untuk menggali jawaban peserta 

didik agar lebih jelas. Teknik membimbing (probing) digunakan jika peserta didik 
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dalam menjawab pertanyaan guru kurang lengkap dan peserta didik hanya menjawab 

sebagian-sebagian. Teknik membimbing memerlukan waktu dan kesabaran guru 

dalam mengajukan pertanyaan dan juga memerlukan keterampilan guru untuk dapat 

menggali jawaban peserta didik dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang 

sifatnya menggali dari seorang peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan 

respon peserta didik menuju kepada jawaban yang lebih benar dan lebih luas.  

 

(3)  Teknik Menuntun (promting) 

Teknik menuntun digunakan jika peserta didik tidak segera menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ketika peserta didik gagal atau tidak biasa 

menjawab pertanyaan, maka guru dapat mengajukan pertanyaan berikut. 

a. Apakah pertanyaan saya jelas atau kurang jelas? 

b.Apakah Anda menginginkan saya untuk memecahkan pertanyaan ke dalam 

beberapa bagian? 

c. Bagian mana pada pertanyaan yang saya ajukan yang anda tidak pahami? 

d. Apakah pertanyaan yang saya ajukan terlalu sulit bagi anda? 

Apabila peserta didik tidak berhasil menjawab pertanyaan guru, maka teknik 

menuntun dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu sebagai berikut: 

a. menyederhanakan pertanyaan; 

b. memecah pertanyaan ke dalam beberapa bagian pertanyaan yang dapat 

mengarahkan peserta didik secara perlahan-lahan ke pertanyaan awal; 

c. mengganti pertanyaan dengan kalimat lain tetapi maksudnya sama; 

d. memberikan pertanyaan yang jawabannya dapat memancing pikiran peserta didik 

untuk menemukan jawaban pertanyaan semula. 

(4) Pemusatan (focusing) 

Teknik mengajukan pertanyaan pemusatan dilakukan guru jika semula mengajukan 

pertanyaan yang lingkupnya luas dilanjutkan dengan mengubah pertanyaan yang 

lingkupnya lebih focus/khusus. Contohnya: meliputi jenis apa sajakah bahan bakar 

itu? Jika tidak ada peserta didik yang menjawab, ubah pertanyaan menjadi : bahan 

bakar apakah yang digunakan sepeda motor? 

 

f. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan  dalam Mengajukan Pertanyaan 

Pada saat Anda mengajukan pertanyaan, ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 
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(1) Kejelasan Pertanyaan. 

Anda hendaknya yakin bahwa pertanyaan yang diajukan jelas dan tahu apa 

jawaban yang diinginkan dari peserta didik sebelum pertanyaan diajukan. 

(2) Pemberian Waktu Tunggu 

Dalam mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, Anda hendaknya tidak 

tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban peserta didik. Berikan peserta didik 

waktu untuk berpikir sebelum mengemukakan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. Waktu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk menjawab 

disebut waktu tunggu. Carin dan Sund (1978) dalam Siswoyo (1997: 21) 

mendefinisikan waktu tunggu sebagai waktu yang dihitung sejak guru selesai 

mengajukan pertanyaan sampai menunjuk atau memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu tunggu yang umum 

diberikan biasanya 3-5 detik. 

(3) Peserta didik yang Dilibatkan 

Pada saat mengajukan pertanyaan pertama, hendaknya Anda mengajukan 

pertanyaan kepada seluruh kelas untuk menjaga semua peserta didik selalu “ on 

task” (ada pada suasana belajar). Namun apabila Anda ingin memperingatkan 

peserta didik yang kurang perhatian atau menarik peserta didik yang pemalu, 

Anda dapat menyebutkan nama peserta didik, misalnya: “Apakah yang dimaksud 

dengan besaran fisika ? (diam sebentar) Santi?” 

(4) Jenis Pertanyaan yang Diajukan 

Hindarkan pertanyaan tertutup yang merangsang peserta didik menjawab 

serempak. Jawaban serempak dapat membuat gaduh atau menyebabkan 

peserta didik tidak sopan dan memaksa Anda untuk mengulang pertanyaan 

untuk peserta didik tertentu. Ajukan jenis pertanyaan ingatan pada awal 

pertanyaan untuk meyakinkan apakah peserta didik sudah memiliki pengetahuan 

awal atau belum, baru kemudian disusul dengan pertanyaan pemahamam dan 

analisis atau pertanyaan evaluasi. 

(5) Penyebaran Pertanyaan 

Sebarkan pertanyaan secara merata kepada semua peserta didik, hindarkan 

timbulnya pemilihan peserta didik tertentu, yaitu peserta didik yang mendominasi 

kelas. 

(6) Pemberian Tanggapan 

Peserta didik yang memberikan jawaban benar harus diberikan tanggapan 

dengan memberikan kata pujian, misalnya dengan mengatakan bagus, itu 

jawaban benar, nah itu jawaban yang tepat dan sebagainya. Tanggapan 
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terhadap jawaban benar dapat pula diberikan dengan bahasa tubuh, misalnya 

dengan anggukan kepala, tepukan pada punggung, atau senyuman disertai 

mengangkat ibu jari. Jawaban peserta didik yang tidak benar dapat diberi 

tanggapan secara diplomatis tanpa bermaksud menghukum, misalnya dengan 

mengatakan: itu pemikiran yang bagus Deni, tetapi bukan itu yang ibu maksud, 

siapa yang dapat membetulkan? Atau “ wah itu jawaban yang luar biasa, sayang 

bukan untuk pertanyaan ini, mungkin ibu kurang jelas mengatakannya, ibu ulang 

pertanyaannya dengan kalimat yang berbeda. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah Anda membaca dan mempelajari uraian mengenai Komunikasi yang Efektif 

dengan Peserta Didik dan Teknik Bertanya di atas, lakukan hal-hal di bawah ini untuk 

mempertajam pemahaman Anda dalam materi ini.  

Kegiatan 1 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahami konsep dasar komunikasi. Siapkan masing-

masing peserta satu lembar kerta HVS (boleh yang bekas). Kemudian Ikuti langkah-

langkah sesuai dalam petunjuk di bawah ini. Untuk sementara, Anda tidak 

diperkenankan dahulu bertanya mengenai petunjuk/langkah-langkah yang disampaikan 

oleh fasilitator (atau dalam modul ini). 

 
Kegiatan yang Anda ini bersifat individual, jadi tidak diperkenankan melihat hasil kerja 

teman Anda, dan tidak diperkenankan melihat langkah-langkah yang kerja teman Anda. 

Silahkan ikuti langkah di bawah ini! 

a. Kertas yang sudah Anda pegang silahkan dilipat menjadi tiga bagian 

b. Kertas yang sudah dilipat tadi, silahkan dilipat lagi satu kali (horisontal atau vertikal) 

c. Setelah itu, sobeklah sedikit dari salah satu ujung kertas yang sudah dilipat tadi. 

Anda jangan menengok/melihat  ke teman Anda 

d. Silahkan buka kertas yang sudah Anda lipat dan sobek tadi. Perhatikan hasil kerja 

teman Anda di kelas. Apakah sama hasilnya? 

Setelah Anda melihat langkah-langkah tadi, dan hasil yang Anda lihat di kelompok/kelas, 

menurut Anda apa yang terjadi dan mengapa? Silahkan kemukakan pendapat dan 

pengalaman Anda, (Brainstorming dan refleksi). Pendapat Anda boleh ditulis di kertas 

atau di plano yang sudah disediakan fasilitator. Jawaban yang Anda kemukakan kaitkan 

dengan topik bahasa dalam modul ini tentang komunikasi. 
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Kegiatan 2 

Cermati gambar di bawah ini. Menurut Anda, apa yang “ganjil” dalam gambar/foto 

tersebut? Jelaskan dan hubungkan dengan salah satu topik bahasan yang ada di uraian 

materi di modul ini. 

 

 

Kegiatan 3 

Diskusikan dengan rekan Anda hal-hal di bawah ini: 

1. Berdasarkan pengalaman yang Anda alami, kesulitan-kesulitan apa saja yang Anda 

temukan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang berkaitan dengan proses 

komunikasi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya jawaban ini sebagai brainstorming 

dengan fasilitator pada saat pelatihan. 

2. Dalam strategi komunikasi (perencanaan dan pengelolaan komunikasi) dalam 

pembelajaran, mengapa kita harus memahami karakteristikk peserta didik? Jelaskan! 

3. Jelaskan keterkaitan antara strategi pembelajaran dengan strategi komunikasi dalam 

pembelajaran 

 

Kegiatan 4 

Berdasarkan uraian pertanyaan konvergen dan divergen, cobalah tentukan pertanyaan-

pertanyaan berikut apakah termasuk kategori pertanyaan konvergen atau divergen ! 

Berikan alasan Anda! 

a. Menurut Anda apa yang akan saya lakukan alat-alat berikut  ini? 
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 ( ................................., alasan ..........................................................) 

 

b. Kesimpulan apa yang dapat kalian rumuskan dari data ini? ( ...............) 

Alasan …………………………………………………………………………. 

 

c. Adakah faktor lain, selain luas permukaan zat yang dapat mempengaruhi laju 

reaksi?  

( ................................., alasan ……………………………………………….) 

 

Kegiatan 5 

 
Siapkan satu RPP yang sudah Anda susun.  Kaji/lihat kembali RPP tersebut, apakah sudah 

mengintegrasikan/menerapkan teknik bertanya dalam pembelajaran tersebut. Setelah 

mempelajari uraian materi tentang klasifikasi pertanyaan menurut  Bloom dan  keterampilan 

proses IPA , berikan contoh pertanyaan sesuai klasifikasi tersebut dengan memilih satu topik 

pelajaran yang akan Anda ajarkan sesuai yang ada di RPP Anda. 

 

E. Latihan/tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan melingkari huruf A,B,C atau D yang merupakan 

jawaban yang paling benar !  

 

1. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos 

(nilai-nilai) pada diri komunikator. Secara teoretis, hal-hal apa sajakah yang dapat 

membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? 

a. daya tarik dan kecerdasan 

b. kepercayaan dan latar belakang budaya 

c. kepercayaan dan daya tarik 

d. emosi dan intelektual 
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2. Dalam teori komunikasi ada istilah know your audience, sedangkan dalam teori 

pembelajaran ada istilah pahami karakteristik peserta didik. Supaya komunikasi 

berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator (guru) memahami aspek-aspek 

dibawah ini, kecuali … 

a. waktu yang tepat untuk suatu pesan  

b. bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh komunikan;  

c. sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi 

guru/komunikator; 

d. memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan 

 

3. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat 

tertentu, dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut…. 

a. empatik 

b. simpatik 

c. prasangka 

d. skill 

 

4. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan 

menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi 

yang akan meningkatkan efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun 

secara keseluruhan sebagai tim dalam pembelajaran. Sikap menghargai setiap 

individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan disebut … 

a. pmphaty 

b. clarity 

c. reactive 

d. respect 

 

5. Bu Mawar mempersilahkan peserta didik untuk mepresentasikan hasil diskusi 

kelompok pada suatu topik pelajaran. Pada situasi ini Bu Mawar bertindak sebagai 

komunikan dan peserta didik sebagai komunikator. Sebagai komunikan, maka Bu 

Mawar harus menjadi pendengar yang baik dengan memperhatikan hal-hal di 

bawah ini, kecuali … 

a. memberi perhatian hanya pada orang yang sedang berbicara saja 

b. menempatkan konteks yang sama 

c. tidak memotong pembicaraan 
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d. memberikan respon yang positif pada pembicara 

 

6. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran yaitu untuk …. 

a. memenuhi rasa ingin tahu peserta didik 

b. mengetahui keinginan peserta didik 

c. mengajak peserta didik untuk berpikir dan bernalar 

d. menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar 

 
7. Ibu Rose sedang mengajar tentang cara memisahkan campuran dengan 

cara penyaringan, ia mengajukan pertanyaan : ”Apa yang kalian amati dari 

proses penyaringan ini?” ; selanjutnya ia memberikan informasi lain. 

Berdasarkan kasus di atas, faktor apakah yang tidak diperhatikan oleh Ibu 

Rose saat mengajukan pertanyaan? 

a. kesiapan  peserta didik 

b. waktu tunggu 

c. jenis pertanyaan 

d. cara mengajukan pertanyaan 

 
8. Manakah dari pernyataan berikut yang perlu dihindari ketika guru 

mengajukan pertanyaan? 

a. mengarahkan pertanyaan ke semua peserta didik 

b. mengajukan pertanyaan tertutup 

c. mengulang-ulang pertanyaan 

d. meminta peserta didik untuk memberikan jawaban yang cukup panjang 

 
9. Berikut ini beberapa contoh pertanyaan : 

1) Menurutmu apa yang akan terjadi apabila cuka dicampurkan dengan 

bubuk soda kue? 

2) Dari gambar contoh-contoh logam ini, ciri-ciri apakah yang dapat kalian 

peroleh mengenai logam? 

3) Apakah semua logam berwujud padat? 
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4) Bagaimana pendapatmu tentang isi film ledakan reaktor atom di 

Chernobil? 

Dari contoh pertanyaan di atas, pertanyaan nomor berapakah yang termasuk 

tipe pertanyaan klasifikasi Taksomi Bloom? 

a.  Pertanyaan 1) 

b.  Pertanyaan 2) 

c.  Pertanyaan 3) 

d.  Pertanyaan 4) 

 
10. Dari contoh pertanyaan no. 9  di atas, pertanyaan nomor berapakah yang 

termasuk tipe pertanyaan proses IPA? 

a. Pertanyaan 3) dan pertanyaan 4) 

b. Pertanyaan 1) dan Pertanyaan 2) 

c. Pertanyaan 1) dan Pertanyaan 3) 

d. Pertanyaan 2) dan Pertanyaan 4) 

 

F. Rangkuman 

1) Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang 

bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, 

kepercayaan, harapan, imbauan, dan sebagainya, yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain, baik langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui 

media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, atau prilaku. 

2) Komunikasi efektif (komunikasi yang efektif) adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain dimana respons atau efek yang terjadi pada 

komunikan (baik efek kognisi, efek afeksi, atau efek konasi) sesuai dengan tujuan 

komunikator. Secara sederhana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang 

disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan 

dipahami oleh penerima. 

3) Komunikasi dikatakan efektif apabila dalam proses komunikasi dapat terjadi: 

pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik dan 

tindakan. 

4) Faktor-faktor yang dapat menunjang dalam komunikasi efektif antara lain:  a). faktor 

yang ada pada komunikator berupa kepercayaan dan daya tarik komunikator; b) 

faktor komunikan berupa kebutuhan peserta didik, kecakapan yang dimiliki peserta 
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didik, pengalaman-pengalaman belajar dan pengalaman di luar kelas, kemampuan 

berpikir peserta didik, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik; dan c) 

fakctor pengelolaan pesan yang sesuai dengan tujuan komunikasi dan sasaran. 

5) Faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi: gangguan fisik, gangguan 

mekanik, ganggguan semantik, gangguan budaya, gangguan kepentingan, 

gangguan motivasi, dan dan gangguan prasangka. 

6) Lima hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang 

positif dengan peserta didik, yaitu: respect, emphaty, audible, clarity, dan haumble. 

7) Mengajukan pertanyaan merupakan salah satu kompetensi komunikasi yang harus 

dikuasai sebagai seorang individu, terlebih kita sebagai guru. Keterampilan 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran merupakan hal yang penting, karena 

dengan mengajukan pertanyaan, kita sebagai guru dapat berfungsi antara lain: (a) 

mendorong minat dan motivasi peserta didik untuk berparsipasi aktif dalam 

pembelajaran; (b) mengevaluasi persiapan peserta didik dan mengecek 

pemahaman peserta didik terhadap suatu tugas; (c) mendiagnosis kekuatan dan 

kelemahan peserta didik; (c) mereviu apa yang telah diajarkan; (d)  mengarahkan 

peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali 

permasalahan; (e) meransang peserta didik mencari bahan untuk data, (f) 

mengembangkan dan membangun konsep diri peserta didik secara individu.   

8) Pertanyaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, di antaranya adalah 

kategori pertanyaan konvergen-divergen, kategori taksonomi Bloom, kategori 

keterampilan proses ipa, dan kategori sifatnya, yaitu pertnyaan faktual, deskriftif, 

dan bersifat membimbing.  

9) Dalam mengajukan pertanyaan, guru dapat menggunakan teknik pengarahan 

ulang(redirecting) , teknik membimbing (probing), menuntun (promting), dan teknik 

pemusatan (focussing). Pada saat Anda mengajukan pertanyaan, ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah kejelasan pertanyaan, 

pemberian waktu tunggu, peserta didik yang dilibatkan, jenis pertanyaan yang 

diajukan, penyebaran pertanyaan, dan pemrian tanggapan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTRIK untuk SMP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN: KOMUNIKASI EFEKTIF  
KELOMPOK KOMPETENSI H  

MODUL GURU PEMBELAJAR 
MATA PELAJARAN KIMIA SMA 

43 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Anda telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang Komunikasi yang Efektif 

dengan Peserta Didik dan Teknik Bertanya, kemudian diakhiri dengan mengerjakan 

evaluasi. Pemahaman akan keterampilan tersebut bermanfaat bagi Anda dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Untuk memastikan bahwa Anda telah memahami 

materi pembelajaran tersebut, Anda dapat mengecek kebenaran jawaban Anda dengan 

melihat kembali uraian materi yang telah dijelaskan. 

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙
× 100%  

 

 

 

 

Apabila tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat melanjutkan pembelajaran 

berikutnya. Jika tingkat penguasaan masih di bawah 80%, Anda sebaiknya mengulangi 

materi pembelajaran Komunikasi yang Efektif dengan Peserta Didik, terutama bagian 

yang belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 

 

90-100% = baik sekali 

80-89%   = baik 

79-79%   = cukup 

   <70%   = kurang 
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Kegiatan Pembelajaran Komunikasi Efektif 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kunci C C A D A C B C D B 
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EVALUASI 
 

 

 

 
1. Kelas merupakan sebuah sistem sosial yang kecil. Sebagai sebuah sistem 

sosial, di dalam kelas terdiri dari peserta didik yang berlatar belakang sosial, 

ekonomi, dan budaya yang berbed-beda. Ketika prose komunikasi 

berlangsung di dalam kelas, maka berbagai macam gangguan bisa terjadi 

sehingga menghambat proses komunikasi (proses pembelajaran). Gangguan 

apa saja yang dapat terjadi selama proses komunikasi (proses pembelajaran) 

berlangsung yang berhubungan dengan latar belakang budaya yang 

berbeda? 

A. Semantic noise dan physics noise 

B. Physics noise dan media noise 

C. Semantic noise dan prejudiece noise 

D. Cultural noise dan semantic noise 

2. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada 

saat tertentu, dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut…. 

A. empatik 

B. simpatik 

C. prasangka 

D. skil 

3. Ketika berkomunikasi dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan 

kesantunan baik dalam bentuk sikap maupun bahasa yang digunakan. 

Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta 

sesuai dengan norma-norma budaya yang berlaku. Pernyataan di bawah ini, 

manakah yang tidak termasuk hal-hal yang mencerminkan komunikasi yang 

santun dalam pembelajaran? 

A. Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu  

B. Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu  

C. Kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela diterapkan 

D. Bagaimana mengatur waktu berbicara ketika menyampaian suatu 

gagasan 
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4. Bu Mawar mempersilahkan peserta didik untuk mepresentasikan hasil diskusi 

kelompok pada suatu topik pelajaran. Pada situasi ini Bu Mawar bertindak 

sebagai komunikan dan peserta didik sebagai komunikator. Sebagai 

komunikan, maka Bu Mawar harus menjadi pendengar yang baik dengan 

memperhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali … 

A. memberi perhatian hanya pada orang yang sedang berbicara 

B. menempatkan konteks yang sama terhadap pesan yang disampaikan 

C. tidak memotong pembicaraan pada saat berlangsung 

D. memberikan respon yang positif pada pembicara 

 
5. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki sikap menghargai setiap individu 

yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Reaksi dan respon dari 

setiap individu akan berbeda-beda, baik positif, negatif, bahkan zero 

feedback. Sikap guru ini disebut … 

A. emphaty 

B. clarity 

C. reactive 

D. respect 

 

6. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran yaitu untuk …. 

A. memenuhi rasa ingin tahu siswa 

B. mengetahui keinginan siswa 

C. mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar 

D. menempatkan siswa sebagai subjek belajar 

 
7. Ibu Rose sedang mengajar tentang cara memisahkan campuran dengan 

cara penyaringan, ia mengajukan pertanyaan: ”Apa yang kalian amati dari 

proses penyaringan ini?” ; selanjutnya ia memberikan informasi lain. 

Berdasarkan kasus di atas, faktor apakah yang tidak diperhatikan oleh Ibu 

Rose saat mengajukan pertanyaan? 

A. kesiapan  siswa 

B. waktu tunggu 

C. jenis pertanyaan 

D.  Cara mengajukan pertanyaan 
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8. Manakah dari pernyataan berikut yang perlu dihindari ketika guru 

mengajukan pertanyaan? 

A. mengarahkan pertanyaan ke semua siswa dengan memandang segala 

arah siswa berada 

B. mengajukan pertanyaan tertutup 

C. mengulang-ulang pertanyaan 

D. meminta siswa untuk memberikan jawaban yang cukup panjang 

 
9. Berikut ini beberapa contoh pertanyaan : 

1) Menurutmu apa yang akan terjadi apabila cuka dicampurkan dengan 

bubuk soda kue? 

2) Dari percobaan, ciri-ciri apakah yang dapat kalian peroleh mengenai 

logam berbentuk padat? 

3) Apakah semua insekta memiliki sayap? 

4) Bagaimana pendapatmu tentang isi film Tsunami ini? 

Dari contoh pertanyaan di atas, pertanyaan nomor berapakah yang termasuk 

tipe pertanyaan klasifikasi Taksomi Bloom? 

A.  Pertanyaan 1) 

B.  Pertanyaan 2) 

C.  Pertanyaan 3) 

D. Pertanyaan 4) 

 
10. Cermati kembali contoh pertanyaan pada nomor 9! 

Dari contoh pertanyaan di atas, pertanyaan nomor berapakah yang 

termasuk tipe pertanyaan klasifikasi Taksomi Bloom? 

A. Pertanyaan 3) dan pertanyaan 4) 

B. Pertanyaan 1) dan Pertanyaan 2) 

C. Pertanyaan 1) dan Pertanyaan 3) 

D. Pertanyaan 2) dan Pertanyaan 4) 
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Modul  Kelompok Kompetensi H  yang berjudul Komunikasi Efektif disusun bagi  

guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik terkait kompetensi inti nomor 

7.2. Modul ini digunakan pada kegiatan pengembangan kompetensi  baik secara 

mandiri maupun tatap muka di tempat pelatihan atau di MGMP. Uraian materi 

yang dibahas dalam modul ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan tentang komunikasi efektif dan penerapannya dalam pembelajaran. 

Untuk pencapaian kompetensi pada Kelompok Kompetensi H ini,  guru 

diharapkan  secara aktif menggali informasi, memecahkan masalah dan berlatih 

soal-soal evaluasi yang tersedia pada modul.  

Isi modul ini masih dalam penyempurnaan, oleh karena itu masukan-masukan 

atau perbaikan terhadap isi modul sangat kami harapkan. 

 

 

  

PENUTUP 
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Credibility : Kredibilitas, yaitu seperangkat persepsi komunikan terhadap sifat-

sifat komunikator 

Komunikasi 

efektif 

: Komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di 

mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai 

dengan tujuan komunikasi 

Komunikan : Orang yang berkomunikasi 

Semantik : Pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya 

Sincerity 

Poise 

moderation 

: - Ketulusan 

- Ketenangan 

- Kesederhanaan yang menggambarkan kemurnian sikap 

ketika berkomunikasi, contoh gaya bicara tidak dibuat-buat 

Redirecting : Teknik bertanya yang dilakukan guru dengan memberikan 

pertanyaan yang memberikan pengarahan ulang 

Probing : Teknik bertanya yang dilakukan guru untuk menggali jawaban 

peserta didik agar lebih jelas 

promting : Teknik bertanya yang digunakan guru untuk menuntun peserta 

didik untuk menemukan jawaban 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIUM 

 



 

 

PPPPTK IPA 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kemdikbud 
 

GLOSARIUM 
KELOMPOK KOMPETENSI H 
 

56 

 

 

 

 

 

 



 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) 
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TAHUN 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) 
Tahun 2016 
 

KELOMPOK KOMPETENSI H 

 

 

 

 

 

 
 

MODUL GURU PEMBELAJAR 
 

MATA PELAJARAN KIMIA  

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  

 

 

 

 

 

KOLOID, KIMIA UNSUR 4, 

DAN POLIMER 

 

Penulis: 

Dr. Kurniasih, M.Si, dkk 



Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) 
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TAHUN 2016 
 

 

 
1 1 

 
 

Penulis: 

Dr.  Kurniasih, M.Si, dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL GURU PEMBELAJAR  

 

MATA PELAJARAN KIMIA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

 

KELOMPOK KOMPETENSI H 

 

KOLOID, KIMIA UNSUR 4, DAN 

POLIMER 

  

 

 

 



 

 

 

 

MODUL GURU PEMBELAJAR  

 

MATA PELAJARAN KIMIA  

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

 

KELOMPOK KOMPETENSI H 

 

KOLOID, KIMIA UNSUR 4, DAN 

POLIMER 

 
Penanggung Jawab 
Dr. Sediono Abdullah 

Penyusun 
Dr. Kurniasih, M.Si.,   081321204545, email : devipopi@yahoo.co.id 
Yayu Sri Rahayu, S.Si, M.Pkim., 082115756436,  email : yayusrrhy@gmail.com 
Drs. Mamat Supriatna, M.Pd., 081364919717,  email : ms_p4tkipa@yahoo.co.id 

  

Penyunting 
Dr. Indrawati, M.Pd 

Penelaah 
 Dr. Sri Mulyani, M.Si.  
Dr. I Nyoman Marsih, M.Si.  
Dr. Suharti, M.Si.  
Dra. Lubna, M.Si  
Angga Yudha, S.Si 
 

Penata Letak 
Dea Alvicha Putri, S.Pd 
 

Copyright © 2016  
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA),  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial 
tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 

 

mailto:devipopi@yahoo.co.id
mailto:yayusrrhy@gmail.com
mailto:ms_p4tkipa@yahoo.co.id


 

 
KATA SAMBUTAN iii 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun 

proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang 

berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus 

perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu 

pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan 

upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk 

kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan 

peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta 

kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. 

Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG 

melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 

Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (dalam jaringan), dan 

campuran (daring kombinasi) tatap muka dengan daring. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) 

merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan 

melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru 

Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok 

kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang 

sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
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KATA SAMBUTAN iv 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

Jakarta,  Februari 2016 

Direktur Jenderal  

Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 

NIP. 195908011985032001 



 

 
KATA PENGANTAR v 

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas selesainya Modul 

Guru Pembelajar Mata Pelajaran IPA SMP, Fisika SMA, Kimia SMA dan Biologi 

SMA. Modul ini merupakan model bahan belajar (Learning Material) yang dapat 

digunakan guru untuk belajar lebih mandiri dan aktif.  

Modul  Guru Pembelajar disusun dalam rangka  fasilitasi program peningkatan 

kompetensi guru pasca UKG yang telah diselenggarakan oleh Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Materi modul dikembangkan 

berdasarkan Standar Kompetensi Guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional nomor 16 Tahun 2007  tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru yang dijabarkan menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi 

Guru.  

Modul Guru Pembelajar untuk masing-masing mata pelajaran dijabarkan ke 

dalam 10 (sepuluh) kelompok kompetensi.  Materi pada masing-masing modul 

kelompok kompetensi berisi materi kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru mata pelajaran, uraian materi, tugas, dan kegiatan 

pembelajaran, serta diakhiri dengan evaluasi dan uji diri untuk mengetahui 

ketuntasan belajar. Bahan pengayaan dan pendalaman materi dimasukkan pada 

beberapa modul untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kegunaan dan aplikasinya dalam pembelajaran maupun 

kehidupan sehari hari. 

Modul ini telah ditelaah dan direvisi oleh tim, baik internal maupun eksternal 

(praktisi, pakar, dan para pengguna). Namun demikian, kami masih berharap 

kepada para penelaah dan pengguna untuk selalu memberikan  masukan dan 

penyempurnaan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi terkini.  
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Besar harapan kami kiranya kritik, saran, dan masukan untuk lebih 

menyempurnakan isi materi serta sistematika modul dapat disampaikan ke 

PPPPTK IPA untuk perbaikan edisi yang akan datang. Masukan-masukan dapat 

dikirimkan melalui email para penyusun modul atau email p4tkipa@yahoo.com. 

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih  kepada para 

pengarah dari jajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 

Manajemen, Widyaiswara, dan Staf PPPPTK IPA, Dosen,  Guru, Kepala Sekolah 

serta Pengawas Sekolah yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian modul ini. 

Semoga peran serta dan kontribusi Bapak dan Ibu semuanya dapat memberikan 

nilai tambah dan manfaat dalam peningkatan Kompetensi Guru IPA di Indonesia. 

 

 

Bandung, April 2016 
Kepala PPPPTK IPA, 
 

 

 

Dr. Sediono, M.Si. 
NIP. 195909021983031002 
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PENDAHULUAN 

KELOMPOK KOMPETENSI H  

1 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, guru dituntut 

mempunyai empat kompetensi yang mumpuni, yaitu kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian. Agar kompetensi guru tetap terjaga dan 

meningkat. Guru mempunyai kewajiban untuk selalu memperbaharui dan 

meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan sebagai esensi pembelajar seumur hidup. Untuk bahan belajar 

(learning material) guru,  dikembangkan modul yang menuntut guru belajar lebih 

mandiri dan aktif.     

Modul yang berjudul “Koloid, Kimia Unsur 4, Polimer dan Kimia Terapan 1” 

merupakan modul untuk kompetensi profesional guru pada kelompok kompetensi 

H. Materi pada modul dikembangkan berdasarkan  kompetensi profesional guru 

pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007.  

Setiap materi bahasan dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang memuat 

tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, 

latihan/tugas, rangkuman, umpan balik dan tindak lanjut.   

 

B. Tujuan 

Setelah guru belajar dengan modul ini diharapkan dapat memahami kajian materi 

pembelajaran kimia topik Koloid,  Kimia Unsur 4 (Unsur-unsur Transisi Periode 

ke 4), Polimer, dan  Kimia Terapan  1 (Kimia Industri).  
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C. Peta Kompetensi 

Kompetensi inti yang diharapkan setelah Anda belajar dengan modul ini adalah  

menguasai Materi, Struktur, Konsep, dan Pola Pikir Keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. Kompetensi guru mata pelajaran  dan indikator 

pencapaian kompetensi yang diharapkan tercapai melalui belajar dengan modul 

ini adalah: 

Tabel 1. Kompetensi Guru Mapel dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru 
Mapel 

Indikator Pencapaian Kompetensi  

20.1 Memahami 
konsep-konsep, 
hukum-hukum, 
dan teori-teori 
kimia meliputi 
struktur, 
dinamika, 
energetika dan 
kinetika serta 
penerapannya 
secara fleksibel 

20.1 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan 
berdasarkan sifat-sifatnya; 

20.2 Menentukan jenis-jenis koloid berdasarkan fasa 
pendispersi dan terdisersinya; 

20.3 Mengidentifikasi sifat koloid berdasarkan 
gejalanya;Menjelaskan  teknik pembuatan koloid.   

20.1.115 Menentukan Sifat Fisik Unsur-unsur transisi 
periode ke 4 

20.1.116 Menentukan Sifat Kimia Unsur-unsur transisi 
periode ke 4 

20.1.117 Menjelaskan keberadaan Unsur transisi 
periode ke 4 dalam kehidupan sehari-hari 

20.1.118 Menjelaskan kegunaan atau dampak 
penggunaan  unsur transisi periode  4 

20.1.143 Menjelaskan  struktur, tatanama dan 
penggolongan polimer 

20.1.144 Menjelaskan  sifat –sifat  polimer  
20.1.145 Membedakan polimerisasi adisi dan 

kondensasi. 
20.1.146 Menjelaskan kegunaan polimer dalam 

kehidupan 

20.7 Menjelaskan 
penerapan 
hukum-hukum 
kimia dalam 
teknologi yang 
terkait dengan 
kimia terutama 
yang dapat 
ditemukan dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

20.7.1 mendeskripsikan sifat fisika, pembuatan, serta 
penggunaan asam sulfat. 

20.7.2 mendeskripsikan zat yang terdapat pada 
baterai, reaksi yang terjadi pada baterai. 

20.7.3 mendeskripsikan  proses pembuatan pupuk 
urea 

20.7.4 mendeskripsikan bahan baku semen, proses 
pembuatan, macam-macam semen serta 
penggunaan semen. 

20.7.5 mendeskripsikan tentang bahan baku gelas, 
sifat-sifat gelas, proses pembuatan gelas serta 
jenis-jenis gelas. 

20.7.6 mendeskripsikan sejarah perkembangan 
keramik, bahan baku keramik proses 
pembuatan, jenis-jenis keramik serta 
penggunaan keramik 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi  pada Modul ini  adalah :    

Bagian pendahuluan berisi paparan tentang latar belakang modul Grade H,   

tujuan belajar dengan modul ini, kompetensi guru yang diharapkan dicapai 

setelah belajar dengn modul ini, ruang lingkup dan saran penggunaan modul. 

Bagian  kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan seterusnya 

sampai materi n berisi Tujuan, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi, 

Aktivitas Pembelajaran, Latihan/Kasus/Tugas, Rangkuman, Umpan Balik dan 

Tindak Lanjut dan Kunci Jawaban. Bagian  evaluasi yang dilengkapi kunci 

jawabannya agar guru peserta melakukan self assesment  sebagai tolak ukur 

untuk mengetahui keberhasilan diri sendiri dan bagian penutup. 

Rincian materi pada modul adalah sebagai berikut 

1. Koloid (Koloid dan Pencemaran) 

2. Kimia Unsur 4 ( Kimia Unsur Golongan Transisis Period ke-4) 

3. Polimer 

4. Kimia Terapan 1  (Kimia Industri)  

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran  secara umum 

sesuai dengan skenario setiap penyajian materi.  Langkah –langkah belajar 

secara umum adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Langkah-langkah belajar menggunakan modul 
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Deskripsi Kegiatan 

1. Pendahuluan 

       Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada peserta 

untuk mempelajari :  

a. latar belakang  yang memuat  gambaran materi pada modul; 

b. tujuan penyusunan modul mencakup tujuan semua kegiatan 

pembelajaran setiap materi pada modul; 

c. kompetensi atau indikator yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui 

modul;   

d. ruang lingkup berisi materi kegiatan pembelajaran 1, kegiatan 

pembelajaran;   

e. langkah-langkah penggunaan modul.   

2. Mengkaji materi pada modul 

       Pada kegiatan ini fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk 

mempelajari materi pada modul yang diuraikan secara singkat sesuai 

dengan indikator pencapaian hasil belajar. Peserta dapat mempelajari materi 

secara individual atau kelompok 

3. Melakukan   aktivitas pembelajaran  

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

rambu-rambu/intruksi  yang tertera  pada modul baik berupa diskusi materi, 

melakukan eksperimen, dan latihan. 

Pada kegiatan ini peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan 

data dan mengolah data sampai membuat kesimpulan kegiatan. 

4. Presentasi  dan  Konfirmasi 

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan edangkan 

fasilitator melakukan  konfirmasi terhadap materi dibahas bersama.  

5. Review Kegiatan 

Pada kegiatan ini peserta dan penyaji mereview materi.  
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Berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya 

dihasilkan oleh industri, baik industri kecil maupun industri besar. Banyak di 

antara pembuatan produk-produk tersebut yang menggunakan reaksi atau 

pencampuran berdasarkan konsep koloid. Contoh produk yang dihasilkan oleh 

industri berdasarkan konsep koloid, di antaranya pembuatan es krim, santan 

kemasan, busa untuk kasur dan kursi, styrofoam, sabun, detergen, hairspray, 

parfum, mutiara, keju, mentega, jeli, tinta, dan cat. Selain di industri, konsep 

koloid juga diterapkan dalam dunia kedokteran, misalnya proses cuci darah untuk 

pasien gagal ginjal yang menggunakan prinsip dialisis. 

 
Konsep koloid juga banyak diaplikasikan dalam berbagai macam kosmetika 

seperti, hand and body lotion, pencuci muka, alas bedak, lulur muka, bahan 

pelembab, penghilang bau badan, sabun kecantikan, pasta gigi, lipstik, dan cat 

kuku. Di samping itu, konsep koloid juga digunakan dalam porses penjernihan air 

dan proses pencucian pakaian. Di alam pun, terjadi proses alami berdasarkan 

konsep koloid, yaitu proses pembentukan delta.  

 
Konsep koloid ini sangat penting disampaikan kepada peserta didik dengan cara 

memperkenalkan produk-produk yang berkaitan dengan koloid agar peserta didik 

dapat merasakan manfaat mempelajari koloid. Selain itu, peserta didik juga 

diajak untuk berpikir kreatif melalui metoda eksperimen dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sehingga diharapkan peserta didik termotivasi untuk 

mengembangkan konsep dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

bermakna.  

 
Modul ini disusun dengan tujuan agar para guru dapat lebih memahami peranan 

koloid dalan kehidupan sehari-hari sehingga tidak lagi menganggapnya sebagai 

konsep yang cukup dihafalkan saja. Selain itu, para guru dapat memberikan 

suatu alternatif penyajian konsep koloid sehingga peserta didik lebih termotivasi 

KEGIATAN PEMBELAJARAN  1: 

KOLOID 
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untuk memahaminya. Bahan ini ditujukan sebagai bahan acuan bagi para guru 

dalam memberikan materi kimia tentang konsep koloid dengan metoda 

eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita.    

Konsep Koloid pada modul H ini secara keseluruhan meliputi pengertian sistem 

koloid, koloid dalam kehidupan, jenis-jenis koloid, sifat koloid, dan pembuatan 

koloid.  Materi Koloid merupakan materi Kimia SMA, pada Kurikulum 2013 

disajikan di  kelas XI semester 2 dengan Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut: 

1. KD dari Kompetensi Inti (KI) 3 Aspek Pengetahuan: 3.15 Menganalisis peran 

koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya.   

2. KD dari KI 4 Aspek Keterampilan: 4.15 Mengajukan ide/gagasan untuk 

memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa 

jenis koloid. 

Kompetensi inti guru yang berkaitan dengan modul H ini adalah “menguasai 

materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

kimia” dengan  subkompetensi “memahami konsep-konsep dan teori dalam 

Koloid serta penerapannya secara fleksibel”. 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat dapat memahami 

pengertian sistem koloid, jenis-jenis koloid, peranan koloid dalam kehidupan dan 

industri, cara pembuatan koloid, serta dapat merancang dan melaksanakan 

berbagai praktik laboratorium/percobaan untuk mengamati sifat-sifat koloid. 

 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator yang diharapkan Anda capai adalah: 

1. Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya; 

2. Menentukan jenis-jenis koloid berdasarkan fasa pendispersi dan 

terdisersinya; 

3. Mengidentifikasi sifat koloid berdasarkan gejalanya; 

4. Menjelaskan  teknik pembuatan koloid.   

 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian Sistem Koloid 

Dalam Ilmu Kimia, campuran dari dua atau lebih zat dikenal sebagai campuran. 

Dikenal dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. 
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a. Campuran homogen, yaitu campuran yang jernih serta ukuran butir 

partikelnya tidak nampak oleh mata. Campuran seperti ini dapat digolongkan 

ke dalam jenis larutan atau koloid.  

b. Campuran heterogen, yaitu campuran yang keruh, mengendap, memiliki 

ukuran partikel kasat mata, serta memiliki bidang batas yang jelas. 

Campuran heterogen seperti ini dikenal sebagai suspensi. 

Koloid adalah campuran di mana fasa terdispersinya berupa zat dengan ukuran 

partikel yang lebih besar daripada larutan dan lebih kecil daripada suspensi 

(antara 10-7 – 10-5 cm) yang terdispersi pada medium yang tidak saling 

bercampur dengan zat terlarut.  

 
Bagaimanakah cara membedakan larutan dan koloid? Perbedaan antara larutan 

dan koloid dapat diamati melalui penghamburan berkas cahaya, di mana larutan 

meneruskan cahaya, sedangkan koloid menghamburkan cahaya. Bagaimana 

dengan koloid dan suspensi, apakah perbedaannya? Koloid dan suspensi 

dibedakan terutama berdasarkan ukuran partikelnya. Pada suspensi, kita dapat 

melihat ukuran butirannya secara kasat mata atau menggunakan kaca pembesar, 

sedangkan pada koloid kita tidak dapat melihat ukuran butirannya secara kasat mata 

tanpa bantuan mikroskop. Gambar 1.1 menunjukkkan contoh larutan (air laut), koloid 

(susu), dan suspensi (lumpur).  

 

Gambar 1.1. Larutan, koloid, dan suspensi terutama dibedakan berdasarkan 
ukuran partikelnya (sumber: chemwiki.ucdavis.edu).  

 
Ketika mempelajari sifat difusi beberapa larutan yang berdifusi melalui 

membran keras perkamen, Thomas Graham (1861) menemukan bahwa 

larutan seperti natrium klorida mudah berdifusi, sedangkan zat-zat seperti 

kanji, gelatin dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. 

Thomas Graham (1861) mengelompokkan jenis zat terlarut menjadi dua, 

10-7 cm 

 
10-5 cm 

Larutan: diameter 

partikel < 10-7 cm 
Koloid: diameter 

partikel 10-7 - 10-5 cm 
Suspensi: diameter 

partikel  > 10-5 cm 
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yaitu kristaloid dan koloid (berasal dari bahasa Yunani, kolla = perekat atau 

lem). Hal ini didasarkan pada penemuannya tentang kemampuan difusi zat 

terlarut melalui membran semipermeabel. Thomas Graham menyimpulkan 

bahwa perbedaan antara koloid dan larutan terletak pada kemampuan 

difusinya, di mana larutan dapat berdifusi melalui membran semipermeabel, 

sedangkan koloid tidak. Akan tetapi, jika perbedaan antara koloid dan larutan 

hanya diamati berdasarkan pada kemampuan difusinya, hal ini akan 

menyulitkan pada proses pembelajaran peserta didik karena untuk 

mengamati terjadinya difusi memerlukan membran semipermeabel yang 

belum tentu mudah ditemukan di daerah pedesaan.  

Ukuran diameter partikel merupakan faktor utama yang membedakan jenis 

campuran, apakah termasuk ke dalam larutan, koloid, atau suspensi. Selain itu, 

faktor ada atau tidaknya perbedaan fasa, kemampuan lolos pada saringan, 

tampak atau tidaknya partikel penyusun secara kasat mata atau menggunakan 

mikroskop, merupakan faktor-faktor lain yang membedakan larutan, suspensi, 

dan koloid. Tabel 1.1 menunjukkan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. 

Tabel 1.1 Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi 

No. Larutan Koloid Suspensi 

1. Ukuran partikel 
kurang dari 10–7 

cm 

Ukuran partikel 
antara 10-7 – 10-5 
cm 

Ukuran partikel 
lebih dari 
10-5 cm 

2. Satu fase Dua fase, ada 
bidang batas 

Dua fase, ada 
bidang batas 

3. Penyebarannya 
permanen 

Ada 
kecenderungan 
mengendap  
 

Mengendap  
dengan cepat 

4. Partikel tidak 
tampak pada 
ultramikroskop 

Partikel tampak 
pada 
ultramikroskop 

Partikel tampak 
kasat mata dan 
dapat dilihat 
pada mikroskop 

5. Dapat melewati 
saringan dan 
membran 
semipermeabel 

Dapat melewati 
saringan, tetapi 
tidak dapat 
melintasi 
membran 
semipermeabel 

Tertahan oleh  
saringan dan 
tidak dapat 
melewati 
membran 
semipermeabel 

6. Contoh:  larutan 
gula dalam air, 
larutan garam 
dalam air 

Contoh: tepung 
dalam air, susu 
cair, santan 

Contoh: pasir 
dalam air, lumpur 
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2. Koloid Dalam Kehidupan 

Sistem koloid luas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri, 

baik pada sistem alami maupun buatan manusia. Pengetahuan mengenai 

koloid penting untuk memahami berbagai fenomena di sekitar kita, baik dalam 

sistem industri maupun dalam fenomena alam atau kehidupan kita sehari-hari, 

seperti pada pembentukan delta sungai, penampakan langit yang berwarna 

biru, maupun aplikasi kedokteran dan pertanian. 

 
a. Pembentukan Delta pada Muara Sungai 

Air sungai yang berwarna keruh kecokelatan merupakan suatu koloid di mana 

zat-zat yang terdispersi mayoritas berada pada fasa padat. Oleh karena itu, 

air sungai termasuk ke dalam sol, yaitu jenis koloid di mana zat padat 

terdispersi dalam zat cair. Partikel koloid tersebar dalam medium 

pendispersinya dan kestabilannya dipertahankan oleh ion-ion tertentu yang 

diadsorpsi di permukaan koloid. Di sisi lain, air laut mengandung ion-ion yang 

berasal dari garam-garam yang dikandungnya (terutama ion positif Na+, Mg2+, 

Ca2+). Kandungan utama garam dalam air laut adalah natrium klorida (NaCl) 

di mana jenis ikatannya adalah ikatan ion. Pada saat air sungai bertemu 

dengan air laut, terjadilah reaksi ion-ion dalam air laut yang menetralkan 

muatan partikel-partikel koloid air sungai (terutama bermuatan negatif, seperti 

ion-ion yang berasal dari zat organik seperti asam humat). Dengan demikian, 

terjadilah koagulasi yang membentuk endapan, yang lama kelamaan semakin 

banyak hingga membentuk delta seperti diilustrasikan pada Gambar 1.2 

berikut ini. 

 

Gambar 1.2  Ilustrasi pembentukan delta (sumber: www.pnas.org) 

 

b. Mesin Ginjal Buatan 

Darah mengandung banyak partikel koloid seperti sel darah merah, sel darah 

putih, dan antibodi. Ginjal manusia memurnikan darah secara dialisis melalui 

http://www.pnas.org/
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membran alam. Sampah bersifat racun seperti urea dan kreatin disaring 

melewati membran tersebut. Adapun partikel protein darah (hemoglobin) yang 

merupakan koloid, tetap berada dalam ginjal. Seseorang yang ginjalnya tidak 

mampu mengeluarkan senyawa beracun itu dikatakan mengalami gagal ginjal. 

Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian karena terjadinya akumulasi 

sampah racun dalam darah. Saat ini, dengan teknologi yang mengaplikasikan 

sistem koloid, banyak pasien gagal ginjal dapat dibantu menggunakan mesin 

ginjal buatan (artificial kidney machine). 

Mesin ginjal buatan bekerja melalui proses dialisis, yaitu pembersihan darah 

dari zat-zat pengotor sisa metabolisme dan cairan berlebih dalam darah 

menggunakan membran semipermeabel, misalnya membran selofan. Karena 

cara kerjanya menggunakan proses dialisis, mesin ginjal buatan juga disebut 

alat hemodialisis (hemodialyzer). Pada alat tersebut, darah kotor dilewatkan 

melalui suatu filter berupa membran dialisis yang tersusun dalam suatu alat 

berbentuk tabung. Zat-zat toksik dalam darah didifusikan melalui filter dalam 

tabung dialisis tersebut menuju ke aliran air bersih di luar filter. Darah yang 

telah dibersihkan dimasukkan kembali ke tubuh pasien (Gambar 1.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1.3. (a). Pemurnian darah secara dialisis menggunakan mesin ginjal buatan 
(sumber: www.ustudy.in) (b). Skema mesin ginjal buatan (sumber: www.lhsc.on.ca). 
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darah dari pasien 

cairan 

dialisis 

masuk 

cairan dialisis keluar 
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c. Langit berwarna biru 

Anda mungkin pernah ingin tahu, mengapa langit berwarna biru? Dan 

mengapa  pada saat akan terbenam, langit berubah warna menjadi jingga? 

Udara mengandung banyak partikel koloid. Partikel-partikel tersebut 

menghamburkan cahaya matahari ke mata manusia. Tetapi, tidak semua 

komponen sinar matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel koloid 

memiliki frekuensi yang sama. Sinar putih matahari merupakan campuran 

bermacam-macam frekuensi sinar tampak, dari yang terendah (merah), 

jingga, kuning, hijau, biru, hingga frekuensi tertinggi (violet). Intensitas sinar 

matahari yang dihamburkan oleh partikel-partikel koloid bermacam-macam. 

Frekuensi sinar biru hingga violet merupakan sinar yang frekuensinya paling 

banyak dihamburkan oleh partikel koloid sehingga pada siang hari, langit 

yang cerah akan berwarna biru. Pada saat  matahari akan terbenam (juga 

sewaktu akan terbit), frekuensi sinar biru tidak banyak dihamburkan oleh  

partikel-partikel koloid, melainkan warna jingga dan merah yang lebih 

dominan. Itulah sebabnya, pada pagi dan sore hari, langit berwarna jingga 

kemerahan. 

 

d. Penjernihan Air 

Saat ini, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, suplai air bersih 

yang tersedia secara alami semakin sulit diperoleh. Dengan demikian, orang 

berusaha untuk mengubah air kotor yang mengandung partikel-partikel koloid 

(misalnya, air sungai) menjadi air bersih. Umumnya, pemisahan partikel-

partikel koloid tersebut dilakukan dengan cara koagulasi, yaitu dengan 

penambahan koagulan seperti tawas/alum, KAl(SO)4 (kalium aluminium 

sulfat). Saat tawas ditambahkan ke dalam air, terbentuklah endapan 

aluminium hidroksida hidrat (floks) yang bermuatan positif. 

Al3+  + 3 H2O            Al(OH)3    +  3 H+ 

Al(OH)3   +  4H2O  +  3 H+            Al(OH)3(H2O)4
+ 

Muatan positif floks menarik partikel sol yang bermuatan negatif membentuk 

suatu koagulan dan mengendap. Sebagian tawas yang tidak larut dalam air 

mengendap sebagai Al(OH)3 yang dapat mengurung koloid dan 

mengendapkannya. Peristiwa terendapkannya partikel-partikel koloid 

tersebut disebut flokulasi, yang memberikan keuntungan lain berupa 
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terendapkannya zat warna, fosfat, dan ion-ion logam bersama floks-floks 

Al(OH)3 (Gambar 1.4). 

 

Gambar 1.4   Ilustrasi pengendapan partikel koloid menggunakan 
koagulan (sumber: www.chemistry.tutorvista.com). 

 

Flokulasi tersebut sulit terjadi pada air yang mengandung kadar aluminium 

tinggi, tahukah Anda, mengapa demikian? Perairan dengan kadar aluminium 

tinggi menyebabkan perairan itu bersifat asam sesuai dengan reaksi 

hidrolisis berikut: 

Al3+ (aq)  + 3H2O (l)             Al(OH)3(s) +  3 H+ (aq)  (bersifat asam) 

Terbentuknya proton (ion H+) menyebabkan bersifat asam, sementara   

pembentukan Al(OH)3 memerlukan kisaran pH 6-8. 

    

e. Deodoran 

Keringat biasanya mengandung protein yang dapat menimbulkan bau jika 

diuraikan oleh bakteri yang banyak terdapat di tempat yang lembab, seperti 

ketiak. Jika diberi deodoran, maka bau itu dapat berkurang atau hilang karena 

deodoran mengandung aluminium klorida yang dapat mengkoagulasi protein 

dalam keringat. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat 

sehingga keringat dan protein yang dihasilkan berkurang. 

Deodoran termasuk sistem koloid dilihat dari bentuk deodoran yang tergolong 

sol cair, di mana fase padat dalam deodoran terdispersi dalam zat cair 

(Gambar 1.5). Sebagai sistem koloid, deodoran memiliki sifat adsorpsi. Suatu 

sistem koloid mempunyai kemampuan mengadsorpsi karena luas 

permukaannya yang tinggi. 

Partikel 

koloid 

Koagulan 

mengikat  koloid 

pengotor  

Koloid pengotor 

terendapkan 
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Gambar 1.5  Deodoran dan komposisinya  
(sumber gambar: www.bengkuluekspress.com) 

Deodoran mengandung tawas di mana tawas memiliki sifat adsorpsi. Tawas 

dapat mengadsorpsi kotoran, racun, dan dapat menghilangkan bau badan. 

Pada deodoran juga mengandung seng peroksida, parfum, dan zat antiseptik 

yang dapat menghentikan aktivitas bakteri sehingga dapat menghilangkan 

bau tidak sedap. Selain tawas, deodoran juga mengandung senyawa 

aluminium, seperti aluminium klorohidrat (Al2(OH)5Cl.2H2O) yang membantu 

mengurangi produksi keringat. Meskipun bermanfaat, bijaklah dalam 

menggunakan deodoran yang mengandung zat antikeringat (anti-perspirant), 

seperti aluminium klorohidrat tersebut (Gambar 1.5). Penggunaan deodoran 

yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

terhambatnya proses pengeluaran zat-zat racun dari tubuh sehingga 

tertumpuk di kelenjar getah bening di bawah lengan. Tertumpuknya zat racun 

di kelenjar getah bening tersebut ditengarai memicu timbulnya kanker. Untuk 

meminimalkan pengaruh buruk deodoran itu, sebenarnya bubuk tawas dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah keringat berlebihan. 

Hal itu disebabkan oleh sifat tawas yang dapat menekan pertumbuhan 

bakteri. Itulah sebabnya, selain untuk menjernihkan air, tawas dikenal pula 

sebagai kristal deodoran.  

 
f. Bahan makanan dan obat 

Ada bahan makanan yang diawetkan dengan cara diuapkan pada suhu 

sangat tinggi, misalnya susu bubuk. Selain menjadi lebih awet, susu 

berbentuk bubuk juga lebih mudah untuk disimpan dan ditrasportasikan. 

Akan tetapi, susu bubuk sulit untuk dikonsumsi secara langsung. Untuk 

mengkonsumsinya, susu bubuk dapat dilarutkan dalam air panas membentuk 

campuran homogen berupa susu cair yang merupakan koloid. Selain 

dikeringkan menjadi susu bubuk, susu segar juga dapat diawetkan melalui 

http://www.bengkuluekspress.com/
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sterilisasi pada suhu sangat tinggi selama beberapa detik yang dikenal 

sebagai susu UHT (ultra high temperature). Susu UHT juga termasuk ke 

dalam sistem koloid. Bahan pangan lain yang termasuk ke dalam koloid 

adalah santan (minyak terdispersi dalam air) dan es krim (kombinasi antara 

emulsi dan busa, di mana lemak, kristal es, dan gas terdispersi dalam zat 

cair).  

 
Selain susu, obat-obatan berbentuk sirup dan salep juga merupakan sistem 

koloid. Obat dalam bentuk sirup sangat membantu pasien bayi dan anak-

anak untuk mengkonsumsinya. Obat berbentuk salep juga sangat membantu 

penggunaan obat yang perlu dioleskan ke bagian tubuh yang sakit (Gambar 

1.6).  

 

 
Gambar 1.6  Sirup dan salep merupakan obat-obatan yang dibuat dalam 

bentuk koloid sehingga mempermudah penggunaannya  
(sumber gambar: www.sli232.com; www.rsnas.kulonprogokab.go.id) 

 

g. Bahan pencuci 

Bahan pencuci berupa sabun dan detergen, ketika dilarutkan dalam air akan 

membentuk buih atau busa sabun. Busa sabun dan detergen merupakan 

sistem koloid di mana gas terdispersi dalam air. Larutan sabun dan detergen 

dalam air memiliki sifat-sifat koloid, yaitu dapat mengemulsikan noda lemak 

pada pakaian dan larutannya dapat menghamburkan cahaya.  

Sabun dan detergen berfungsi sebagai pembersih karena dapat 

mengemulsikan kotoran yang umumnya mengandung lemak sehingga dapat 

larut dalam air. Sabun dalam air akan terionisasi menjadi ion Na+ dan asam 

lemak. Kepala asam lemak yang hidrofilik (suka air) dan bermuatan negatif 

larut dalam air, sedangkan ekornya yang hidrofobik (tidak suka air) larut 

dalam lemak. Molekul sabun/detergen dalam air menyusun diri sedemikian 

http://www.sli232.com/
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rupa di sekeliling kotoran yang mengandung lemak dengan konfigurasi 

kepala hidrofilik menghadap ke air dan ekor hidrofobik mengelilingi kotoran 

berlemak. Dengan demikian, kotoran dapat dilepaskan dari serat kain pada 

pakaian dan larut dalam air pencuci. Begitulah cara kerja sabun dan detergen 

dalam membersihkan noda-noda berlemak pada pakaian atau benda-benda 

yang lain (Gambar 1.7). 

 

 

 
Gambar 1.7. Cara kerja sabun dan detergen membersihkan noda lemak 

pada pakaian (sumber: www.reddit.com) 
 

3. Jenis-Jenis Koloid 

Sistem koloid merupakan  suatu sistem dispersi dari zat yang tidak  dapat 

bercampur. Sistem ini terdiri atas dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa 

(medium pendispersi). Jenis-jenis koloid dapat dibedakan berdasarkan fasa 

terdispersi dan medium pendispersinya (Tabel 1.2).  

Tabel 1.2 Jenis-jenis koloid berdasarkan sistem dispersinya 

No 

Wujud dari 

Nama  Contoh Fasa 
terdispersi 

Fasa  
pendispersi 

1. Padat Padat Sol padat Kaca berwarna, paduan 
logam (alloy) 

2. Padat Cair Sol Garam-garam logam, tanah 
liat, cat, belerang dalam air  

3. Padat Gas Aerosol 
padat  

Asap, awan,  debu di 
udara,  asap rokok 

4. Cair Padat Emulsi padat 
(Gel) 

Jeli, gelatin, keju, mentega 

Noda 

lemak 

Kepala 

hidrofilik 
Ekor 

hidrofobik 

Setiap sudut menunjukkan gugus -

CH3 

Kepala 

hidrofilik 

Ekor 

hidrofobik 

Misel 

http://www./
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No 

Wujud dari 

Nama  Contoh Fasa 
terdispersi 

Fasa  
pendispersi 

5. Cair Cair Emulsi Susu, campuran air dan 
minyak, mayones, lateks 

6. Cair Gas Areosol cair  Kabut, awan 

7. Gas Padat Busa padat Busa poliuretan, batu 
apung, karet busa, 
styrofoam 

8. Gas Cair Busa (buih ) Soft drink, bir, whipped 
cream, buih, busa sabun  

 

Dari 8 jenis koloid yang tercantum pada Tabel 1.2, beberapa jenis koloid yang 

sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah sol, aerosol, 

emulsi, gel, dan busa. 

a. Sol  

Sol merupakan sistem koloid di mana zat padat terdispersi dalam zat cair. Sol 

dapat berubah menjadi gel bergantung pada zat mana yang lebih banyak. 

Berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya, 

terdapat dua jenis sol, yaitu sol liofil dan sol liofob. 

1) Sol Liofil 

Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya suka dengan pelarut atau medium 

pendispersinya. Kecenderungan untuk membentuk ikatan antara partikel koloid 

dengan mediumnya melibatkan ikatan hidrogen. Larutan kanji, sabun, dan gelatin 

yang didispersikan dalam air termasuk sol liofil. Sol semacam ini jika mengalami 

koagulasi dapat diubah menjadi sol kembali. Oleh karena itu, koloid jenis ini 

digolongkan ke dalam koloid reversibel (dapat balik). 

Contoh : 

- Protein telur terdispersi dalam air. Ikatan hidrogennya terdapat antara 

molekul air dengan gugus aminonya (-NH-,-NH2) dari molekul protein. 

- Kanji terdispersi dalam air. Ikatan hidrogennya terdapat antara  molekul air 

dengan gugus –OH dari molekul kanji. 

- Hidrojel (hydrogels) mengandung zat terdispersi berupa zat padat berupa 

polimer hidrofilik yang dapat menyerap air hingga 90% beratnya. 

- Gelatin dibuat dari jaringan ikat, misalnya dari kulit hewan, yang kaya 

dengan protein sehingga memiliki banyak gugus polar yang bersifat hidofilik. 
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2) Sol Liofob 

Sol liofob adalah sol yang fase  terdispersinya tidak senang dengan medium atau 

pelarutnya. Contohnya, dispersi emas, Fe(OH)3, dan belerang dalam air yang 

tidak melibatkan ikatan hidrogen. Perbedaan antara sol liofil dan sol liofob dapat 

Anda pelajari pada Tabel 1.3 berikut: 

              Tabel 1.3  Perbedaan sifat Sol Liofil dan Sol Liofob 

Sifat-Sifat Sol Liofil Sol Liofob 

Pembuatan Dapat dibuat langsung 
dengan mencampurkan 
fase terdispersi dengan 
medium terdispersinya 

Tidak dapat dibuat hanya 
dengan mencampur fase 
terdispersi dan medium 
pendisperinya 

Muatan partikel Mempunyai muatan yang 
kecil atau tidak bermuatan 

Memiliki muatan positif atau 
negatif 

Adsorpsi medium 
pendispersi 

Partikel-partikel sol liofil 
mengadsorpsi medium 
pendispersinya. Terdapat 
proses solvasi/ hidrasi, 
yaitu terbentuknya lapisan 
medium pendispersi yang 
teradsorpsi di sekeliling 
partikel sehingga 
menyebabkan partikel sol 
liofil tidak saling 
bergabung 

Partikel-partikel sol liofob 
tidak mengadsorpsi medium 
pendispersinya. Muatan 
partikel diperoleh dari 
adsorpsi partikel-partikel ion 
yang bermuatan listrik 

Viskositas 
(kekentalan) 

Viskositas sol liofil > 
viskositas medium 
pendispersi 

Viskositas sol hidrofob 
hampir sama dengan 
viskositas medium 
pendispersi 

Penggumpalan Tidak mudah menggumpal 
dengan penambahan 
elektrolit 

Mudah menggumpal dengan 
penambahan elektrolit 
karena mempunyai muatan. 

Sifat reversibel  Reversibel, artinya fase 
terdispersi sol liofil dapat 
dipisahkan dengan 
koagulasi, kemudian dapat 
diubah kembali menjadi 
sol dengan penambahan 
medium pendispersinya. 

Irreversibel artinya sol liofob 
yang telah menggumpal 
tidak dapat diubah menjadi 
sol 

Efek Tyndall Memberikan efek Tyndall 
yang lemah 

Memberikan efek Tyndall 
yang jelas 

Migrasi dalam 
medan listrik 

Dapat bermigrasi ke 
anode, katode, atau tidak 
bermigrasi sama sekali 

Akan bergerak ke anode 
atau katode, tergantung 
jenis muatan partikel 
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b. Aerosol  

Aerosol merupakan sistem koloid di mana partikel padat atau cair terdispersi 

dalam gas, contohnya, awan, kabut, debu, asap industri, asap rokok, dan jelaga 

dalam udara. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, disebut aerosol padat; 

jika zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol cair. Dewasa ini banyak 

produk dibuat dalam bentuk aerosol, seperti penyemprot rambut (hair spray), 

obat nyamuk semprot, parfum, dan cat semprot. 

 
Untuk membersihkan aerosol berupa asap indutri dari partikulat beracun sebelum 

asap tersebut dibuang ke udara, digunakan alat yang disebut alat Cottrell 

(Cottrell precipitator) yang dikembangkan oleh kimiawan Amerika, Frederick 

Cottrell.  

    

 

Gambar 1.8 Skema Alat Cottrell di industri (A); pengendap debu elektrik 
(electric precipitator) yang dikembangkan menggunakan prinsip kerja alat 

Cottrell (Sumber: www.kimia.upi.edu; www.courses.candelalearning.com) 
 
Pada prinsipnya, alat Cottrell terdiri atas lempeng yang diberi muatan listrik 

bertegangan tinggi. Jika partikel debu atau asap bermuatan listrik masuk ke 

dalam alat Cottrell, partikel tersebut akan ditarik ke elektroda berlawanan 

muatan dan bertegangan tinggi sehingga muatan partikel akan dinetralkan 

dan terdeposit sebagai debu (Gambar 1.8). Untuk memahami lebih lanjut 

tentang prinsip dan cara kerja Alat Cottrell, dapat Anda pelajari pada tautan 

berikut (https://www.youtube.com/watch?v=ChL2d6PbX6M). 

c. Emulsi 

Emulsi merupakan sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair 

(sistem koloid cair-cair). Pada umumnya salah satu zat cairnya adalah air, 

sedangkan zat yang lainnya adalah zat yang  tidak bercampur dengan air. 

(A

) 

(B

) 

http://www.kimia.upi.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=ChL2d6PbX6M
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Jika kita mengocok  air dan minyak dengan kuat maka salah satu zat cair 

tersebut akan terdispersi membentuk bulatan-bulatan kecil berukuran koloid 

yang disebut emulsi, tetapi ketika campuran ini didiamkan, maka kedua 

cairan ini akan saling memisahkan diri dan kembali pada fasanya semula. 

Kelarutan dari dua zat cair ini dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan 

suatu zat lain yang disebut zat pengemulsi (emulgator), atau zat aktif 

permukaan (surfaktan). Zat yang umumnya digunakan sebagai emulgator 

adalah sabun, detergen, atau koloid hidrofil.  

  

Contoh-contoh emulsi sebagai berikut: 

1). Emulsi minyak-air yang distabilkan oleh sabun. Emulsi ini dapat rusak dengan 

penambahan asam kuat karena asam mengubah sabun menjadi asam lemak 

bebas yang tidak larut. 

2) Susu merupakan emulsi lemak dalam air yang terlindungi oleh protein  kasein. 

3) Obat salep kulit mengandung zat aktif terlarut dalam minyak dan membentuk 

emulsi dengan air. 

Adapun sifat-sifat emulsi adalah sebagai berikut: 

1) Sering bermuatan negatif  dan dapat diendapkan oleh zat elektrolit. 

2) Menunjukkan efek Tyndall dan gerak Brown. 

3) Emulsi dapat dirusak oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran, penambahan 

elektrolit  yang cukup banyak, atau kerusakan emulgatornya. 

d. Gel  

Gel merupakan sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam medium padat. Gel 

biasanya berbentuk padat dengan struktur berongga sehingga mudah menyerap 

zat cair yang akan terperangkap dalam rongga-rongga tersebut.  

Berdasarkan sifat penyerapannya terhadap air, terdapat dua jenis, yaitu gel yang 

menyimpan air dan gel yang menarik air dari lingkungannya. 

1. Gel yang menyimpan air, contohnya, agar-agar, jeli, dan gelatin. Gel jenis ini 

biasanya lunak dan elastis, merupakan dispersi dari zat padat berpori dengan 

zat cair, berbentuk lunak sampai semi kaku, bergantung pada perbandingan 

jumlah zat padat dan zat cairnya. Jenis gel seperti ini dapat terjadi jika sol liofil 

panas didinginkan sehingga viskositas sol akan bertambah, lalu lama-

kelamaan akan memadat membentuk gel. Jika gel tersebut ditambahkan 

pelarut, lalu dipanaskan, maka akan terbentuk sol kembali.  
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2. Gel yang menarik air dari lingkungannya atau mengeringkan udara di 

sekitarnya. Contoh, silika gel yang sering terdapat dalam dus kamera, dus 

sepatu, atau dus obat-obatan. Medium pendispersi pada gel jenis ini berwujud 

padat, di mana ruang kosong (rongga) akan diisi oleh sejumlah air atau udara  

bergantung pada derajat hidrasinya (kemampuan menarik air). 

e. Busa dan Busa Padat 

Busa merupakan campuran dari gas yang terdispersi dalam medium zat cair. 

Jika fasa terdispersinya berupa zat padat, maka disebut busa padat (Gambar 

1.9). Busa sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 

busa padat berupa busa poliuretan. Jenis busa ini banyak digunakan sebagai 

alas duduk karena adanya udara yang tersimpan dalam busa yang 

menyebabkan alas duduk ini menjadi dingin dan empuk Busa di mana gas 

terdispersi dalam zat cair disebut busa cair, misalnya busa yang terdapat pada 

softdrink, minuman pereda panas dalam, serta buih sabun.  

 

Gambar 1.9 Busa padat untuk kasur dan kursi (A), busa cair pada buih sabun 
dan minuman berkarbonasi (sumber gambar: www.foambymail.com; 

www.iteachem.net; au.lifestyle.yahoo.com) 

 
4. Sifat-Sifat Koloid 

Koloid mempunyai sifat-sifat yang khas, terutama dari segi sifat optik, kinetik, 

elektrik, adsorpsi, koagulasi, serta liofil dan liofob. Untuk memahaminya, 

pelajarilah uraian berikut.  

a. Sifat optik  

Sifat optik adalah sifat yang berhubungan dengan hamburan cahaya. Ketika 

cahaya dilewatkan pada koloid, cahaya tersebut akan dihamburkan oleh partikel-

partikel koloid. Partikel koloid ini tidak dapat diamati secara langsung, yang dapat 

http://www.foambymail.com/
http://www.iteachem.net/
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diamati adalah hamburan cahayanya. Sifat optik koloid yang menghamburkan 

cahaya ini menyebabkan terjadinya Efek Tyndall, yaitu suatu gejala 

penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan oleh 

ukuran molekul koloid yang cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Efek 

Tyndall kali pertama diamati oleh Fisikawan Inggris, John Tyndall (1820-1893) 

sehingga dikenal sebagai Efek Tyndall.  

 
Gambar 1.10 menunjukkan saat larutan sejati (A1) disinari dengan cahaya, 

larutan tersebut tidak menghamburkan cahaya, melainkan meneruskan cahaya, 

sedangkan pada sistem koloid (A2), cahaya akan dihamburkan. Penghamburan 

cahaya tersebut terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel 

yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar. Sebaliknya, pada larutan 

sejati, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya 

sedikit dan sulit diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dijumpai 

pada peristiwa terlihatnya cahaya lampu kendaraan di jalanan yang berdebu, 

cahaya proyektor di gedung bioskop, serta berkas cahaya dari suatu panggung 

pertunjukan. 

        

Gambar 1.10  Efek Tyndall menyebabkan terlihatnya berkas cahaya yang 
dihamburkan oleh partikel koloid dalam cairan (A); dan oleh partikel koloid 

dalam udara (B) (sumber:www.akiitians.com; www.courses.candelalearning.com) 

 

b. Sifat kinetik 

Sifat kinetik adalah sifat koloid yang berkaitan dengan gerakan partikel koloid 

dalam medium pendispersinya. Sifat kinetik koloid meliputi Gerak Brown, difusi, 

sedimentasi, tekanan osmotik, dan viskositas. Yang akan kita pelajari lebih jauh 

pada modul ini adalah sifat kinetik yang paling sering teramati pada partikel 

koloid, yaitu Gerak Brown. Gerakan ini kali pertama diamati oleh Robert Brown 

(1827) yang mengamati gerakan butir serbuk sari (pollen) tumbuhan dalam air. 

(A

) 

(B) 

(A1

) 
(A2

) 
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Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang bertumbukan dengan 

molekul-molekul dari medium pendispersinya secara acak dan tidak beraturan. 

Jika diamati menggunakan mikroskop ultra, partikel-partikel koloid tersebut 

bergerak secara lurus sehingga ketika bertumbukan dengan molekul medium 

pendispersinya akan menimbulkan suatu gerakan zig-zag (Gambar 1.11). 

Tumbukan partikel koloid dengan molekul medium pendispersi tersebut terjadi 

dari segala arah, yang menyebabkan suatu resultan tumbukan yang mengubah 

arah gerakan sedimentasi partikel koloid sehingga mencegah partikel koloid 

tersedimentasi. Untuk lebih memahami mengenai gerak Brown (Brownian 

motion). Mengamati ilustrasinya yang menarik pada link video berikut:  

https://www.youtube.com/watch?v=CiTzJTcArks.  

 

Gambar 1.11 Gerak Brown yang terjadi secara zigzag akibat tumbukan 
partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya (sumber: 

www.web2.clarkson.edu; www.chemistry.tutorvista.com) 

Kecepatan gerak partikel koloid semakin meningkat dengan berkurangnya 

ukuran partikel dan viskositas larutan. Semakin kecil ukuran partikel semakin 

cepat gerak Brown yang terjadi, demikian pula sebaliknya, semakin besar ukuran 

partikel, semakin lambat gerak Brownnya. Hal ini menjelaskan mengapa gerak 

Brown sulit diamati dalam larutan dan suspensi. Meningkatnya kekentalan 

(viskositas) medium pendispersi akan memperlambat bahkan menghentikan 

gerak Brown. 

Selain dipengaruhi oleh ukuran partikel, gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. 

Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel 

medium pendispersinya. Akibatnya, gerak Brown dari partikel-partikel fasa 

terdispersinya semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu 

sistem koloid, maka gerak Brown semakin lambat.  

 

c. Sifat elektrik 

Pada umumnya, koloid memiliki muatan yang menyebabkannya dapat bergerak 

dalam medan listrik. Terjadinya muatan pada koloid disebabkan oleh adsorpsi ion 

atau partikel bermuatan pada permukaan koloid. Muatan di permukaan partikel 

http://www.web2.clarkson.edu/
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koloid ditentukan oleh muatan ion-ion yang berlebih dalam medium 

pendispersinya. Perhatikan reaksi berikut: 

AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3 

Jika perak iodida (AgI) berada dalam larutan dengan ion iodida (I-) berlebih, 

maka partikel koloid AgI akan bermuatan negatif. Demikian pula sebaliknya, jika 

yang ion positif (Ag+) yang berlebih, maka partikel koloid akan bemuatan positif.  

Selain dipengaruhi oleh muatan ion yang menempel di permukaan, muatan koloid 

juga dipengaruhi oleh ionisasi dari gugus-gugus fungsi yang terdapat di 

permukaan koloid. Misalnya, lateks polistirena yang memiliki gugus asam 

karboksilat di permukaannya, akan terionisasi menjadi partikel bermuatan negatif. 

Begitu pula obat-obatan bersifat asam seperti ibuprofen, akan terionisasi 

membentuk partikel bermuatan negatif.  

Gerakan partikel koloid dalam medan listrik itu disebut elektroforesis. 

Elektroforesis ini dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi molekuler untuk 

menganalisis fragmen asam deoksiribonukleat (DNA) dalam suatu studi 

biodiversitas atau studi forensik menggunakan penanda DNA. Selain itu, sifat 

elektrik koloid juga digunakan dalam bidang kesehatan  untuk proses cuci darah 

bagi penderita gagal ginjal. Proses cuci darah tersebut dikenal sebagai 

elektrodialisis, yaitu suatu proses pemurnian koloid berdasarkan difusi melalui 

membran semi permeabel dengan bantuan medan listrik. 

d. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah peristiwa penempelan suatu zat pada permukaan koloid karena 

adanya tarik-menarik antara partikel koloid dengan partikel lainnya seperti 

tampak pada Gambar 1.12. Dalam sistem koloid, muatan yang teradsorpsi selalu 

senama yang jika berdekatan akan saling tolak menolak. Akibatnya, partikel 

koloid tidak terkoagulasi dan bersifat stabil.    

Contoh: 

(i) Koloid Fe(OH)3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. 

(ii)  Koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. 
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Gambar 1.12  Adsorpsi pada koloid (sumber: smkdipma.sch.id) 
 

e. Koagulasi 

Koloid jika dibiarkan dalam waktu tertentu akan dipengaruhi oleh gaya 

gravitasi sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar bejana yang disebut 

koagulasi atau penggumpalan. Pengendapan atau penggumpalan koloid sol 

dapat terjadi secara kimia maupun fisika. 

1) Koagulasi secara kimia 

a) Penambahan elektrolit  

Elektrolit menghasilkan ion positif dan ion negatif. Salah satu ion ini  akan 

diadsorpsi oleh partikel sol yang bermuatan berlawanan(ion positif diadsorpsi 

oleh sol negatif, sedangkan ion negatif diadsorpsi oleh sol positif). Menurut  

Hardly-Schulze, kekuatan ion mengendapkan koloid  bergantung pada 

besarnya muatan ion zat elektrolit. Makin besar muatan ion, makin besar pula 

kekuatan mengendapkan koloid. 

 
Contohnya, untuk mengendapkan sol As2S3 (bermuatan negatif), diperlukan 

ion positif, seperti Al3+, Ba2+ dan Na+, di mana urutan kekuatan  

pengendapannya adalah Al3+ >Ba2+ > Na+. Untuk mengendapkan sol Fe(OH)3 

(bermuatan positif), diperlukan ion negatif, seperti [Fe(CN)6]3-, SO4
2-,  atau Cl-. 

Urutan kekuatan pengendapannya adalah [Fe(CN)6]3-> SO4
2->Cl-. Demikian 

pula untuk koloid bermuatan positif, seperti Al(OH)3, dapat diendapkan 

menggunakan elektrolit yang bermuatan negatif, seperti Cl-, SO4
2-, dan PO43-. 

Semakin besar nilai muatan yang berlawanan dengan muatan partikel koloid, 

semakin cepat elektrolit tersebut menggumpalkan koloid tersebut. Dengan 

demikan, urutan kekuatan pengendapan koloid bermuatan positif oleh 

elektrolit bermuatan negatif sebagai berikut: PO4
3- > SO4

2- > Cl-. 
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b) Pencampuran dua sol yang berlawanan muatan 

Jika dua partikel sol berlawanan muatannya dicampurkan, kedua sol tersebut 

akan saling meniadakan muatan sehingga kemudian membentuk endapan. 

Misalnya, sol Fe(OH)3 (sol positif) dicampur dengan sol As2S3 (sol negatif) 

(Gambar 1.13). 

 

         

Gambar 1.13  Sel Fe(OH)3 dan As2S3 

. 
 

2) Koagulasi secara fisika 

(a)   Elektroforesis  

Dalam elektroforesis, partikel sol yang bermuatan bergerak ke arah elektrode 

yang berlawanan muatannya. Sesampainya di elektroda, partikel menjadi tidak  

bermuatan dan mengendap (Gambar 1.14). 

 

 

Gambar 1.14  Elektroforesis sol (sumber: www.chemistrywoks.net) 

(b) Pendidihan  

Sol seperti belerang dan perak halida yang terdispersi dalam air dapat 

diendapkan dengan cara dididihkan.  

Untuk lebih memahami sifat-sifat koloid, lakukanlah Kegiatan 4 pada Subbab D. 

 

 

Sebelum  Sesudah  

Elektroda 

Pt 

Sol 

Air deion 
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f. Liofil dan Liofob 

Berdasarkan kekuatan ikatan antara fasa terdispersi dan medium 

pendispersinya, terdapat dua jenis koloid, yaitu koloid liofil dan liofob.  

 
1) Koloid liofil 

Koloid liofil adalah koloid yang suka berikatan dengan medium pendispersinya  

sehingga stabil dan sulit dipisahkan. Jika mediumnya air disebut koloid hidrofil. 

Contohnya, agar-agar dan tepung kanji (amilum) dalam air. Kestabilan koloid liofil 

disebabkan oleh tolak-menolak partikel bermuatan sejenis dan oleh pelarutan 

(hidrasi) (Gambar 1.15).  

         

Gambar 1.15  Partikel koloid distabilkan dengan adanya tolak-menolak dari 
muatan sejenis di permukaannya (sumber: www.chemwiki.ucdavis.edu) 

2) Koloid liofob 

Koloid liofob adalah koloid yang tidak menyukai medium pendispersinya 

sehingga cenderung memisah, dan akibatnya menjadi tidak stabil. Jika 

mediumnya air disebut koloid hidrofob (tidak suka air), contohnya sol emas  

dan koloid Fe(OH)3 dalam air. 

Perbedaan kedua jenis koloid tersebut dapat diamati melalui: 

(a) viskositas (kekentalan);  

(b) arah gerak partikel koloid dalam medan listrik; 

(c) pengaruh elektrolit; 

(d) tegangan permukaan yaitu tegangan yang disebabkan oleh terbentuknya 

lapisan yang rapat pada permukaan campuran. Lapisan yang rapat ini selalu 

terbentuk jika pelarut berkontak dengan dengan segala macam materi; 

(e) dapat atau tidak dapat balik jika medium pendispersinya dihilangkan. 

Pada koloid liofil, jika koloid tersebut mengendap atau zat pendispersinya 

dihilangkan, maka zat hasil pengendapannya jika ditambahkan lagi zat 

pendispersinya akan terbentuk koloid kembali sehingga koloid jenis ini 

Partikel koloid dengan 

muatan permukaan positif 

Ion dengan muatan 

berlawanan (counter-ion) 

berlebih 
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digolongkan koloid dapat balik (reversibel). Contohnya, gelatin, agar-agar, dan 

gum. 

 
Pada koloid liofob, jika koloid tersebut mengendap atau zat pendispersinya 

dihilangkan, lalu zat hasil pengendapan atau penghilangan zat pendispersinya 

tersebut ditambahkan pelarutnya, tidak dapat membentuk koloid kembali. Koloid 

jenis ini merupakan koloid yang tidak dapat balik (irreversibel). Contohnya,  

logam, senyawa sulfida, oksida logam, dan zat anorganik lainnya. 

 
Dalam tubuh manusia, terdapat banyak molekul penting yang bersifat hidrofob, 

seperti enzim dan antibodi. Molekul-molekul tersebut memposisikan diri 

sedemikian rupa sehingga gugus-gugus hidrofobnya jauh dari molekul air, 

berada dalam molekul, sedangkan gugus hidrofilnya berada di permukaan 

molekul dan berinteraksi dengan lingkungan berair (Gambar 1.16). Gugus 

hidrofilik tersebut umumnya mengandung oksigen dan nitrogen. 

 

Gambar 1.16. Contoh gugus hidrofilik pada permukaan molekul besar 
(makromolekul) yang membantu molekul tersebut terdispersi dalam 
air. 

Koloid hidrofob distabilkan oleh adanya gugus hidrofil lainnya pada ujungnya. 

Sebagai contoh, minyak yang diteteskan ke dalam air. Minyak tersebut akan 

tetap berada di permukaan air dan tidak tersuspensi ke dalam air. Penambahan 

detergen yang mengandung sodium stearat dengan struktur mengandung gugus 

hidrofob (di bagian badan dan ekor) serta gugus hidrofil di bagian kepala) akan 

mendispersikan minyak ke dalam air. Perbedaan antara koloid liofil dan liofob 

disajikan dalam Tabel 1.4 berikut. 
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Tabel 1.4 Perbedaan koloid liofil dan liofob 

Koloid Liofil Koloid Liofob 

 Mengadsorpsi mediumnya.  Tidak mengadsorpsi mediumnya. 
 Dapat dibuat dengan 

konsentrasi yang relatif 
besar. 

 Hanya stabil pada konsentrasi 
kecil. 

 Tidak mudah digumpalkan 
dengan penambahan 
elektrolit. 

 Mudah menggumpal pada 
penambahan elektrolit. 

 Viskositas lebih besar 
daripada mediumnya. 

 Viskositas hampir sama dengan 
mediumnya. 

 Bersifat reversibel.  Tidak reversibel. 
 Efek Tyndall lemah.  Efek Tyndall lebih jelas. 

 

Untuk lebih memahami tentang koloid hidrofil dan hidrofob, lakukanlah sesuai 

lembar Kegiatan 5.  

 

5. Pembuatan Koloid 
 

Dalam pembuatan koloid, ukuran partikel fasa terdispersi sangat berpengaruh 

terhadap hasil sistem campuran yang dihasilkankarena jika ukuran partikel terlalu 

besar akan terbentuk suspensi dan jika terlalu kecil akan terbentuk larutan. Ada 

dua cara pembuatan koloid, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi.  

1) Cara Kondensasi 

Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel yang kecil 

(molekul) menjadi ukuran yang besar (koloid). Cara kondensasi ini didasarkan 

atas reaksi kimia melalui reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, 

serta pertukaran pelarut. 

 
Hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan koloid secara kondensasi 

adalah cara menggumpalkan partikel molekul menjadi partikel berukuran koloid 

karena penggumpalan yang terlalu cepat akan menghasilkan partikel besar 

akibatnya akan mengendap maka campuran yang dihasilkan berupa suspensi. 

Cara  kondensasi ini harus dimulai dengan larutan yang jenuh dan sudah 

terbentuk bakal kondensasi yang diperlukan bagi pembentukan partikel koloid. 

Hasil pembentukan partikel koloid dengan cara kondensasi bergantung pada: 

 tingkat kejenuhan larutan; 

 jumlah pembentuk kondensasi yang akan menjadi pusat proses kondensasi; 

 waktu terbentuknya pembentuk kondensasi. Hal ini akan mempengaruhi 

ukuran partikel. Jika pembentukan kondensasi ini terbentuk saat kondensasi 
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sudah terjadi maka ukuran partikelnya akan berbeda-beda, tetapi jika 

terbentuk pada awal kondensasi maka ukuran partikelnya akan seragam;  

 kecepatan perpindahan partikel molekul ke arah pembentukan kondensasi. 

Cara pembentukan koloid melalui kondensasi ini merupakan hasil dari suatu 

reaksi. Jenis  koloid yang dihasilkan adalah sol liofob. Penggabungan ini terjadi 

dengan berbagai  cara, di antaranya dengan reaksi kimia, pertukaran pelarut 

atau penurunan kelarutan, serta pendinginan berlebih: 

1) Dengan Reaksi kimia, yaitu dengan menambahkan pereaksi tertentu ke 

dalam larutan sehingga hasil reaksinya berupa koloid.  

(a) Reduksi  

Sol logam banyak  dibuat dengan cara mereduksi larutan garamnya dalam 

medium pendispersi. Sebagai zat pereduksi digunakan hidrogen ( H2 ), CO, 

formallin, hidrazin, dan asam tanat. Contoh  Sol emas dapat dibuat dengan cara 

mereduksi emas klorida dengan timah (II) klorida. 

2AuCl3   +      3SnCl2                        2Au    +    3SnCl4 

 
(b) Oksidasi 

Reaksi oksidasi dalam larutan dapat menghasilkan sistem koloid, contoh 

pembentukan sol belerang  dapat dibuat dengan mencampurkan larutan H2S  

dengan gas SO2 atau peroksida dengan reaksi sebagai berikut : 

2H2S    +    SO2                                            2H2O   +   3S 

Atau 

H2S    + H2O2                                                        2H2O   +   S 

(c) Hidrolisis 

Ada beberapa garam yang dapat mengalami hidrolisis. Hidrolisis yang 

menghasilkan koloid umumnya berasal dari basa lemah seperti basa dari logam 

Fe, Cu, Al, Zn akibatnya koloid yang dihasilkan berupa koloid basa. Hidrolisis 

dapat dipercepat dengan pemanasan. Contoh pembentukan sol besi (III) 

hidroksida yang dibuat dengan cara menambahkan  larutan besi (III) klorida 

jenuh pada air yang mendidih. Reaksi yang terjadi adalah: 

      FeCl3 (aq)  +  3H2O (l)                         Al(OH)3 (sol) + 3HCl (aq) 
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(d) Dekomposisi Rangkap 

- Sol arsen (III) sulfida dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam   

larutan jenuh arsen (III) oksida (As2O3)  panas dan akan diperoleh hidrosol  

(koloid berair) berwarna kuning dengan reaksi: 

         As2O3       +   3 H2S                          As2O3    +  3 H2O 

- Jika asam klorida  ditambahkan kedalam  larutan  natrium silikat pekat,  akan 

terbentuk koloid  asam silikat. 

Na2SiO3  +  2 HCl                        H2SiO3 (s)   + NaCl 

- Suatu sol yang penting dalam bidang  fotografi dibuat dengan cara 

dekomposisi  rangkap yaitu sol perak bromida untuk membuat film, kertas 

atau pelat fotografi. Sol ini dibuat dengan cara mereaksikan  AgNO3 dan KBr. 

AgNO3    +  KBr                       AgBr (sol)   + KNO3 

KNO3 dihilangkan dengan cara dialisis. Untuk memperbesar kepekaan 

terhadap cahaya ditambahkan zat lain seperti gelatin. Suspensi butir-butir 

perak bromida dalam gel gelatin disebut emulsi fotografi. 

 
(e) Pertukaran pelarut atau penurunan kelarutan 

 
Koloid dapat dibuat dengan menukarkan pelarut atau menambahkan pelarut lain, 

jika senyawa lebih sukar larut dalam pelarut kedua. Belerang sedikit melarut 

dalam alkohol, tetapi tidak larut dalam air. Sol belerang dapat dibuat dengan 

menuangkan larutan jenuh belerang dalam alkohol ke dalam air. Sol belerang 

dapat juga dibuat dengan cara menambahkan air ke dalam larutan belerang 

dalam karbon disulfida. 

2) Cara Dispersi  

Cara dispersi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel besar (ukuran 

suspensi) menjadi ukuran yang lebih kecil (ukuran koloid) dengan cara sebagai 

berikut: 

(a) Dispersi Mekanik 

Dispersi mekanik dilakukan dengan cara memecahkan partikel besar menjadi 

partikel kecil. Di industri dilakukan menggunakan alat yang disebut colloid mill, 

sedangkan di laboratorium dilakukan menggunakan lumpang dan alu. Cara 

membuat koloid ini dengan menumbuk partikel besar, lalu diberi sedikit medium 

pendispersinya. Contoh: belerang dan urea digerus, kemudian diaduk dengan air 

membentuk hidrosol. 
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(b) Peptisasi 

Peptisasi yang dilakukan dengan pemecahan partikel besar melalui penambahan 

zat kimia (zat elektrolit) untuk memecah partikel besar menjadi partikel koloid. 

Contoh, pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan mengalirkan 

gas asam sulfida. 

 
(c) Cara Busur Bredig’s 

Cara ini digunakan untuk memperoleh hidrosol logam menggunakan alat Bredigs 

(Gambar 1.17). Alat tersebut terdiri atas 2 elektroda logam yang akan dibuat 

solnya. Kedua elektroda harus tercelup dalam medium pendispersi dingin sambil 

dialiri arus listrik dan saling didekatkan agar terjadi loncatan bunga api. 

  

Gambar 1.17.  Alat Busur Bredigs (www.chemistryworks.net) 

Untuk lebih memahami bagaimana proses pembuatan koloid, lakukanlah  

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Lembar Kegiatan 1 

 
Rancanglah percobaan untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid 

menggunakan alat yang mudah ditemukan serta bahan-bahan yang terdapat di 

lingkungan sekitar Anda. Contoh bahan-bahan yang dapat digunakan, di 

antaranya gula pasir, garam, tepung terigu, dan susu. Tentukan faktor apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk mencapai tujuan percobaan.  

 
Hal-hal yang perlu Anda cantumkan dalam rancangan percobaan, di antaranya 

prinsip yang mendasari percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, 

tabel pengamatan, pertanyaan, dan kesimpulan. Selain itu, Anda juga dapat 

menambahkan informasi lain yang Anda anggap penting terkait pelaksanaan 

kegiatan. Selamat melaksanakan kegiatan. 

 

 

Elektroda 

Bunga api 

E

s 
Medium pendispersi 
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Lembar Kegiatan 2 

Rancanglah suatu percobaaan bagaimana cara mengolah air sungai menjadi air 

bersih dengan menerapkan pengetahuan Anda mengenai koloid. Informasi yang 

perlu Anda cantumkan dalam rancangan, di antaranya prinsip yang mendasari 

percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, tabel pengamatan, 

pertanyaan, dan kesimpulan. 

Lembar Kegiatan 3 
GEL DAN EMULSI 

Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk membuat dan membedakan koloid jenis gel dan 

emulsi. 

Alat dan Bahan 

Cawan penguap Label 
Kaki tiga Selai 
Kasa  Alkohol 95 % 
Pembakar  Kalsium  asetat jenuh 
Gelas kimia 100 cm3 Air 
Batang pengaduk Agar-agar 
Botol semprot Cairan empedu, 
Gelas ukur 100 cm3 , 10 cm3    Air jeruk nipis 
Tabung reaksi Larutan sabun 1 % 
Pipet tetes  Larutan detergen 1 % 
Rak tabung reaksi  Minyak goreng 
Sumbat gabus   

Langkah Kegiatan 

1. Gel 

a. Perubahan bentuk   

1) Masukkan selai ke dalam cawan penguap, lalu tambahkan 25 mL air. 

Aduk dan amati. 

2) Lalu panaskan campuran sampai airnya agak menyusut, amati yang 

terjadi. 

 

b. Sifat Gel 

1) Masukkan 50 mL air ke dalam gelas kimia, tandai batas permukaan 

airnya. Tambahkan 1 sendok makan serbuk agar-agar, lalu aduk dan 

panaskan sampai mendidih. Setelah itu, dinginkan gelas kimia beserta 

isinya. Amati tanda batas dan bentuk gelnya. 
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2) Tambahkan lagi 25 mL air, tandai gelas kimianya. Selanjutnya, panaskan 

lagi lalu dinginkan. Amati tanda batas dan bentuk gelnya. 

 
c. Gel kalsium asetat 

1) Masukkan 15 mL Ca-asetat jenuh ke dalam cawan penguap, lalu 

tambahkan 85 mL alkohol dan biarkan beberapa detik. 

2) Bakarlah gel yang terbentuk, Amati bentuk zat sebelum dan sesudah 

dibakar. 

2. Emulsi 

a. Setiap tabung reaksi diberi nomor dari 1 sampai 6. Pada setiap tabung 

diisikan 5 mL air dan 5 tetes minyak goreng. Amati keberadaan lapisan 

di setiap tabung. 

b. Pada tiap-tiap tabung ditambahkan larutan sebagai berikut.  

 Pada tabung 1 tidak ditambahkan apa-apa. 

 Pada tabung 2 ditambahkan 5 tetes alkohol. 

 Pada tabung 3 ditambahkan 5 tetes cairan empedu. 

 Pada tabung 4 ditambahkan 5 tetes air jeruk nipis. 

 Pada tabung 5 ditambahkan 5 tetes larutan sabun. 

 Pada tabung 6 ditambahkan 5 tetes larutan detergen. 

c. Tutup tabung, lalu kocok kuat selama 10 menit. Simpan kembali setiap 

tabung tersebut ke dalam raknya dan biarkan selama 10 menit jangan 

sampai terguncang.  

d. Amati campuran yang jernih, keruh, atau sedikit keruh. Adakah garis 

pembatas yang jelas antara air dan minyak. 

Pengamatan 

Catalah hasil percobaan Anda serinci mungkin pada Tabel Pengamatan. 

Pertanyaan  

1. Apa fungsi alcohol, cairan empedu, air jeruk nipis, larutan sabun, larutan 

detergen?   

2. Dari larutan-larutan yang ditambahkan pada setiap tabung, larutan 

apakah yang terbaik memisahkan air dan minyak? Jelaskan 

Kesimpulan 

Buatlah kesimpulan merujuk pada tujuan dan berdasarkan hasil percobaan. 
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Lembar Kegiatan 4  
SIFAT-SIFAT KOLOID 

Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengamati sifat optik dan sifat elektrik pada 

sistem koloid, serta pengaruh ion dan bilangan oksidasinya pada sistem koloid.  

 

Alat  

Lampu senter 

Gelas kimia  100 3 cm 

Stop watch 

Tabung reaksi dan rak tabungnya 

Sumbar arus (power suplai atau batu batere) 

Pipa U 

Elektroda karbon 

Pipet tetes 

Kabel yang telah dilengkapi penjepit buaya 

 

Bahan 

Larutan HCl 0,1dan 2 M 

Campuran koloid yang dibuat dari  tanah liat koloid yang dibuat pada lembar 

kegiatan 2.1 

Larutan garam dapur 5 % b/v 

Larutan tawas 5 % b/v 

Larutan talk 5 %   b/v dengan pelarut 

HCl 2 M yang kemudian disaring dan 

filtratnya ditampung untuk dipergunakan 

 

Langkah Kerja 

1. Membuat koloid dari tanah liat 

a. Tumbuk satu sendok tanah liat dalam lumpang sambil diberi air sedikit 

demi sedikit, lalu pindahkan dalam gelas kimia dan larutkan sampai 500 

mL dan biarkan semalam. 

b. Keesokan harinya, dekantasi campuran, lalu biarkan lagi semalam. 

Keesokan harinya didekantasi lagi, baru kemudian dapat digunakan untuk 

percobaan. 
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2. Sifat optik 

a. Sebanyak 50 mL air dimasukkan ke dalam gelas kimia pertama dan 50 

mL campuran koloid  dimasukkan ke dalam gelas kimia kedua. 

b. Sinari setiap gelas kimia dan amati cahaya hamburannya. Setelah itu, 

deretkan gelas kimia berisi air serta gelas kimia berisi koloid, lalu sinari  

deretan gelas kimia tersebut dengan cara lampu senter lebih dekat pada 

gelas kimia berisi air. Amati cahaya hamburannya di setiap gelas kimia.    

  
3. Sifat elektrik 

a. Masukkan larutan HCl 0,1 M pada tabung U sampai  3 cm dari atas 

mulut tabung. 

b. Kedua elektroda dimasukkan sampai terendam cairan, lalu kedua 

elektroda tersebut dihubungkan dengan sumber arus 6 V. 

c. Teteskan campuran koloid di samping elektroda, amati arah gerakannya.  

 

4. Adsorpsi dan pengendapan 

Isi tiga buah tabung reaksi dengan 5 mL koloid, lalu sambil dikocok, 

tambahkan pada setiap tabung masing-masing sebanyak 20 tetes larutan 

garam dapur (tabung 1); larutan talk (tabung 2); larutan tawas (tabung 3). 

Nyalakan stopwatch pada penambahan tetes ke-20 setiap jenis larutan, 

amati waktu yang diperlukan sampai terjadi penggumpalan. 

 
Pengamatan 

Catatlah data pengamatan serinci mungkin terkait sifat kinetik, elektrik, adsorpsi dan 

pengendapan. 

Pertanyaan  

1. Dari percobaan efek Tyndall, koloid mana yang lebih mudah diamati, koloid dari 

senyawa organik atau anorganik?  

2. Jika koloid langsung dielektroforesis, mengapa sumber arus yang dipelukan 

lebih besar dibandngkan jika larutan yang dielektrolisis dulu baru ditetesi 

koloid?  Jelaskan.  

3. Dari hasil pengamatan, apakah  koloid terkumpul dekat sekali dengan 

elektroda atau cenderung mendekati elektroda? Jelaskan. 
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4. Jika elektroforesis dilakukan dengan mengelektrolisis larutan HCl apakah 

muatan koloid berlawanan atau sama dengan muatan elektrodanya? 

Jelaskan.  

5. Urutkanlah kecepatan pengendapan koloid pada ketiga jenis zat yang 

dipakai berdasarkan muatan dari ion yang ada dalam larutan pengendap, 

dan zat manakah yang paling baik untuk mengendapkan koloid? Jelaskan. 

6. Jika Anda diberi 2 jenis kation, yaitu Al3+ dan Ca2+, kation manakah yang 

Anda pilih untuk mengendapkan air di rumah Anda yang berwarna kuning 

keruh? Mengapa?  

7. Anda mungkin pernah mendengar bahwa air keruh dapat dijernihkan 

menggunakan asam sitrat. Apakah fungsi asam sitrat ini sama dengan fungsi 

kation? Jelaskan. 

Kesimpulan  

 
Tuliskan kesimpulan Anda berdasarkan hasil pengamatan. 

 
 
Lembar Kegiatan 5 
 

KOLOID LIOFIL DAN KOLOID LIOFOB 

Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk membedakan koloid liofil dan liofob beserta 

sifat-sifatnya. 

Alat dan Bahan 

Gelas ukur 250 cm3 2 buah Pembakar                             
Stopwatch 2 buah Kaki tiga                                        
Biji kacang hijau 2 buah Segitiga porcelain                         
Pipa U Botol semprot 
Elektroda karbon 4 buah Batang pengaduk 
Kabel yang dilengkapi dengan penjepit 
buaya 4  buah 

Gelas kimia 100 cm3   
 

Power supply/batu baterai 2 buah/ 8 buah Neraca sederhana  
Tabung reaksi  2 buah Koloid dari putih telur/tepung 

kanji 
Pipet tetes 1 buah Larutan garam dapur 1% 
Rak tabung reaksi 1 buah Larutan HCl 0,1 M 
Cawan penguap                                    Aquades 
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Langkah Kerja 

a. Kekentalan 

1. Gelas ukur 250 cm3 diberilah tanda 1 dan 2 lalu diisikan campuran koloid 

lumpur atau tanah liat pada gelas ukur 1 dan koloid putih telur atau 

tepung kanji pada gelas ukur 2 sampai  5 cm di bawah mulut tabung. 

2. Masukkan satu butir kacang hijau pada gelas ukur berisi koloid sambil 

pijat stopwatch (ketika kelereng dipermukaan cairan pijatlah stopwatch) 

dan matikan stopwatch ketika kelereng sampai dasar gelas ukur. Amati 

waktunya.  

b. Arah gerak partikel 

1. Alat elektrolisis dirakit gambar  pada LS 4  lalu diisikan larutan HCl 0,1M 

pada tabung U sampai  5 cm dari atas mulut tabung.  

2. Elektroda dimasukkan sampai terendam cairan lalu hubungkan keedua 

elektroda ini sampai terendam cairan lalu hubungkan ke- 2 elektroda 

dengan sumber arus 6V, lalu teteskan koloid pada samping elektroda 

jika sudah terjadi gelembung di elektroda dan Amati arah gerak koloid 

dekat eketroda. 

3. Lakukan untuk koloid tanah liat dan putih telur. 

c. Pengaruh penambahan sedikit elektrolit 

1. Pada tabung reaksi pertama dimasukkan 5 cm3 koloid tanah liat pada 

tabung reaksi pertama dan 5 cm3 koloid putih telur/tepung kanji pada 

tabung 2. 

2. Teteskan 1 tetes larutan garam dapur pada setiap tabung, kocok. Amati 

yang terjadi. 

d. Dapat atau tidak dapat balik 

1. 10 mL koloid tanah liat dipanaskan sampai airnya habis (tinggal sedikit) 

lakukan juga untuk koloid dari tepung kanji dan dinginkan dalam cawan 

penguap. Amati. 

2. Setelah dingin tambahkan air pada masing-masing cawan' dan aduk 

sambil dipanaskan. Amati apa yang teriadi 

Catatan: jika putih telur yang digunakan sebagai koloid, maka untuk 
menguapkannya jangan gunakan pemanasan tetapi keringkan dengan 
menyimpannya dalam lemari es.  Putih telur jika dipanaskan akan terdenaturasi 
(strukturnya berubah). 
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e. Tegangan permukaan 

1. Sediakan gelas kimia 100 cm3, beri tanda dengan 1, 2 dan 3 lalu ke 

dalamnya masukkan 50 cm3 air ke dalam gelas kimia kesatu, 50 cm3 

koloid tanah liat ke dalam gelas kimia kedua, 50 cm3 koloid putih telur 

ke dalam gelas kimia ketiga. 

2. Masukkan gelas kimia berisi air di bawah piringan neraca di sebelah 

kanan (perhatikan piringan neraca harus berada di permukan air) 

3. Setimbangkan neraca dengan menyimpan logam atau kertas pada 

piringan neraca sebelah kiri. Catatlah jumlah logam atau kertas yang 

digunakan agar neraca setimbang. 

4. Gantilah gelas kimia berisi air dengan gelas kimia berisi koloid dari 

tanah liat, lalu catatlah jumlah potongan logam yang digunakan agar 

neraca seimbang. 

5. Dengan melihat jumlah potongan logam yang digunakan, 

bandingkanlah tegangan permukaan dalam sistem pada setiap gelas 

kimia.  

Pengamatan 
Catatlah hasil percobaan Anda dalam tabel pengamatan yang dibuat serinci 
mungkin. 

Kesimpulan 
Buatlah hasil kesimpulan dengan merujuk pada tujuan percobaan dan hasil 

pengamatan. 
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Lembar Kegiatan 6 

Pembuatan Koloid 
Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengamati proses pembuatan koloid. 

Alat dan Bahan  

Gelas kimia 100cm3 Pembakar 

Lumpang dan alu Larutan FeCl3 jenuh 

Batang pengaduk Tanah 

Kaki tiga dan kasa  Aquades 

 
Langkah Kerja 
 
1. Kondensasi melalui reaksi pertukaran 

a. Masukkan 50 mL air ke dalam gelas kimia, lalu panaskan sampai 

mendidih. Setelah mendidih, tetesi dengan larutan FeCl3 jenuh sampai 

terbentuk larutan merah kecoklatan. 

b. Diamkan larutan, lalu lakukan pemeriksaan efek Tyndall. 

2. Disintegrasi melalui cara mekanik 

a. Tumbuklah tanah sampai halus, lalu tambahkan 10 mL air. 

Penumbukan dilanjutkan kembali sampai tanah banyak yang terbawa 

dalam air, lalu tambahkan lagi 15 mL air. 

b. Dekantasi campuran tersebut, tambahkan lagi 25 mL air, aduk dan 

diamkan, lalu dekantasi kembali. Diamkan larutan, lalu lakukan 

pemeriksaan terhadap efek Tyndall. 

Pengamatan 

Catatlah serinci mungkin hasil pengamatan Anda pada Tabel Pengamatan.   

Pertanyaan  

1. Berdasarkan pada pengerjaan pembuatan koloid besi dan hasil 

pengamatan mengapa besi klorida jenuh ditambahkan pada air panas 

bukan pada air dingin?  

2. Koloid apa yang terjadi pada pembentukan koloid besi dan mengapa bisa 

terbentuk?  

3. Tentukanlah muatan apa yang akan diserap oleh koloid dari besi ini dan 

jelaskan! 
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4. Pada pembuatan koloid dengan cara pemecahan partikel besar  

mengapa hasil koloidnya di dekantasi dan mengapa pula dekantasinya 

dilakukan 2 kali?  

5. Mengapa pada saat penumbukan tidak ditambahkan fasa 

pendispersinya? 

 

Kesimpulan 

Buatlah kesimpulan berdasarkan tujuan percobaan dan hasil pengamatan. 
 
 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Peristiwa berikut yang tidak berhubungan dengan sistem koloid adalah... 

A. absorpsi C. cerak Brown 

B. dialisis D.  elektroforesis 

 

2. Berikut ini yang merupakan sifat koloid adalah... 

A. menghamburkan cahaya C. partikelnya terus bergerak 

B. mengadsorpsi ion  D. semua benar 

 

3. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid... 

A. memancarkan cahaya  C. menghamburkan cahaya 

B. menyerap cahaya  D. mempunyai sifat gerak Brown 

 

4. Aluminium hidroksida membentuk sol bermuatan positif dalam air. Di antara 

elektrolit berikut yang paling efektif untuk menggumpalkan koloid tersebut 

adalah... 

A. NaCl   C. BaCl2 

B. Fe(SO4)3  D. Na3PO4 

 

5. Buih adalah sistem dispersi di mana... 

A. gas terdispersi dalam zat cair 

B. gas tterdispersi dalam zat padat 

C. zat cair terdispersi dalam gas 

D. zat cair tedispersi dalam zat cair 

6. Sistem koloid yang partikel-partikelnya tidak menarik molekul pelarutnya 

disebut…  
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A. liofil     C.    hidrofil 

B. dialisis       D.    liofob 

 
7. Campuran lemak dan air dalam susu tidak memisah karena...  

A. lemak dan air keduanya berwujud cair  

B. lemak dan air distabilkan oleh kasein 

C. lemak dan air tidak bereaksi karena stabil 

D. lemak lebih kental daripada air  

 
8. Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan hasil dari proses koagulasi pada 

partikel koloid, kecuali ....  

A. penggumpalan lateks  C. penjernihan lumpur dari air sungai  

B. pengobatan sakit maag    D. pembentukan delta pada muara sungai  

 
9. Gerak Brown pada partikel koloid terjadi karena …  

A. gaya gravitasi yang mempengaruhi partikel koloid 

B. tolak-menolak antara partikel koloid yang bermuatan sama  

C. tarik-menarik antara partikel koloid yang berbeda muatan 

D. tumbukan partikel koloid dengan medium pendispersinya 

 
10. Prinsip kerja alat Cottrell adalah.... 

A. hukum distribusi    C. penambahan elektrolit 

B. penetralan muatan partikel koloid D. koagulasi koloid 

 

F. Rangkuman 

Sistem koloid adalah sistem yang terdiri atas fase terdispersi dan medium 

pendispersi di mana fasa terdispersinya berupa zat dengan ukuran partikel lebih 

besar daripada larutan dan lebih kecil daripada suspensi (antara 10-7 – 10-5 cm).  

Dalam sistem koloid, partikel yang tersebar dalam medium dinamakan fasa 

terdispersi, sedangkan medium untuk mendispersikannya disebut fasa 

pendispersi. 

 
Berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya, terdapat delapan jenis 

koloid, yaitu busa; busa padat; aerosol cair; emulsi; emulsi padat; aerosol padat; 

sol; dan sol padat. Berdasarkan ketertarikannya terhadap medium, koloid 

digolongkan ke dalam dua macam, yaitu koloid liofil (suka pelarutnya) dan koloid 

liofob (tidak suka pelarutnya). Koloid liofil bersifat stabil dalam pelarutnya, 

sedangkan koloid liofob bersifat tidak stabil. Jika pelarutnya air, koloid liofil 
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disebut hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut hidrofob. Koloid hidrofil sering 

ditambahkan ke dalam koloid hidrofob untuk melindungi atau menstabilkan koloid 

hidrofob tersebut. Koloid hidrofil yang dapat menstabilkan koloid hidrofob disebut 

koloid protektif atau koloid pelindung. Sifat khas koloid, di antaranya: efek Tyndall, 

gerak Brown, adsorpsi, dialisis, elektroforesis. 

 
Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Gerak 

brown adalah gerakan acak partikel-partikel koloid dalam mediumnya. 

Sedangkan Adsorpsi adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap ion 

pada permukaannya sehingga membentuk partikel bermuatan. Akibat adanya 

muatan listrik pada partikel koloid, partikel koloid dapat bergerak dalam medan 

listrik ke arah kutub yang muatannya berlawanan. Migrasi partikel koloid dalam 

medan listrik dikenal dengan elektroforesis. 

 
Dialisis adalah suatu teknik pemurnian koloid menggunakan membran 

semipermeabel. Kestabilan koloid disebabkan oleh adanya muatan listrik di 

permukaan partikel koloid yang berasal dari ion atau medium yang teradsorpsi di 

permukaan partikel koloid. Kestabilan koloid dapat dirusak dengan cara 

menetralkan muatan partikel koloid. Peristiwa ini dinamakan koagulasi atau 

penggumpalan. 

 
Sistem koloid dapat dibuat melalui dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi:  

Dispersi: pemecahan partikel-partikel besar menjadi partikel berukuran koloid. 

Kondensasi: pembentukan agregat dari molekul-molekul kecil pembentuk larutan 

menjadi partikel berukuran koloid. Metode pembuatan koloid dengan cara 

dispersi, di antaranya melalui cara mekanik, cara peptisasi, homogenisasi, dan 

cara busur Bredig. Metode pembuatan koloid dengan cara kondensasi dapat 

dilakukan melalui reaksi kimia, pertukaran pelarut atau penurunan kelarutan, 

serta pendinginan berlebih. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan tes formatif ini, Anda dapat memperkirakan tingkat 

keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda 

sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari Kegiatan Belajar 2, namun 

jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya 

Anda ulangi kembali kegiatan belajar ini. 
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Istilah “logam transisi” merupakan unsur-unsur  yang berada ditengah pada tabel 

periodik. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan antara “pembentuk basa” 

pada sebelah kiri dan “pembentuk asam” pada sebelah kanan.  Istilah lain 

dengan menggunakan blok d-dan f- untuk unsur transisi  (d dan f orbital atom 

telah diisi sepanjang bagian tabel periodik). Semua unsur-unsurnya adalah 

logam. Kita biasa menggunakan istilah “logam transisi”  untuk logam d-transisi. 

Materi   Kimia Unsur   pada Kurikulum 2013 disajikan di kelas XII semester 1  

SMA  dengan  Kompetensi Dasar (KD)   sebagai berikut : 

 
KD dari Kompetensi Inti 3 (KI 3) Aspek Pengetahuan: 3.6 Menganalisis 

kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses 

pembuatan unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali dan alkali 

tanah, periode 3) serta unsur golongan transisi (periode 4) dan senyawanya 

dalam kehidupan sehari-hari. KD dari KI 4 aspek Keterampilan:  4.6. Menalar dan 

menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, 

dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, 

alkali dan alkali tanah, periode 3) serta unsur golongantransisi (periode 4) dan 

senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi guru yang terkait dengan 

materi ini adalah “Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori 

kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya 

secara fleksibel” dengan  sub kompetensi “Menganalisis unsur- unsur golongan 

transisi periode keempat”. 
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A. Tujuan  

Setelah  belajar dengan modul ini Anda diharapkan dapat memahami sifat fisis, 

sifat kimia, kegunaan, keberadaan serta permbuatan unsur-unsur transisi periode 

keempat. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi  

Indikator yang diharapkan dicapai melalui modul ini adalah: 

1. menjelaskan sifat fisik unsur-unsur transisi periode keempat;  

2. menjelaskan sifat Kimia unsur-unsur transisi periode keempat;  

3. menjelaskan kegunaan unsur transisi periode keempat;  

4. menjelaskan pembuatan unsur- unsur transisi periode keempat;  

5. menjelaskan keberadaan Unsur transisi periode keempat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

C. Uraian Materi 

Pada modul H ini dibahas unsur golongan transisi periode keempat mengenai 

kelimpahan di alam, sifat fisis dan kimia, pembuatan, kegunaan dan dampak  

bagi manusia dan lingkungan unsur-unsur transisi periode keempat. 

1. Logam Transisi  

Istilah “logam transisi” merupakan unsur-unsur yang berada ditengah pada tabel 

periodik. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan antara “pembentuk basa” 

pada sebelah kiri dan “pembentuk asam” pada sebelah kanan.  Istilah lain 

dengan menggunakan blok d dan f untuk unsur transisi (d dan f orbital atom telah 

diisi sepanjang bagian tabel periodik). Semua unsur-unsurnya adalah logam. Kita 

biasa menggunakan istilah “logam transisi” untuk logam d-transisi. 

Logam d-transisi berada diantara golongan 2 dan 13 di dalam unsur-unsur 

transisi adalah unsur logam yang memiliki kulit elektron d atau f yang tidak penuh 

dalam keadaan netral atau kation. Logam-logam transisi diklasifikasikan dalam 

blok d, yang terdiri dari unsur-unsur 3d dari unsur Sc sampai Cu, 4d dari Y ke Ag, 

dan 5d dari unsur Hf sampai Au, dan blok f, yang terdiri dari unsur lantanoid dari 

La sampai Lu dan aktinoid dari unsur Ac sampai Lr. Kimia unsur blok d dan blok f 

sangat berbeda.   
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Disebut transisi awalnya  karena unsur-unsur tersebut  dianggap sebagai  posisi 

transisi antara unsur-unsur logam (golongan 1 dan 2) dan unsur-unsur non logam 

(13-18). Dinamakan logam transisi karena semua unsur-unsurnya logam. 

Besi, emas, tembaga, perak, seng dan nikel merupakan unsur transisi yang 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri umum dari 

logam transisi adalah : 

 unsur transisi semuanya logam; 

 umumnya dapat ditarik magnet;  

 senyawanya berwarna;  

 membentuk senyawa kompleks; 

 memiliki orbital d yang terisi sebagian  atau penuh sebagai orbital 

valensinya; 

 bilangan oksidasinya bervariasi; 

 terlibat dalam katalisis dan biokimia. 

 

Warna-warna larutan senyawa logam 

transisi  Dari kiri ke kanan adalah  

larutan : Fe(NO3)3, Co(NO3)3, Ni(NO3)2, 

Cu(NO3)2, dan Zn(NO3)2 

 

       
 

Gambar 2.1  Beberapa Senyawa Transisi 

(Sumber: Whitten, Davis, Peck, Stanlet, Chemistry, 2010) 
 

Pada uraian berikut akan dibahas  sifat-sifat unsur transisi periode keempat atau 

unsur transisi deret pertama 
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2. Sifat Fisik Unsur-unsur Transisi Periode Keempat 

 

Gambar 2.2  Logam transisi deret pertama 

 
Coba amati warna dan kekerasan  logam besi, emas, tembaga dan seng . Warna 

dan kekerasan termasuk sifat fisik unsur. Untuk lebih memahami sifat fisik unsur 

transisi perhatikan tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Sifat-sifat Logam  Transisi Periode Keempat 

Sifat 

Unsur 

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Titik leleh (oC) 1541 1660 1890 1850 1244 1535 1495 1453 1083 420 

Titik Didih (oC) 2831 3287 3380 2672 1962 2750 2870 2732 2567 907 

Massa jenis 

(g/cm3) 

2,99 4,54 6,11 7,18 7,21 7,87 8,9 8,91 8,96 7,13 

Jari-jari atom (Ao) 1,62 1,47 1,34 1,25 1,29 1,26 1,25 1,24 1,28 1,34 

Jari-jari Ion,M2+ 

(Ao) 

- 0,94 0,88 0.89 0,80 0,74 0,72 0,69 0,70 0,74 

Keelektronegatifa

n 

1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 

Eo(volt) :  M2+(aq) 

+ 2e-          M(s) 

-2,08* -1,63 -1,2 -0,91 -1,18 -0,44 -0,28 -0,25 +0,34 -0,76 

IE(kJ/mol) 

Pertama 

 Kedua  

 

631 

1235 

 

658 

1310 

 

650 

1414 

 

652 

1592 

 

717 

1509 

 

759 

1561 

 

758 

1646 

 

757 

1753 

 

745 

1958 

 

906 

1733 

 

 



 

 

LISTRIK untuk SMP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: UNSUR TRANSISI PERIODE 4 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

 
 

Modul Guru Pembelajar  
Mata Pelajaran Kimia SMA 

47 

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa  titik leleh dan titik didih  unsur transisi tinggi,  

hal ini menunjukkan bahwa  ikatan logam pada unsur transisi sangat kuat.  

Kerapatan yang tinggi menunjukkan  bahwa unsur transisi  termasuk logam yang 

keras, unsur transisi  merupakan penghantar  listrik dan panas  karena bersifat 

logam. 

 
3. Sifat Kimia Unsur- Unsur Transisi Periode Keempat 

Sifat-sifat kimia unsur-unsur transisi adalah sebagai berikut: 

a. Konfigurasi elektron dan bilangan oksidasi  

Konfigurasi elektron  unsur transisi deret pertama dapat dilihat pada tabel. 2.2 

 
Tabel 2.2 Konfigurasi  Elektron  Atom dan Ion Unsur Transisi Deret Pertama 

Unsur Konfigurasi elektron 
dari atom (Ar) 

Ion yang Umum 

Sc 3d14s2 Sc3+ 

Ti 3d24s2 Ti4+ 

V 3d34s2 V3+ 

Cr 3d54s1 Cr3+ 

Mn 3d54s2 Mn2+ 

Fe 3d64s2 Fe2+ 
Fe3+ 

Co 3d74s2 Co2+ 

Ni 3d84s2 Ni2+ 

Cu 3d104s1 Cu+ 
Cu2+ 

Zn 3d104s2 Zn2+ 
 
Dalam upaya mencapai konfigurasi elektron gas mulia, maka logam transisi akan 

melepaskan elektron-elektron di subkulit s dan d nya.  Karena jumlah elektron di 

subkulit d yang tergolong banyak, maka dibutuhkan energi yang lebih besar 

untuk melepaskan elektron-elektron tersebut.  Hal ini ditunjukkan dari 

kecenderungan nilai energi ionisasinya yang secara umum bertambah dari Sc ke 

Zn, meski ada fluktuasi. 

Energi elektron dalam orbital 3d   hampir sama besar.  Hal ini berarti bahwa agar 

mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan  

elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu unsur-unsur ini mempunyai 

dua macam bilangan oksidasi atau lebih  dalam senyawanya. 
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Salah satu karakteristik dari unsur transisi adalah  memiliki berbagai tingkat 

oksidasi. Tingkat oksidasi dinyatakan oleh  bilangan   oksidasi.  Bilangan oksidasi 

yang dimilki oleh unsur  transisi dinyatakan dalam  tabel 2.3. 

Tabel  2.3  Bilangan Oksidasi  Unsur Transisi Deret Pertama 

Bilangan  
Oksidasi 

IIIB 
(3) 
Sc 

IVB 
(4) 
Ti 

VB 
(5) 
V 

VIB 
(6) 
Cr 

VIIB 
(7) 
Mn 

VIIIB 
(8) 
Fe 

VIIIB 
(9) 
Co 

VIIIB 
(10) 
Ni 

IB 
(11) 
Cu 

IIB 
(12) 
Zn 

0 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+7 

 

 

 

+3 

 

 

 

 

+4 

 

 

 

+3 r 

+4 

+5 o 

 

 

 

+3 

 

 

+6 o 

 

 

+2 

 

+4 o 

 

 

+7 o 

 

 

+2 r 

+3 

 

 

+2 

+3 o 

 

 

+2 

 

+1 r 

+2 

 

 

+2 

*singkatan :  o = senyawa pengoksidasi, r = senyawa pereduksi 

Dari tabel terlihat bahwa  bilangan oksidasi  maksimum  bertambah secara 

teratur dari +3 untuk Sc dan +7 untuk Mn dan berkurang menjadi +2 untuk Zn. 

Terlihat juga bahwa  unsur-unsur transisi yang berada dibagian ditengah  

mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu.  

Titanium dan nikel hanya mempunyai satu bilangan oksidasi. Hampir semua 

logam transisi 3d menunjukkan sedikitnya mempunyai bilangan oksidasi 2 di 

dalam senyawanya. Untuk contoh, kobal dapat membentuk ion Co2+ dan Co3+ 

dengan ion Ca2+ dan Co3+ memiliki warna yang berbeda seperti gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Senyawa 
Kompleks kobal +3 dan +2 

Pentaaminklorokobal (III) klorida, 
[Co(NH3)5(Cl)]Cl2 bilangan oksidasi kobal 
+3 (kiri).  
 
Heksaaquokobal (II) klorida, [Co(OH2)6]Cl2 

bilangan oksidasi kobal +2 (kanan) 
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                        3d            4s                                          3d             4s 

27Co[Ar]                                                   27Co[Ar]      

27Co[Ar]                                                   27Co[Ar]                       

 

Pada umumnya bilangan oksidasi untuk unsur transisi 3d adalah +2 dan +3.  

Unsur-unsur transisi yang berada ditengah menunjukkan bilangan oksidasi  lebih 

dari satu dibandingkan yang sebelah kiri dan kanannya.  

b. Sifat magnetik unsur transisi 

Sifat magnetik  suatu  zat apakah  terdiri atas atom, ion, atau molekul ditentukan 

oleh  struktur  elektronnya. Ada dua macam  interaksi  antara zat dan  medan 

magnit, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Zat para magnetik tertarik oleh 

medan magnit sedangkan zat diamagnetik tidak tertarik medan magnit.  Banyak 

unsur transisi dan senyawanya bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan adanya  

elektron  yang tidak berpasangan. Perkiraan momen magnetik  yang disebabkan 

oleh  spin elektron  tak berpasangan, ditentukan oleh rumus : 

µ = √𝑛 (𝑛 + 2) 

Dimana : µ =   momen magnetik dalam Bohr Magneton 

     n = Jumlah elektron  yang tak berpasangan 

           1 Bohr Magneton ( 1B.M) = 9,273 erg/gauss 

Makin banyak  jumlah elektron  yang tidak berpasangan, maka makin besar  sifat 

paramagnetiknya. 

c. Kereaktifan unsur-unsur transisi 

Kereaktifan unsur-unsur transisi dapat dipelajari dari harga jari-jari atom, energi 

ionisasi, dan keelektronegatifannya. Penurunan jari-jari atom dari Sc ke Ni terjadi 

karena elektron-elektron yang terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan 

muatan inti bertambah positif dari kiri kekanan. Akan tetapi, penurunan jari-jari 

dari Cr ke Ni tidak terlalu signifikan. Penjelasannya adalah bahwa elektron-

elektron  mulai berpasangan  sehingga timbul  gaya tolak–menolak  antar kedua  

elektron  berpasangan tersebut, dan gaya tolak menolak ini mampu 

mengimbangi  gaya tarik-menarik  antar inti dan elektron-elektron. Kenaikan jari-

-2e- 

-3e- 
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jari atom dari Cu ke Zn dikarenakan  semua elektron  di sub kulit 3d telah 

berpasangan, sehingga  gaya tolak menolak  antar elektron  lebih besar. 

 Perubahan  harga  keelektronegatifan dan energi ionisasinya bertambah dari 

Sc ke Zn, namun tidak beraturan  sehingga kereaktifan  unsur transisi tidak 

ada keteraturan. Kereaktifan unsur transisi bersifat spesifik bergantung  pada 

logamnya. 

 Kereaktifan unsur-unsur logam transisi periode keempat dapat ditunjukkan 

dari nilai potensial elektrode standar atau potensial reduksinya (Eo). Dari 

tabel 1 terlihat bahwa  secara umum nilai Eo unsur transisi adalah negatif.  

Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur transisi ini mudah teroksidasi. 

Namun kecenderungan ini secara umum berkurang dari kiri ke kanan karena 

nilai Eo yang bertambah besar.  Perkecualian untuk Cu yang memiliki nilai Eo 

positif  yang menunjukkan Cu  tidak mudah untuk teroksidasi. 

 
d. Warna senyawa  unsur transisi 

Unsur-unsur transisi periode keempat umumnya membentuk senyawa-senyawa 

berwarna. Amati warna senyawa klorida dari unsur-unsur  transisi dibawah ini  

dalam fase padatnya. Coba bandingkan dengan warna senyawa logam utama 

seperti NaCl (garam dapur) yang tidak berwarna. 

 

Gambar 2.4  Warna Senyawa unsur transisi dalam padatan , dimulai dari kiri ke 
kanan Scandium oksida (putih),  Titanium (IV) oksida (putih, Vanadil (IV) sulfat  
dihidrat (biru muda), Natrium kromat (kuning), Mangan (II)klorida tetrahidrat 
(pinkm muda),  Kalium fericianida (merah -orange),  kobal (II) klorida  heksahidrat 
(violet), Nikel (II) nitrat heksahidrat (hijau), Tembaga (II) sulfat pentahidrat (biru), 
Seng sulfat heptahidrat (putih) 

 
Mengapa senyawa transisi ada yang berwarna dan yang tidak berwarna? Secara 

umum,  penyerapan energi  cahaya  oleh senyawa  logam transisi  akan 

menyebabkan  elektron tereksitasi  dari tingkat  yang lebih  rendah ke tingkat 

energi  yang lebih tinggi.  Eksitasi elektron tersebut melibatkan  perubahan  
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tingkat energi  yang setara dengan energi  cahaya tampak, yakni antar 170-290 

kJ/mol (atau setara dengan λ=700-400 nm). Menurut teori medan kristal  

perubahan tingkat energi yang setara dengan energi  cahaya tampak  

dimungkinkan  oleh adanya pemisahan tingkat  energi orbital-orbital d. 

Pada logam senyawa utama,  penyerapan energi cahaya  melibatkan  eksitasi 

elektron  dari sub kulit  s ke p. Perbedaan tingkat energi yang terjadi  antar 

subkulit  s dan p lebih besar  dari energi cahaya tampak (lebih dari 290 kL/mol 

atau setara dengan  energi sinar UV) Hal ini menyebabkan  mengapa logam  

utama umumnya tidak berwarna. 

e. Ion kompleks 

Sifat unsur  transisi lainnya adalah  dapat membentuk  ion kompleks atau 

senyawa kompleks. 

Ion kompleks atau senyawa kompleks terbentuk dari  ion-ion  unsur transisi yang 

memiliki orbital-orbital kosong  dengan molekul atau ion lain  yang memiliki 

pasangan elektron sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi.  Setiap ion logam  

transisi  membentuk kompleks yang mempunyai warna karakteristik. 

Contoh :  

[Cu(H2O)4]2+                   [Cu(NH3)2(H2O)2]2+ 

biru muda                             biru tua 

 

[Cu(H2O)4]2+                         [CuCl4]2- 

biru muda                                Hijau 

 

1) Struktur ion komplek 

Ion kompleks terdiri atas  ion  logam pusat dikelilingi  anion-anion  atau molekul-

molekul membentuk  ikatan kovalen koordinasi.  Ion logam pusat disebut  ion 

pusat atau atom pusat.  Anion atau molekul yang mengelilingi  ion pusat  disebut 

ligan. Banyaknya ikatan koordsinasi  antar ion pusat dan ligan   disebut bilangan  

koordinasi. 

a) Ion pusat 

Ion pusat  bertindak sebagai  asam lewis yaitu ion unsur transisi yang  dapat 

menerima pasangan electron bebas  dari ligan. Pasangan elektron bebas dari 

HCl 

NH3 
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ligan  menempati orbital-orbital kosong  dalam subkulit 3d, 4s, 4p, dan 4d pada 

ion pusat. 

b) Ligan 

Ligan merupakan basa Lewis yaitu molekul atau ion yang dapat 

menyumbangkan  pasangan elektron bebas kepada ion pusat. Berdasarkan 

banyaknya pasangan elektron yang dapat disumbangkan  pada ion pusat, maka 

ligan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

i) Ligan monodentat yang dapat menyumbangkan  sepasang elektron.  

Contoh: H2O, NH3, CN-,  OH-, F-, Cl-, Br-, I- , NO2
-, SCN-, S2O3

2-. 

ii) Ligan bidentat yang dapat menyumbangkan  dua pasang electron. Contoh :  

C2O4
2-, H2N*-CH2-CH2-N*H2  (etilen diamin) 

iii) Ligan polidentat dapat menyumbangakan  lebih dari  dua pasang  elektron. 

Contoh : 

 Menyumbang tiga pasang elektron 

  H2N*-CH2-CH2-N*H-CH2-CH2-N*H2 (dietilen triamin) 

 Menyumbang enam  pasang elektron 

 

  Etilen diamin tetraasetat (EDTA) 

Ligan ada yang netral  dan bermuatan negatif. Bagaimana cara pemberian nama 

 Ligan anion diberi  nama sesuai dengan  nama anion  dan diberi  akhiran o. 
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Anion 
Nama Anion Nama Ligan 

 

F- 
Cl- 
Br- 
CH3COO- 

CN- 
OH- 

C2O4
2- 

O2- 
SO4

2- 

Fluorida 
Klorida 
Bromida 
Asetat 
Sianida 
Hidroksida 
Oksalat 
Oksida 
Sulfat 

Fluoro 
Kloro 
Bromo 
Asetato 
Siano 
Hidrokso 
Oksalato 
Okso 
Sulfato 

 

 Ligan netral  diberi nama  sama dengan molekulnya. Contoh : 

Molekul Nama Molekul Nama 
Ligan 

 

NH3 
H2O 
CO 
NO 

Amonia 
Air 
Karbon monoksida 
Nitrogen monoksida 

Amin 
Aqua 
Karbonil 
Nitrosil 

 

c) Bilangan koordinasi 

Bilangan koordinasi menyatakan  banyaknya  ikatan  koordinasi antara ion pusat 

dan ligan.  Pada nama senyawa atau ion kompleks, bilangan koordinasi ditulis  

pada awal nama ligan. Awalan yang digunakan  untuk menyatakan banyaknya 

ligan adalah di-(2), tri-(3),  tetra-(4), penta (5), heksa (6). Contoh : 

[Fe(Cl4)]-      = ion tetrakloroferat (III) mempunyai bilangan koordinasi 4 

[Co(NH3)6]3+ = ion heksaaminkobalt(III) mempunyai bilangan koordinasi 6. 

Apabila nama ligan  telah memiliki  awalan dalam  bahasa yunani, jumlah ligan 

dinyatakan  dengan bis (2), tris (3), tetrakis (4). Nama ligan  dicantumkan dalam  

tanda kurung. 

Contoh : 

[Co(en)3]Cl3 = Tris (etilendiamin) kobalt (III) mempunyai bilangan koordinasi 3. 

d) Muatan Ion kompleks 

Muatan ion kompleks sama dengan  jumlah muatan ion  pusat dengan  ligan-

ligannya. Contoh : 
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Ion kompleks yang  terdiri dari  ion pusat Cr3+, dua ligan Cl-,  dan empat ligan 

H2O, mempunyai muatan = (+3) + 2(-) + 4(0). = +1.  Maka rumus ion komplek itu 

adalah [Cr(H2O)4Cl2]+ 

e) Tata nama ion kompleks dan senyawa kompleks 

Ion kompleks ada yang bermuatan  positif (kation) dan bermuatan negatif (anion).  

Bagaimana cara penamaannya? 

Pemberian nama untuk ion kompleks   kation dimulai dengan bilangan  

koordinasi,  nama ligan,  nama atom pusat ( boleh bahasa latin atau Indonesia), 

dan bilangan oksidasi atom pusat  dalam kurung dengan huruf romawi.  Untuk 

ion kompleks anion  urutan sama tetapi nama atom  pusat  ditulis dengan  huruf 

latin  yang diberi akhiran –at.  

Contoh : 

[Cu(NH3)4]2+ =  ion tetraamincuprum (II) 

[Cu(CN)4]2-   =   ion tetrasianocuprat (II) 

Ion kompleks dengan  dua ligan, tatanama sama dengan yang satu ligan, kedua 

ligan ditulis  berurutan sesuai dengan abjad. 

Contoh : [Cr(NH3)4Cl2]+   = ion tetraamindiklorokrom(III) 

Pemberian nama pada  garam, dimulai dengan menyebutkan  nama kation  lalu 

diikuti  nama anionnya. 

K4[Fe(CN)6]  = kalium heksasianoferrat (II) 

f) Bentuk ion kompleks 

Bentuk ion kompleks sesuai dengan jumlah pasangan elektron terikat yang 

mengelilingi  atom pusat. 

Jumlah Ikatan ini sama dengan bilangan koordinasi ion kompleks. Bentuk 

bebrapa ion kompleks tercantum dalam tabel 4. 
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Tabel 2.4 Bentuk ion kompleks dan contohnya 

Bilangan 
Koordinasi 

Struktur Ion 
kompleks 

Bentuk 
Geometri 

 

Contoh 

2  
Linier [CuCl2]-, [Ag(NH3)2]2+,[AuCl2]- 

4 

 

Segiempat 
planar 

[Ni(CN)4]2-, [PtCl4]2-, 
[Pt(NH3)4]2+,[Cu(NH3)4]2+ 

4 

 

Tetrahedral [Cu(CN)4]3-, [Zn(NH3)4]2+, 
[CdCl4]2-, [MnCl4]2-, 

6 

 

Oktahedral [Ti(H2O)6]3+, [V(CN)6]4-, 
[Cr(NH3)4Cl2]+, [Mn(H2O)6]2+, 

[FeCl6]3-, [Co(en)3]3+ 

 

4. Proses Ekstraksi Besi dan Tembaga 

Besi  dan tembaga merupakan  logam transisi yang sangat banyak  

penggunaannya di industri. Keberadaannya di alam  dalam bentuk senyawanya  

sehingga untuk memperoleh kedua  logam tersebut  diperlukan proses ekstraksi. 

Adapun proses ekstraksi besi adalah : 

a. Proses ekstraksi besi 

Besi diekstraksi dari bijih  besi yang mengandung  senyawa besi   seperti  

hematite (Fe2O3), limonit (2Fe2O3.3H2O),magnetit  (Fe3O4), dan siderite (FeCO3).  

Proses ekstraksi dilakukan di dalam tungku disebut tanur tiup (blast furnace) 

dengan metode reduksi. Tahapannya adalah : 

- Bijih besi,  batu kapur (CaCO3), dan kokas (C)  dimasukkan dari  bagian atas 

tanur 

- Kemudian, udara panas  ditiupkan  ke bagian  bawah  tungku agar C bereaksi 

dengan  O2 membentuk CO2. 

 C (s)    +   O2(g)                CO2(g) 

- Gas CO2 yang terbentuk selanjutnya  akan bergerak  ke atas  dan bereaksi  

lebih lanjut  dengan C  untuk membentuk  CO. Reaksinya bersifat endotermik. 

CO2(g)  +   C(s)                 2 CO (g) 

- Gas CO  yang dihasilkan bergerak  naik  dan mulai mereduksi  senyawa-

senyawa besi pada bijih besi 
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3Fe2O3(s)   + CO (g)                 2 Fe3O4  +  CO2 (g) 

Fe3O4(s)   + CO (g)                   3FeO  +  CO2 (g) 

FeO(s)   + CO (g)                     Fe(s)  +  CO2 (g) 

Reaksi keseluruhannya adalah : 

Fe2O3(s)   + 3CO (g)                 2 Fe (l) +  3CO2 (g) 

Fe yang terbentuk  akan mengalir  dan berkumpul  dibawah.  Karena  suhu 

dibawah tinggi  sekitar 2000oC, Fe akan berada  dalam bentuk  lelehannya. 

- Sementara itu CaCO3 dalam tanur akan terurai  menjadi CaO. 

CaCO3(s)                      CaO (s) +  CO2 (g) 

- CaO yang terbentuk  akan bereaksi dengan  pengotor  yang bersifat asam 

yang ada dalam bijih besi, seperti pasir silika.  Reaksi ini menghasilkan  

senyawa dengan  titik didih rendah  yang disebut terak (slag). 

CaO (s) +  SiO2 (g)                  CaSiO3(l)                        

- Lelehan terak kemudian  akan mengalir  ke bagian  bawah  tanur. Karena 

kerapatan lelehan terak yang lebih rendah dibandingkan  lelehan besi,  maka 

lelehan terak berada  di atas lelehan  besi sehingga keduanya dapat 

dikeluarkan  secara terpisah. 

- Besi yang terbentuk  di dalam tanur  tiup  masih mengandung  pengotor  dan 

bersifat cukup rapuh. Besi ini disebut juga besi gubal  (pig iron). Besi gubal 

mengandung  sekitar  3-4 %C, 2% Si,  dan sejumlah pengotor lain seperti   P 

dan S. Besi gubal dapat dicetak langsung  menjadi besi tuang  (cast iron) atau 

diproses lebihn lanjut  menjadi baja. 

 

Gambar 2.5  Proses pembuatan besi   
(Sumber : Petrucci, General Chemistry) 
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- Pembuatan Baja 

Konversi  besi gubal  menjadi baja melibatkan  pemisahan karbon dan zat-zat 

pengotor lainnya. Proses  ini umumnya dilakukan dalam  tungku oksigen 

(basic  oxygen furnace), Seperti ditunjukkan pada :  

 

Gambar 2.6  Proses Pembuatan baja 
 (Sumber: Petrucci, General Chemistry) 

 
Tahapan prosesnya adalah : 

- Sekitar 70% lelehan besi gubal  dari tanur tiup  dan 30% besi/baja bekas 

dimasukkan  ke dalam tungku bersama dengan batu kapur (CaCO3). 

- Selanjutnya  O2 murni dilewatkan  melalui campuran  lelehan logam. O2 akan 

bereaksi dengan  karbon (C)  di dalam besi dan juga zat pengotor lainnya  

seperti P dan Si, dan membentuk senyawa-senyawa oksida. Senyawa-

senyawa oksida  ini kemudian  direaksikan dengan  CaO, yang  berasal dari 

peruraian batu kapur (CaCO3), membentuk kerak seperti CaSiO3 dan 

Ca3(PO4)2. 

Si, P               SiO2, P4O12                                 CaSiO3, Ca3(PO4)2 

Kandungan C pada baja yang dihasilkan  bervariasi  dari ~0,2% sampai  

1,5%.  

b. Proses ekstraksi tembaga 

Tembaga  termasuk logam yang  memiliki  kereaktifan rendah. Cu ditemukan 

dalam bentuk unsurnya di alam, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena 

itu, Cu banyak diekstraksi dari senyawa sulfidanya dalam mineral  kalkopirit 

(CuFeS2) dan kalkosit (Cu2S). Kalkopirit terdapat cukup banyak besi, sehingga 

proses ekstraksi Cu menjadi agak kompleks karena harus memisahkan  Cu dan 

Fe. 

O2 O2 
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Gambar 2.7  Diagram proses ekstraksi tembaga 

Tahapan ekstraksinya adalah : 

1) Pengolahan senyawa sulfida (CuFeS2, Cu2S) yang mengandung  0,3-0,7% Cu 

untuk memperoleh  partikel  sulfida dengan kadar  25-35% Cu. 

Bijih tembaga dengan kandungan 0,3-0,7% Cu digerus, kemudian dicampur 

dengan air  dan zat kimia.  Zat kimia akan menyebabkan  partikel sulfide  

terpisah dari air (menjadi hidrofob). Udara ditiup  ke dalam campuran  ini untuk  

mengikat  partikel  sulfide dan  menyebabkannya terapung. Partikel sulfida ini 

mengandung 25-35% Cu dan sisanya  adalah Fe dan pengotor lainnya. 

Setelah itu partikel sulfide ini dikeringkan. 

2) Peleburan untuk memperoleh  Cu matte  dengan kadar ` 70% 

Bijih tembaga CuFeS2 dan Cu2S dipanggang untuk mengubah  besi menjadi 

FeO dengan persamaan reaksi: 

CuFeS2 (s)   + 4 O2(g)           Cu2S(s)    +   2 FeO(s)   +  3SO2(g) 

Kemudian bijih dilebur/dilelehkan  dan diperoleh  2 lapisan terpisah. Lapisan 

atas berupa  lelehan terak  yang mengandung pengotor, sedangkan lapisan 

bawah mengandung `7% Cu dalam senyawa Cu2S,  dan juga FeO  serta zat 

pengotor lainnya.  Reaksi ini juga menghasilkan  gas SO2 yang akan diproses 

menjadi H2SO4. 

3) Konversi Cu  matte menjadi  Cu  lepuh  dengan kadar `99% Cu 

Lelehan Cu matte  dimasukkan ke dalam   konverter bersama dengan udara,  

batu kapur, dan silika. Suhu konverter yang tinggi akan mengakibatkan  

Bijih tembaga diolah dulu 
agar  kandungannya  
menjadi sekitar 25-35% Cu 

Tungku 
Peleburan 

 

Tungku 
pemisahan 
terak 

Tungku 
Konversi 

Pemurnian 
dengan 
pembakaran 

Pembuatan 
anode Cu 

Tembaga anode dengan 
kandungan 99,4% Cu 
masuk ke proses 
elektrolisis untuk 
menghasilkan 99,99% Cu 
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semua unsur teroksidasi,  perkecualian adalah Cu.  Lelehan Cu2S  teroksidasi  

membentuk tembaga  lepuh. 

Cu2S  +  3O2                 2 Cu2O    +   2SO2 

2Cu2O  +  Cu2S             6 Cu    +   2SO2 

Sedangkan FeO  teroksidasi menjadi  terak FeSiO3 

FeO  +   SiO2            FeSiO3 

4) Pemurnian Cu  dengan pembakaran  untuk menghilangkan  sisa S  dan O, 

guna  memperoleh ~99,4% 

Udara  ditiupkan ke dalam lelehan tembaga  lepuh untuk mengoksidasi  sisa  

S agar  kadarnya berkurang  menjadi ~0,001%.  Gas alam atau ammonia  

digunakan untuk mereduksi  sisa O  agar kadarnya  mejadi  1500 – 3500 ppm. 

Proses  ini menghasilkan tembaga dengan kemurnian ~99,4%.Tembaga ini 

selanjutnya  dicetak menjadi bentuk anode untuk proses pemurnian  akhir. 

5) Pemurnian Cu  dengan metode elektrolisis  untuk memperoleh Cu  dengan 

kadar ~99,999% 

Sel elektrolisis untuk pemurnian  Cu terdiri dari katode  yang dilapisi  Cu murni  

dan anode Cu kotor  dari tahap (IV). Keduanya dicelupkan dalam larutan 

elektrolit CuSO4. Ion Cu2+ dalam larutan akan tereduksi dan mengendap 

sebagai Cu murni di katode. Sementara Cu kotor di anode  akan teroksidasi  

menjadi Cu2+. Reaksi totalnya adalah sebagai berikut : 

Katode :  Cu2+   +  2e-              Cu (murni) 

Anode : Cu (kotor)              Cu2+  +  2e- 

Total reaksi : Cu (kotor)              Cu (murni) 

5. Aplikasi Unsur dan senyawa transisi periode keempat  dalam 

kehidupan sehari-hari 

Kegunaan unsur dan senyawa  transisi dalam kehidupan sehari-hari adalah 

sebagai berikut : 

 Sebagai magnet 

Magnet alnico  terbuat dari paduan  Al-Ni-Co 

dengan unsure tambahan  seperti Fe, Cu, atau Ti. 

Magnet ini biasa digunakan untuk  aplikasi seperti 

telepon,  radar, amplifier, dan sistem keamanan 
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 Sebagai Katalis 

Pengunaan logam transisi  sebagai katalis  terkait 

dengan  sifat karakteristiknya, yakni memiliki berbagai 

tingkat  oksidasi.  Hal ini memberikan  alternatif bagi 

jalur reaksi dengan energi aktivasi  yang lebih rendah , 

sehingga  reaksi dapat  berlangsung  lebih cepat. Contoh katalis : V2O5 

(digunakan pada proses kontak), Fe ( katalis dalam proses Haber-Bosch),  

Ni ( Hidrogenasi), TiCl3 (polimerisasi). 

 Sebagai Bahan struktur 

Logam transisi memiliki ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan logam 

utama dan struktur kristalnya yang rapat. Sehingga logam transisi memiliki  

kekuatan mekanik  yang tinggi  untuk digunakan sebagai bahan struktur. 

Contoh: Besi untuk jembatan, bangunan, alat rumah tangga, peralatan 

makan dll . 

      

 Sebagai Pewarna 

TiO2  adalah pigmen putih, selain itu dapat memberikan  sifat cemerlang 

pada  warna lain.  Digunakan untuk : Cat, pasta gigi,  dan pewarna 

makanan. Cr digunakan sebagai pewarna  merah pada  rubi  sintetik. 

 Sebagai mineral penting dalam tubuh 

Logam transisi dalam bentuk ion logamnya  mempunyai 

peranan  penting  dalam kelangsungan fungsi  dalam tubuh 

kita.  Contoh : 

Fe = peredaran O2  ke seluruh tubuh, penyimpanan O2 

dalam jaringan  otot, respirasi, dan pembelahan sel 

Cu = Respirasi 

Zn = Kontrol pH darah 

Co = Pembelahan sel 

 Sebagai Perkakas rumah tangga, hiasan dan Perhiasan 

http://en.wikibooks.org/wiki/File:Hell_Gate_Bridge_by_Dave_Frieder.jpg
http://en.wikibooks.org/wiki/File:Kupferfittings_4062.jpg
http://en.wikibooks.org/wiki/File:10_Pfennig_1921.jpg
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6. Dampak Pemanfaatan  Unsur  dan Senyawa Transisi Periode 

keempat 

Pemanfaatan unsur  dan senyawa  transisi  periode keempat  telah membawa 

dampak  apabila  tidak mengikuti   prosedur  yang sesuai, akibat kelalaian 

industri atau pengaruhnya  yang  baru terlihat dikemudian hari, adapun 

dampaknya adalah : 

 Fe  dalam limbah industri  yang dibuang melalui sungai-sungai  dan masuk 

ke laut bersama pencemar  lainnya, seperti Hg, Pb, Cd dan Cu bekontribusi  

terhadap pencemaran  ekosistem, Fe adalah mikronutrien yang turut 

menyebabkan  pertumbuhan pesat  fitoplankton  sehingga menyebabkan 

penurunan kadar  O2 dalam air,  dan menyebabkan ikan mati karena 

kekurangan O2. 

 Cr digunakan untuk penyamakan kulit  agar kulit tahan lama dan tidak 

mengerut sewaktu dicuci. Limbah Cr yang meresap ke air tanah  dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan. 

 Mn banyak digunakan  di industri pengelasan dan pembuatan baja. Asap 

yang mengandung Mn dapat masuk ke tubuh penderita, bersifat racun dan 

menyerang saraf pusat menimbulkan penyakit manganisme dengan gejala 

seperti Parkinson. 

 Penambangan Cu dapat menyebabkan merusaknya ekosistem di sekitarnya.  

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah mengkaji materi kimia unsur A (unsur golongan transisi periode empat),  

Anda dapat mempelajari kegiatan  non eksperimen dan eksperimen yang dalam 

modul ini disajikan petunjuknya dalam lembar kegiatan. Untuk kegiatan 

eksperimen, Anda dapat mencobanya mulai dari persiapan alat bahan, 

melakukan percobaan  dan membuat laporannya. Sebaiknya Anda mencatat hal-

hal penting untuk keberhasilan percobaan, Ini sangat berguna bagi Anda sebagai 

catatan untuk mengimplementasikan di sekolah .  



 

 

 

PPPPTK IPA 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kemdikbud 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: UNSUR TRANSISI PERIODE 4 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

 
 

62 

  

Lembar Kerja 1.  Unsur Transisi 
 

 
I.  Pendahuluan 
  

Senyawa koordinasi  atau biasa juga disebut  senyawa kompleks, 
molekul-molekulnya tersusun  dari gabungan  dua atau lebih molekul  
yang sudah jenuh. Contoh senyawa koordinasi  : 
[Ag(NH3)2]+ , [ Zn(NH3)4 ]2+, dan  [ Cu (NH3)4 ]2+ 

 Senyawa koordinasi terbentuk karena  adanya ikatan kovalen  koordinasi. 
Molekul atau ion yang memberikan  pasangan elektron  disebut  ligan, 
sedangkan ion-ion yang menerima  pasangan elektron  disebut atom 
pusat. Banyaknya ligan  yang diikat  oleh atom pusat  disebut  bilangan  
koordinasi. 

 
Contoh : 
[Ag(NH3)2]+ dan  [ Cu (NH3)4 ]2+ 
Atom pusat   : Ag 
Ligan   : NH3 
Bil. Koordinasi  : 2 
 
II. Tujuan Kegiatan    
 Mempelajari pembentukan  dan warna  dari beberapa senyawa kompleks. 
 
III. Alat dan Bahan 
 

1. Tabung reaksi    3 buah 
2. Rak tabung reaksi 
3. Pipet tetes    6 buah 
4. Gelas ukur      10 cm3 
5. Larutan HCl     1 M 
6. Larutan NH4OH          2 M 
7. Larutan NaOH         6 M 
8. Larutan perak  nitrat   0,1 M 
9. Larutan tembaga sulfat  0,1 M 
10. Larutan seng sulfat    0,1 M 
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Pedoman Kerja 

 

Panduan Kegiatan Pengamatan 
1. Masukkan 2 cm3 larutan AgNO3    0,1 

M ke dalam tabung  reaksi. Teteskan  

5 tetes  larutan  NH4OH 2 M ke dalam  

tabung reaksi  tersebut. Berikutnya 

teteskan  lagi 10 tetes larutan  NH4OH. 

 
2. Masukkan 2 cm3  larutan CuSO4   0,1 

M ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 

tetes demi tetes  larutan  NH4OH  2 M 

sampai terjadi perubahan.  Amati dan 

catat pengamatan  anda. Setelah 

terjadi perubahan  ( endapan )  

tambahkan tetes demi tetes  larutan 

NH4OH 2 M sampai terjadi perubahan 

lagi. 

 
3. Masukkan 2 cm3  larutan ZnSO4 0,1 M 

ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 

tetes demi tetes  larutan NaOH 6 M. 

Amati warna endapan  yang terbentuk. 

Tambahkan kembali  tetes demi tetes  

larutan NaOH 6 M, amati perubahan 

yang terjadi. 

 

a. Warna larutan AgNO3……………………… 
b. Setelah ditetesi  larutan  NH4OH terbentuk .. 
     ..........................warna......................... c. 
Penambahan  larutan  NH4OH berlebih me – 
    ngakibatkan 
................................................... 
    
 
a. Warna larutan  CuSO4 ................................. 
b.  Setelah ditetesi  larutan  NH4OH terbentuk 
...........................warna................................... 
 
c. Penambahan  larutan  NH4OH berlebih me- 
ngakibatkan ................................................... 
warna larutan............................................... 
 
 
 
 
 
a. Warna larutan  ZnSO4 ................................. 
b.  Setelah ditetesi  larutan  NaOH .................. 
     ..................................................................... 
c. Penambahan  larutan  NaOH berlebih me – 
    ngakibatkan 
................................................... 
d. warna 
larutan................................................. 
 
 

 
Pertanyaan  
 

1. Senyawa kompleks apakah  yang terbentuk dari kegiatan 1 s.d 3 ? 
2. Berwarna apakah  senyawa  yang terjadi ? 
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Unsur transisi periode keempat terletak pada blok . . . 

2. Suatu senyawa kompleks disusun oleh  kation Co3+, 4 ligan NH3, dan 2 ligan 

Cl-. Muatan ion kompleks tersebut adalah . . . 

3. Pernyataan berikut yang bukan merupakan  sifat unsur transisi adalah . . .  

A. merupakan oksidator yang kuat 

B. mempunyai beberapa bilangan  oksidasi 

C. penghantar arus listrik yang baik 

D. dapat membentuk senyawa kompleks 

 

4. Ion Cu2+  dapat membentuk ion kompleks [Cu(NH3)4]2+, maka bilangan 

koordinasi  ion Cu2+ adalah . . . 

5. Jika larutan CuSO4 ditambah larutan amonia tetes demi tetes, mula-mula 

terbentuk endapan biru muda yang akan melarut pada penambahan amonia 

berlebihan dan berbentuk larutan  yang berwarna biru tua. Hal ini terjadi 

karena. . . 

A. Cu(OH)2 bersifat amfoter 

B. terbentuk ion kompleks [Cu(NH3)4]2+ 

C. Cu termasuk golongan transisi 

D. ion Cu2+ adalah ion yang berwarna biru 

 

 

 

 

A.  s 

B.  p 

C. d 

D. f 

 

A. +3 

B. +2 

C. +1 

D. -1 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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F. Rangkuman 

Istilah “logam transisi” merupakan unsur-unsur yang berada ditengah pada tabel 

periodik. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan antara “pembentuk basa” 

pada sebelah kiri dan “pembentuk asam” pada sebelah kanan.  Istilah lain 

dengan menggunakan blok d-dan f- untuk unsur transisi (d dan f orbital atom 

telah diisi sepanjang bagian tabel periodik).  Titik leleh dan titik didih unsur 

transisi tinggi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan logam pada unsur transisi 

sangat kuat.  Kerapatan yang tinggi menunjukkan bahwa unsur transisi termasuk 

logam yang keras, unsur transisi merupakan penghantar listrik dan panas  

karena bersifat logam. 

Disebut transisi awalnya karena unsur-unsur tersebut dianggap sebagai  posisi 

transisi antara unsur-unsur logam (golongan  1 dan 2) dan unsur-unnsur non 

logam (13-18). Dinamakan logam transisi karena semua unsur-unsurnya logam. 

Besi, emas, tembaga, perak, seng dan Nikel merupakan unsur transisi yang 

banyak  digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan tes formatif 1 ini, Anda dapat memperkirakan tingkat 

keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda 

sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari Kegiatan Belajar 

selanjutnya, namun jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 

80%, sebaiknya Anda ulangi kembali kegiatan belajar 1 ini. 
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Dalam kehidupan sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan yang kita 

peroleh sebagai dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi. 

Salah satu di antaranya adalah ditemukannya plastik dan lapisan anti 

lengket seperti teflon. Saat ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sulit 

melepaskan diri dari berbagai produk berbahan plastik. Mulai dari kemasan 

sampai berbagai perabotan dibuat dari plastik. Plastik dan lapisan anti 

lengket merupakan jenis polimer yang ditemukan salah satunya berkat 

perkembangan ilmu Kimia, terutama di bidang makromolekul.  

Makromolekul merupakan bagian dari senyawa 

karbon yang menguraikan tentang polimer, 

karbohidrat, protein, dan lemak. Konsep 

makromolekul secara keseluruhan mempelajari 

pengertian makromolekul, jenis-jenis 

makromolekul, cara identifikasi, serta cara 

pembuatan dan kegunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi Makromolekul ini 

akan disajikan pada dua tingkat (grade) 

sebagai berikut: subtopik “Polimer” disajikan 

pada modul ini adalah Polimer Karbohidrat, 

Protein, dan Lemak) dapat dipelajari pada odul 

I. Materi makromolekul merupakan materi 

Kimia SMA, pada Kurikulum 2013 disajikan di  kelas XII semester 2 dengan 

Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut: 

 KD  dari Kompetensi Inti (KI) 3 Aspek Pengetahuan:  3.9   Menganalisis 

struktur, tata nama, sifat dan penggolongan makromolekul (polimer, 

karbohidrat, dan protein).   

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: 

POLIMER 

 

 

Gambar 3.1 Lapisan anti 
lengket (teflon) 
mempermudah kita 
menyiapkan makanan 
sehat dengan penampilan 
yang menarik. 

Sumber:Chang, 2006 
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 KD dari KI 4 Aspek Keterampilan:  4.6  Menalar dan menganalisis struktur, 

tata nama, sifat dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat, dan 

protein). 

Kompetensi guru pada materi ini adalah “Memahami konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika 

serta penerapannya secara fleksibel”  

 

A. Tujuan 

Setelah  mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat memahami struktur, tata 

nama, sifat, dan penggolongan polimer, serta memahami penggunaan polimer 

secara bijak. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah  mempelajari modul ini, diharapkan Guru Pembelajar mampu: 

1. Membedakan polimer alami dan sintetik. 

2. Membedakan polimer termoplastik dan termoset. 

3. Membedakan polimerisasi adisi dan kondensasi. 

4. Menentukan pola unit berulang pada polimer yang dihasilkan. 

5. Menentukan nama polimer 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian Polimer 

Polimer berasal dari bahasa Latin “poli” yang berarti banyak dan “meros” yang 

berarti bagian sehingga polimer didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai 

massa molekul besar dan tersusun dari unit-unit molekul sederhana yang 

bergabung secara berulang. Molekul-molekul sederhana penyusun polimer 

tersebut dinamakan monomer. Reaksi penggabungan monomer-monomer 

menjadi polimer disebut reaksi polimerisasi. Contohnya, reaksi pembentukan 

plastik polietena (PE) dari monomer etena (etilena) menjadi polietena 

(polietilena) yang sehari-hari kita kenal sebagai plastik. 
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Gambar 3.2  Reaksi polimerisasi etilena menjadi polietilena 
(sumber: catalog.flatworldknowledge.com) 

 
Anda tentu telah mengetahui betapa luasnya penggunaan plastik dalam 

kehidupan sehari-hari. Plastik polietilena bukanlah merupakan satu-satunya jenis 

plastik yang sering kita gunakan. Ada berapa jenis plastik yang Anda kenal dan 

sering Anda gunakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah 

uraian berikut.   

Secara garis besar, plastik dikelompokkan menjadi 7 golongan. Anda tentu pernah 

melihat lambang tiga panah melingkar membentuk segitiga dengan simbol angka 

di dalamnya pada kemasan atau barang-barang yang terbuat dari plastik, bukan? 

Gambar 3.3 menunjukkan lambang dan contoh dari jenis-jenis plastik yang sering 

kita gunakan sehari-hari, yaitu PET (polietilen tereftalat), HDPE (high density 

polyethylene), PVC (polivinil klorida), LDPE (low density polyethylene), PP 

(polipropilena), PS (polistirena), other (BPA, polikarbonat, dan lain-lain). 
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Gambar 3.3. Lambang jenis plastik  

(sumber: catalog.flatworldknowledge.com) 

Kode jenis plastik berupa angka 1 sampai dengan 7 digunakan untuk 

mengidentifikasi jenis bahan dan sifat-sifatnya, misalnya dapat didaur ulang atau 

atau tidak:  

 Plastik nomor 1, yaitu PET (polietilen tereftalat), merupakan jenis plastik yang 

paling banyak digunakan, umumnya untuk botol minuman sekali pakai. 

Penggunaan berulang botol PET berisiko karsinogen karena terlarutnya plastik 

dalam minuman. Selain itu, penggunaan berulang juga menyebabkan 

tumbuhnya bakteri dalam botol. Plastik PET dapat didaur ulang menjadi botol 

kembali atau dijadikan serat poliester.  

 Plastik nomor 2 berupa polimer HDPE (high density polyethylene) digunakan 

untuk botol kemasan detergen, keresek, mainan, kotak sampah, dan produk 

lain yang memerlukan keawetan dan ketahanan terhadap cuaca.    

 Plastik nomor 3 adalah polimer PVC  digunakan untuk mainan anak-anak, 

bahan pelapis untuk kabel komputer, pipa paralon, teething rings untuk bayi, 

serta mainan anak-anak. Penggunaan PVC untuk teething rings dan mainan 
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anak di bawah umur tiga tahun sebaiknya dihindari karena membahayakan 

kesehatan bayi jika mainan tersebut dimasukkan ke dalam mulut. Silikon 

merupakan polimer yang dapat dijadikan alternatif untuk bayi karena aman dan 

bersifat hipoalergenik. Sebagian kecil PVC dapat didaur ulang, sedangkan 

sebagian lainnya tidak dapat sehingga produk PVC harus dibuat dari bahan 

baru. 

 Plastik nomor 4 merupakan polimer LDPE (low density polyethylene), 

digunakan untuk plastik bungkus roti, pakaian, botol yang dapat diremas 

(squeezable bottles). Bahan ini tidak terlalu rigid seperti HDPE dan dapat didaur 

ulang.    

 Plastik nomor 5 merupakan plastik berupa polimer PP (polipropena) yang 

bersifat ringan, kuat,  tahan panas, serta tahan kelembaban, lemak, dan bahan 

kimia. Plastik PP antara lain digunakan untuk bahan diapers, ember, tutup 

botol, kemasan margarin, dan sedotan minuman. Botol PP aman digunakan 

berulang kali dan dapat didaur ulang. 

 Plastik nomor 6 merupakan polimer PS (polistirena) yang ringan, banyak 

digunakan untuk gelas minuman dan kemasan makanan seperti dus nasi, pisau, 

sendok dan garpu plastik (plastic picnic cutlery). Penggunaan PS untuk makanan 

panas atau yang dipanaskan dalam microwave ditengarai dapat menimbulkan 

risiko karsinogenik  karena lepasnya monomer stirena yang dapat masuk ke 

dalam makanan/minuman. Polistirena termasuk bahan yang tidak dapat didaur 

ulang.  

 Plastik nomor 7 merupakan plastik yang terbuat, di antaranya dari bahan BPA 

(bisphenol A) dan polikarbonat (PC). BPA diketahui dapat mengganggu sistem 

endokrin. Plastik ini biasanya terdapat pada kemasan plastik dengan tanda 

“PC”, banyak digunakan untuk membuat botol susu bayi dan komponen mobil,. 

Meskipun saat ini telah dikembangkan kemasan polikarbonat yang 

meminimalkan risiko terlarutnya BPA dalam minuman, penggunaan untuk botol 

susu dari kode 1, 2, dan 4 dianggap lebih aman dibandingkan plastik nomor 7 

karena tidak mengandung BPA. Selain itu, saat ini juga telah dikembangkan 

“PLA”, suatu polimer alternatif pengganti polikarbonat yang dikembangkan dari 

pati jagung dan bersifat dapat diuraikan menjadi kompos.  
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2. Struktur Polimer 

Struktur polimer bermacam-macam, ada yang berupa rantai lurus (linear), rantai 

bercabang (branched), dan rantai yang memiliki ikatan silang (crosslink). Berikut 

contoh struktur polietena (PE) berupa rantai lurus yang dibentuk melalui 

polimerisasi monomer etena (etilena) (Gambar 3.4). 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4  Polimerisasi etena menjadi polietena, suatu polimer 

berbentuk rantai lurus (sumber: www.explainthatstuff.com) 
 

Jika rantai polimer terus memanjang, polimer yang terbentuk akan terlipat 

secara acak (Gambar 3.5).  

 

Gambar 3.5 Polimer dari rantai lurus (A), rantai bercabang (B), dan 
bercabang (C) (sumber gambar: pocketdentistry.com). 

 

3. Jenis-Jenis Polimer 

a. Penggolongan Polimer Berdasarkan Asalnya 

Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer alam dan polimer 

sintetis (Gambar 3.6).  

hidrogen karbon 

etilena
a 

polietilena 

http://www.explainthatstuff.com/
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Gambar 3.6  Contoh polimer alam berupa karet alam (A) dan contoh polimer 
sintetis (B) (sumber gambar: www.ilmukimia.org; www.globalspec.com) 

 
1) Polimer alam adalah polimer yang secara alami terdapat di alam 

(biomolekul). Contohnya, karet alam (natural rubber), pati, karbohidrat, 

protein, lemak, dan asam nukleat (akan dibahas lebih lanjut pada modul 

tingkat 9). Beberapa contoh polimer alam lainnya dapat Anda pelajari pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1   Beberapa contoh polimer alam 

Polimer Monomer Terkandung dalam 

Amilum Glukosa Biji-bijian, umbi-umbian 

Selulosa Glukosa Sayuran, kayu, kapas, rumput 

Protein Asam 

amino 

Susu, daging, telur, tahu, tempe, wol, sutera 

Asam 

nukleat 

Nukleotida Asam deoksiribonukleat (DNA), Asam 

ribonukleat (RNA) 

Karet alam Isoprena Getah karet alam 

 

2) Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia. Contohnya, nilon, 

teflon, serat sintetis, dan aneka jenis plastik. Beberapa contoh polimer sintetis 

yang sering digunakan sehari-hari dapat Anda pelajari pada pada Tabel 3.2.  

 
Tabel 3.2 Beberapa contoh polimer sintetis 

Polimer Monomer Terkandung dalam 

Polietena Etena Kantung plastik, kabel plastik 

Polipropena Propena Tali, karung, mainan anak-anak 

PVC Vinil klorida Pipa paralon, pelapis lantai, kabel listrik 

Teflon Tetrafluoro etena Wajan, panci anti lengket 

Dakron Metil tereftalat dan 
etilen glikol 

Pita rekam magnetik, kain, tekstil, wol 
sintetis 

Nilon Asam adipat dan 
heksametilen diamin 

Tekstil 

Polibutadiena Butadiena Ban motor, ban mobil 

http://www.ilmu/
http://www.globalspec.com/
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b. Penggolongan Polimer Berdasarkan Sifatnya terhadap Panas 

Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

polimer termoplastik dan polimer termoset.  

1) Polimer termoplastik adalah polimer yang melunak ketika dipanaskan 

sehingga dapat dibentuk atau dicetak ulang. Contohnya, polietilena, 

poliprena, polipropena, polistirena, dan LDPE. Polimer ini umumnya memiliki 

berat molekul tinggi  dengan rantai lurus dan bercabang. Setelah dipanaskan 

dan didinginkan, polimer termoplastik akan mengeras dengan struktur yang 

cenderung rapuh (brittle). Polimer termoplastik berikatan melalui interaksi 

Van der Waals (PE), interaksi dipol-dipol dan ikatan hidrogen (nilon), atau 

suatu cincin aromatik (PS). Tabel 3.3 menunjukkan contoh-contoh polimer 

termoplastik yang sering kita gunakan sehari-hari. 

 
Tabel 3.3 Polimer termoplastik yang banyak digunakan sehari-hari 

Kode Nama Kimia 
Nama 

Dagang 
Deskripsi Contoh 

PP Polipropilen 
   
  

tahan gores, ringan, 
tahan zat kimia,kuat, 
fleksibel  

tutup botol  
  

PMMA 
Akrilik 
(polimetil 
metakrilat) 

Lucite  
Plexiglas 
Perspex 

Plastik bening, keras, 
kuat, ringan, 
fleksibel   

dudukan untuk 
display, lampu 
belakang mobil, 
jendela pesawat  

ABS 
Akrilonitril, 
butadiena, dan 
stirena 

Cycolac Kuat  Lego, otomotif 

PC Polikarbonat Lexan antipeluru 
Perisai pelindung, 
peralatan listrik 

PS   Polistirena 
   
   
  

Mudah dicetak, dapat 
dilem 

Interior lemari es, 
kotak CD, gelas 
dan dus stirofoam 

PE   Polietilen 
   
   
  

Kuat, murah, 
tahan zat kimia   

LDPE: kantong 
plastik, botol 
semprot 
 
HDPE: botol yang 
keras, botol susu, 
kotak freezer, 
tempat sampah 

PVC   Polivinilklorida 
   
   
  

Kuat, dapat dilem, 
dapat dibuat plastis 
(plasticised)   

 
Pipa paralon, pipa 
listrik, selang, 
insulator kabel  
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2) Polimer termoset adalah polimer yang tidak melunak dengan pemanasan 

sehingga tidak dapat dicetak ulang (Gambar 3.7). Polimer termoset memiliki 

rantai yang saling berikatan silang. Sekali ikatan silang terbentuk, polimer ini 

akan mengambil bentuk yang tidak dapat diubah lagi, kecuali jika sifat 

plastisnya dirombak secara kimia. Polimer termoset cenderung lebih kuat 

dan lebih keras dibandingkan polimer termoplastik, bersifat kaku (modulus 

tinggi), tidak mudah menyusut (low shrinkage), serta tahan panas. Contoh 

polimer termoset, di antaranya melamin, karet vulkanisasi, dan bakelit. 

Bakelit merupakan jenis plastik yang banyak digunakan pada peralatan yang 

memerlukan ketahanan tinggi terhadap panas, seperti asbak, nampan, 

pegangan panci, pegangan oven, dan peralatan listrik seperti fiting lampu 

listrik. Bakelit merupakan polimer yang kali pertama ditemukan oleh Leo 

Baekeland, bersifat sangat keras, sangat kuat, sangat kaku, dan tahan 

panas. Polimer ini disintesis dari monomer fenol dan formaldehida yang 

menghasilkan bakelit (resin fenol formaldehida) melalui reaksi berikut:  

 

Gambar 3.7. Contoh-contoh polimer termoset, di antaranya gagang peralatan 
masak, fiting lampu listrik, nampan, dan ban mobil  

(sumber: www.industrikaret.com; google image) 

 

c. Penggolongan Polimer Berdasarkan Jenis Monomernya 

Berdasarkan monomernya, polimer dibedakan menjadi dua, yaitu homopolimer 

dan kopolimer: 

 

(1) homopolimer adalah polimer yang tersusun atas monomer yang sama. 

Gambar 3.8 menunjukkan beberapa contoh homopolimer, di antaranya 

polistirena, polietilena, politetrafluoroetilena (PTFE, teflon), polivinil klorida, 

serta polimetil metakrilat (PMMA).  

 polistirena yang dibentuk oleh monomer stirena. 

http://www.industrikaret.com/
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Gambar 3.8  Contoh homopolimer (sumber: http://courses.chem.psu.edu)  
 

(2) kopolimer adalah polimer yang dibentuk oleh lebih dari satu jenis monomer 

(Gambar 3.9). Contohnya, karet sintetis SBR merupakan polimer yang 

dibentuk oleh 25% monomer stirena dan 75% monomer butadiena. 

       

 

 
Gambar 3.9  Karet sintetis SBR merupakan kopolimer yang terbentuk dari 

monomer stirena dan butadiena. Molekul SBR tersebut merupakan unit berulang 
(monomer) penyusun polimer SBR (sumber gambar: google images). 
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4. Pembentukan Polimer 

Pembentukan polimer atau polimerisasi dapat terjadi melalui dua mekanisme, 

polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi melibatkan 

reaksi rantai oleh radikal bebas atau ion. Polimerisasi ini terjadi pada senyawa 

yang memiliki ikatan rangkap, seperti etena. Adapun polimerisasi kondensasi 

adalah reaksi dua molekul bergugus fungsi lebih dari satu yang menghasilkan 

molekul besar dengan gugus fungsi yang juga lebih dari satu dan diikuti dengan 

pelepasan molekul kecil seperti molekul air. 

a. Polimerisasi Adisi 

Polimerisasi adisi terjadi dalam tiga tahap, yaitu pemicuan, perambatan, dan 

pengakhiran. Karena pembawa rantai dapat berupa ion atau radikal bebas, maka 

polimerisasi adisi digolongkan ke dalam polimerisasi radikal bebas dan 

polimerisasi ion. 

1) Radikal Bebas 

Radikal bebas biasanya dibentuk melalui penguraian zat kurang stabil dengan 

energi tertentu. Radikal bebas menjadi pemicu pada polimerisasi. Zat pemicu 

berupa senyawa peroksida, seperti dibenzoil peroksida dan azodiisobutironitril. 

Jika radikal bebas dinyatakan dengan R• dan molekul monomer dinyatakan 

dengan CH2=CHX maka tahap pemicuan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Tahap perambatan adalah perpanjangan (elongasi) radikal bebas yang terbentuk 

pada tahap pemicuan dengan monomer-monomer lain: 

 

Tahap pengakhiran dapat terjadi dengan cara berikut. 

 

Atau melalui reaksi disproporsionasi berikut. 

 

Laju polimerisasi dapat dikendalikan dengan menggunakan zat penghambat 

(inhibitor) dan pelambat (retarder). Penghambat bereaksi dengan radikal bebas 

ketika radikal bebas terbentuk. Polimerisasi tidak akan berlanjut sebelum seluruh 

zat penghambat habis terpakai. Kuinon dapat bertindak sebagai zat penghambat 

bagi banyak sistem polimerisasi sebab kuinon bereaksi dengan radikal bebas 
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menghasilkan radikal yang mantap akibat resonansi. Radikal bebas yang mantap 

ini tidak dapat memicu polimerisasi lebih lanjut. Zat pelambat yang biasa 

digunakan adalah gas oksigen. Gas ini kurang reaktif dibandingkan dengan 

penghambat. Cara kerja zat pelambat adalah melalui persaingan dengan 

monomer untuk bereaksi dengan radikal bebas sehingga laju polimerisasi 

menurun. Persamaan reaksinya sebagai berikut. 

 

2) Polimerisasi Ionik 

Polimerisasi adisi dapat terjadi melalui mekanisme yang tidak melibatkan radikal 

bebas. Dalam hal ini, pembawa rantai dapat berupa ion karbonium (polimerisasi 

kation) atau ion karbanion (polimerisasi anion). Dalam polimerisasi kation, 

monomer pembawa rantai adalah ion karbonium. Katalis untuk reaksi ini adalah 

asam Lewis, seperti AlCl3, BF3, TiCl4, SnCl4, H2SO4, dan asam kuat lainnya. 

 
Polimerisasi radikal bebas memerlukan energi atau suhu tinggi, sebaliknya 

polimerisasi kation paling baik dilakukan pada suhu rendah. Misalnya, 

polimerisasi 2–metilpropena berlangsung optimum pada –100oC dengan adanya 

katalis BF3 atau AlCl3. Polimerisasi kation terjadi pada monomer yang memiliki 

gugus yang mudah melepaskan elektron. Dalam polimerisasi yang dikatalis oleh 

asam, tahap pemicuan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

HA adalah molekul asam, seperti HCl, H2SO4, dan HClO4. Pada tahap pemicuan, 

proton dialihkan dari asam ke monomer sehingga menghasilkan ion karbonium 

(C+). 

Perambatan berupa adisi monomer terhadap ion karbonium, prosesnya hampir 

sama dengan perambatan pada radikal bebas. 

 

Pengakhiran rantai dapat terjadi melalui berbagai proses, di antaranya adalah 

penggabungan ion karbonium dan anion pasangannya. 



 

 

LISTRIK untuk SMP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: POLIMER 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

 
 

Modul Guru Pembelajar 
Mata Pelajaran  Kimia SMA 

79 

 

Dalam polimerisasi anion, monomer pembawa rantai adalah suatu karbanion (C–). 

Dalam hal ini, monomer pembawa rantai adalah yang memiliki gugus dengan 

keelektronegatifan tinggi, seperti propenitril (akrilonitril), 2–metilpropenoat (metil 

metakrilat), dan feniletena (stirena). Seperti polimerisasi kation, reaksi polimerisasi 

anion berlangsung optimum pada suhu rendah. Katalis yang dapat dipakai adalah 

logam alkali, alkil, aril, dan amida logam alkali. Contohnya, kalium amida (KNH2) 

yang dalam pelarut amonia cair dapat mempercepat polimerisasi monomer 

CH2=CHX dalam amonia. Kalium amida akan terionisasi kuat sehingga terjadi 

pemicuan sebagai berikut. 

 

Perambatan merupakan adisi monomer pada karbanion yang dihasilkan, yaitu: 

 

Proses pengakhiran pada polimerisasi anion tidak begitu jelas seperti pada 

polimerisasi kation sebab penggabungan rantai anion dengan ion lawan (K+) 

tidak terjadi. Namun demikian, jika terdapat sedikit air, karbon dioksida, atau 

alkohol akan mengakhiri pertumbuhan rantai. 

 
Contoh polimer yang dibuat melalui reaksi polimerisasi adisi, di antaranya 

polistirena (styrofoam), PVC, dan PMMA (Plexiglas, Lucite). Gambar 3.10 

menunjukkan reaksi polimerisasi stirena dan contoh produknya (styrofoam). 

   

 stirena polistirena styrofoam 
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Gambar 3.10. Styrofoam merupakan suatu produk polimer yang dibentuk melalui 
polimerisasi adisi dari monomer stirena (sumber: http://courses.chem.psu.edu; 

store.unipack.sg) 
b. Polimerisasi Kondensasi 

Polimerisasi kondensasi melibatkan penggabungan molekul kecil membentuk 

molekul besar melalui reaksi kondensasi. Jika etanol dan asam asetat 

dipanaskan dengan sedikit asam sulfat pekat, akan terbentuk ester etil asetat 

disertai penghilangan molekul air. Reaksi esterifikasi akan berhenti, sebab tidak 

ada gugus fungsi lagi yang dapat membentuk polimer. Namun, jika setiap 

molekul pereaksi mengandung dua atau lebih gugus fungsional, maka reaksi 

berikutnya dapat terjadi. Misalnya, reaksi antara dua monomer asam 

heksanadioat (asam adipat) dan etana–1,2–diol (etilen glikol). 

 

Tampak bahwa hasil reaksi masih mengandung dua gugus fungsional. Oleh 

karenanya, reaksi berikutnya dengan monomer dapat terjadi, baik pada ujung 

hidroksil maupun pada ujung karboksil. Polimer yang terbentuk mengandung 

satuan berulang (–OCH2–CH2–OOHCH–(CH2)4–CO–). Massa molekul 

bertambah secara bertahap dan  waktu reaksi sangat lama jika diharapkan 

massa molekul polimer yang terbentuk sangat besar. Jadi, polimerisasi 

kondensasi berbeda dengan polimerisasi adisi. Pada polimerisasi kondensasi 

tidak terjadi pengakhiran. Polimerisasi berlangsung terus sampai tidak ada lagi 

gugus fungsi yang dapat membentuk polimer. Meskipun demikian, reaksi 

polimerisasi dapat dikendalikan dengan mengubah suhu. Misalnya, reaksi dapat 

dihentikan dengan cara didinginkan, tetapi polimerisasi dapat terjadi lagi jika 

suhu dinaikkan kembali.  

 
Cara menghentikan reaksi yang lebih kekal adalah dengan menggunakan 

penghentian ujung. Misalnya, penambahan sedikit asam asetat pada reaksi 

pertumbuhan polimer. Karena asam asetat bergugus fungsional tunggal, sekali 

asam itu bereaksi dengan ujung rantai yang sedang tumbuh maka tidak akan terjadi 

lagi reaksi lebih lanjut. Jadi, polimerisasi yang sedang berlangsung dapat 

dikendalikan. 

 

http://courses.chem.psu.edu/
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Gambar 3.11 menunjukkan contoh polimer yang terbentuk melalui reaksi 

polimerisasi kondensasi, di antaranya polietilen tereftalat (suatu poliester yang 

dikenal dengan nama dagang Dacron, Mylar).  

 

 

Gambar 3.11. Polietilen tereftalat, suatu poliester yang salah satu kegunaannya 
sebagai serat kain dibuat melalui polimerisasi kondensasi antara monomer asam 

tereftalat dan etilen glikol (sumber: http://courses.chem.psu.edu) 
 

Selain polietilen tereftalat, polimer lain yang dihasilkan melalui reaksi polimerisasi 

kondensasi, di antaranya adalah nilon, yang disintesis dari monomer asam adipat 

dan heksanadiamin. 

 
 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 
Lembar Kegiatan 1 

Buatlah makalah dengan topik “Kemasan Ramah Lingkungan”, misalnya: 

 Plastik biodegradable, 

 Penggunaan stirofoam yang aman bagi manusia dan lingkungan, 

 Kemasan alternatif pengganti plastik, 

 Cara mengendalikan penggunaan plastik. 
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya: 

No. Polimer Monomer 

1. Amilum Glukosa 

2. Polietilena Etena 

3. PVC Vinilklorida 

4. Karet alam Isoprena 

5. Protein Asam amino 

Pasangan polimer yang terbentuk melalui proses adisi adalah... 

A.  1 dan 2                           D.  4 dan 5 

B.  1 dan 3                             

C.  2 dan 3 

(Sumber: UN 2010) 

 
2. Berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya: 

No. Polimer Monomer 

1. Polietilena Etena 

2. Protein Asam amino 

3. Karet alam Isoprena 

4. PVC Vinilklorida 

5. Amilum Glukosa 

Pasangan polimer yang terbentuk melalui proses kondensasi adalah... 

A.  1 dan 2                           D.  2 dan 5 

B.  1 dan 3                              

C.  2 dan 3 

3.    Berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya 

No. Polimer Monomer Polimerisasi 

1. Karet alam Isoprena Kondensasi 

2. Protein Asam amino Adisi 

3. PVC Vinilklorida Kondensasi 

4. Polistirena Stirena Adisi 

Pasangan polimer yang tepat adalah kolom nomor... 

A.  1                                        D.  4 
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B.  2                                         

C.  3 

4.       Berikut ini yang merupakan pasangan polimer sintetik adalah… 

A.  PVC dan Protein  D. poliester dan isoprena 

B.  PVC dan nilon   

C.  Karet dan amilum 

5.       Polimer berikut termasuk polimer termoplas, KECUALI… 

A.  dakron                            D.  bakelit 

B.  paralon                             

C.  poliester 

6.  Polimer dibawah ini yang tersusun dari monomer vinilklorida adalah… 

A.  protein                            D.  nilon 

B.  PVC                                    

C.  Polipropilen 

7.       Berikut tabel data polimer 

No. Polimer Monomer Polimerisasi 

1. Karet alam Isoprena Kondensasi 

2. Polistirena Fenil etana Adisi 

3. Nilon Asam adipat dan 

heksametil diamin 

Adisi 

4. Tetoron Asam tereftalat dan glikol Kondensasi 

5. protein Asam amino Adisi 

Pasangan yang tepat adalah kolom nomor… 

A.  2 dan 4                           D.  4 dan 5 

B.  1 dan 3                              

C.  3 dan 5 
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8.     Berikut ini data hasil uji adanya makromolekul dalam beberapa jenis 

makanan. 

Bahan makanan 
Pereaksi yang digunakan/ perubahan warna 

Pereaksi biuret Xantropoteat Larutan iodium 

1. Tidak berubah Tidak berubah Biru 

2. Ungu Jingga Biru 

3. Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah 

4. Ungu Tidak berubah Biru 

Pasangan bahan makanan yang mengandung protein dan amilum berturut-

turut adalah… 

A.  1 dan 2                           D.  2 dan 4 

B.  1 dan 3                              

C.  2 dan 3 

(Sumber: UN 2009) 

9.     Pernyataan berikut merupakan kegunaan makanan dalam tubuh kita. 

1) sumber energi utama bagi tubuh 

2) sebagai cadangan energi 

3) anti bodi terhadap racun yang masuk kedalam tubuh 

4) biokatalis dalam metabolisme 

5) berperan penting dalam transpor oksigen 

Pasangan yang merupakan kegunaan protein adalah… 

A.  1) dan 2)                        D.  3) dan 4) 

B.  1) dan 3)                          

C.  2) dan 4) 

(Sumber: UN 2010) 

10.  Suatu karbohidrat dengan pereaksi fehling akan memberikan endapan 

merah bata, dan jika di hidrolisis akan menghasilkan dua macam karbohidrat 

yang berlainan. Zat tersebut adalah… 

A. maltosa                          D.  laktosa 

B. sukrosa                           

C. selulosa 

 



 

 

LISTRIK untuk SMP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: POLIMER 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

 
 

Modul Guru Pembelajar 
Mata Pelajaran  Kimia SMA 

85 

F. Rangkuman 

 Polimer merupakan senyawa yang mempunyai massa molekul besar dan 

tersusun dari unit-unit molekul sederhana yang bergabung secara berulang. 

Molekul-molekul sederhana penyusun polimer disebut monomer. 

 Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer alam dan 

polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang ada di alam 

(biomolekul), sedangkan polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh 

manusia. Contoh polimer alam: karbohidrat, protein, lemak, dan asam 

nukleat. Contoh polimer sintetis: nilon, teflon, serat sintetis, dan plastik.  

 Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu polimer termoplastik dan polimer termoset. Polimer termoplastik 

adalah polimer yang melunak ketika dipanaskan, umumnya dapat dibentuk 

atau dicetak ulang. Contohnya, polietilena, poliprena, polivinil klorida (PVC). 

Polimer termoset adalah polimer yang tidak melunak dengan pemanasan 

sehingga tidak dapat dicetak ulang. Contohnya, bakelit.  

 Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan menjadi homopolimer 

dan kopolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer 

yang sama. Kopolimer adalah polimer yang dibentuk oleh lebih dari satu 

jenis monomer. Contoh homopolimer adalah polietena (polietilena) yang 

dibentuk hanya dari monomer etena (etilena). Contoh kopolimer adalah 

polimer yang dibentuk oleh monomer etilena (CH2=CH2) dan propilena 

(CH2=CH–CH3).  

 Pembentukan polimer atau polimerisasi terjadi melalui dua mekanisme, 

yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi 

melibatkan reaksi rantai oleh radikal bebas atau ion. Polimerisasi ini terjadi 

pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap, seperti etena. Adapun 

polimerisasi kondensasi adalah reaksi dua molekul bergugus fungsi lebih 

dari satu yang menghasilkan molekul besar dengan gugus fungsi yang juga 

lebih dari satu dan diikuti dengan pelepasan molekul kecil seperti molekul 

air. 
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G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan tes formatif 1 ini, Anda dapat memperkirakan tingkat 

keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda 

sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari Kegiatan Belajar 2, namun 

jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya 

Anda ulangi kembali kegiatan belajar 1 ini. 
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Pada abad ke-21 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah sangat 

berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di dalamnya perkembangan di 

bidang ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan 

alam yang sangat penting dipelajari dan dikembangkan seiring dengan kemajuan 

IPTEK dunia saat ini. Perkembangan ilmu kimia sangat maju secara signifikan 

mengikuti perkembangan jaman dalam dunia informasi, komunikasi dan IPTEK. 

Hal ini ditandai dengan adanya berbagai teknologi yang menerapkan ilmu kimia 

yang menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh 

masyarakat luas di dunia. Contoh-contoh produk hasil terapan ilmu kimia di bidang 

industri dan teknologi adalah keramik modern,  agrokimia, petrokimia, polimer, 

oleokimia,  obat anti kanker, sabun antiseptik, dan masih banyak lagi produk-

produk yang dibutuhkan lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman, ilmu kimia 

dapat diterapkan dalam industri dan teknologi dengan peranan yang sangat 

penting dalam perkembangan ilmu lainnya, seperti: kesehatan, obat-obatan, 

pertanian, geologi, dan dalam menyelesaikan masalah global. Selain itu, ilmu 

kimia juga dapat diterapkan dalam pencarian energi alternatif.    Materi   kimia 

terapan dalam teknologi industri  disajikan berdasarkan kompetensi guru 20.7 

Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait dengan 

kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

A. Tujuan 

Kegiatan belajar mengenai pengenalan industri yang menggunakan bahan kimia 

ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai penerapan ilmu kimia dalam 

bidang industri yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari.  
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari kegiatan belajar mengenai industri yang menggunakan 

bahan kimia ini, diharapkan peserta akan mampu: 

20.7 mendeskripsikan sifat fisika, pembuatan, serta penggunaan asam sulfat. 

20.7 mendeskripsikan zat yang terdapat pada baterai, reaksi yang terjadi pada 

baterai. 

20.7 mendeskripsikan  proses pembuatan pupuk urea 

20.7 mendeskripsikan bahan baku semen, proses pembuatan, macam-macam 

semen serta penggunaan semen. 

20.7 mendeskripsikan tentang bahan baku gelas, sifat-sifat gelas, proses 

pembuatan gelas serta jenis-jenis gelas. 

20.7 mendeskripsikan sejarah perkembangan keramik, bahan baku keramik 

proses pembuatan, jenis-jenis keramik serta penggunaan keramik 

 
C. Uraian Materi 

Pada bidang teknologi industri, ilmu kimia sangat dibutuhkan baik dalam persiapan 

maupun proses pembuatan produk tertentu. Mesin-mesin di industri membutuhkan 

logam dengan sifat tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Beberapa contoh 

produk yang dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia adalah semen, 

kayu, cat, beton, dan sebagainya. Berbagai produk bahan yang dihasilkan dari 

produk petrokimia dewasa ini banyak ditemukan, seperti plastik, serat sintetis, 

karet sintetis, pestisida, detergen, pelarut, pupuk, berbagai jenis obat maupun 

vitamin. Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk yang dihasilkan dari minyak 

dan gas bumi.  

 

Industri yang terlibat dalam produksi zat kimia biasa dikenal dengan industri kimia.  

Industri ini mencakup petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. 

Industri ini menggunakan proses kimia, termasuk reaksi kimia untuk membentuk 

zat baru, pemisahan berdasarkan sifat seperti kelarutan atau muatan ion, distilasi, 

transformasi oleh panas, serta metode-metode lain. Industri kimia terlibat dalam 

pemrosesan bahan mentah yang diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan 

sumber-sumber lain, menjadi material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat 

berupa produk akhir atau produk antara yang akan digunakan di industri lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petrokimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrokimia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Cat
https://id.wikipedia.org/wiki/Oleokimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muatan_ion&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Distilasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_mentah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penambangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Material
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_akhir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_antara&action=edit&redlink=1
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Industri kimia banyak menggunakan bahan kimia, berikut ini beberapa industry 

yang berkaitan langsung dengan bahan kimia: 

 

1. Industri asam sulfat 

a. Sifat Fisika 

Asam sulfat anhidrat tidak berwarna, berbau sangat tajam, korosif, cairannya 

kental seperti minyak dan berat, membeku pada suhu 10,5 ºC. Kadang-kadang 

disebut minyak vitriol. Kerapatan asam sulfat anhidrat adalah 1,85 g/mL pada suhu 

20 ºC. 

Berat jenis asam sulfat dengan kemurnian 95% adalah 1,83 g/mL. Jika bereaksi 

dengan air, akan menghasilkan panas (reaksinya eksotermik).  

Reaksi: 

H2SO4(l) + H2O(aq) →  HSO4
-(aq) +H3O+(aq) 

1) Pembuatan Asam Sulfat 

Bahan bakunya antara lain : S8 (belerang), pirit (FeS) spent oxides serta hasil 

samping dari peleburan tembaga, seng dan timbal. 

Proses pembuatan asam sulfat adalah : 

 

a. Proses kamar timbal 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Diagram alir proses kamar timbal. 

 

Pada proses kamar timbal ini digunakan katalis NO2 yang diperoleh dari 

oksidasi NH3. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut. 
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1) Pembakaran belerang menjadi SO2. 

            S(s) + O2(g) → SO2(g) 

2) Gas SO2 dioksidasi dengan katalis NO2 sebagai pembawa oksigen dalam 

air. 

SO2(g) + NO2(g) + H2O(l) → H2SO4(s) + NO(g) 

NO yang terbentuk bereaksi dengan oksigen membentuk NO2 kembali 

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) 

 

b.  Proses Kontak 

Asam sulfat diproduksi dari belerang, oksigen, dan air melalui proses kontak. 

1) Pada langkah pertama, belerang dipanaskan untuk mendapatkan sulfur 

dioksida: 

S (s) + O2 (g) → SO2(g) 

2) Sulfur dioksida kemudian dioksidasi menggunakan oksigen dengan 

keberadaan katalis vanadium(V) oksida:  

2 SO2 + O2(g)         2 SO3 (g)   (dengan keberadaan V2O5) 

3) Sulfur trioksida diserap ke dalam 97-98% H2SO4 menjadi oleum (H2S2O7), 

juga dikenal sebagai asam sulfat berasap. Oleum kemudian diencerkan 

ke dalam air menjadi asam sulfat pekat. 

4) H2SO4 (l) + SO3 → H2S2O7 (l) 

5) H2S2O7 (l) + H2O (l) → 2 H2SO4 (l) 

6) Perhatikan bahwa pelarutan langsung SO3 ke dalam air tidaklah praktis 

karena reaksi sulfur trioksida dengan air yang bersifat eksotermik. Reaksi 

ini akan membentuk aerosol korosif yang akan sulit dipisahkan. 

7) SO3(g) + H2O (l) → H2SO4(l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_kontak&action=edit&redlink=1
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Berikut skema proses kontak dalam pembuatan asam sulfat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Skema proses kontak 

2) Penggunaan Asam Sulfat 

Asam sulfat dapat digunakan sebagai bahan pembuatan tawas, pupuk, asam 

nitrat, bahan peledak, tembaga sulfat. proses pengilangan minyak, pemurnian 

logam, bahan peledak, zat pewarna, kertas perkamen, deterjen, dan elektrolit 

dalam baterai mobil. Industri asam sulfat lainnya adalah industri dalam pembuatan 

air aki. Aki adalah jenis baterai yang banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. 

Aki menjadi pilihan yang praktis, karena dapat menghasilkan listrik yang cukup 

besar dan dapat diisi kembali. Aki atau accumulator  merupakan sel volta yang 

tersusun atas elektroda Pb dan PbO, dalam larutan asam sulfat yang berfungsi 

sebagai elektrolit. Pada aki, sel disusun dalam beberapa pasang dan setiap 

pasang menghasilkan 2 Volt. Pada umumnya aki memiliki  potensial sebesar 6 

Volt (kecil) sebagai sumber arus sepeda motor dan 12 V (besar) untuk mobil. 

Reaksi penggunaan aki merupakan sel volta, dan reaksi pengisian menggunakan 

arus listrik dari luar seperti  peristiwa elektrolisis. Sel aki disebut juga sebagai sel 

penyimpan, karena dapat berfungsi penyimpan listrik dan  pada setiap saat dapat 

dikeluarkan. Anodenya terbuat dari logam timbal atau timah hitam (Pb) dan 

katodenya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2, keduanya merupakan 

zat  padat yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. 

 
Pada sel aki ini tidak memerlukan jembatan garam, karena kedua elektroda dan 

hasil reaksinya tidak larut dalam larutan asam sulfat sehingga tidak perlu 
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memisahkan anoda dan katoda. Hal penting yang harus dilakukan adalah dijaga 

jangan sampai kedua elektroda tersebut saling bersentuhan. 

Sel aki dapat dilakukan dengan proses reaksi pengosongan dan pengisian aki. 

       
 Reaksi pengosongan aki : 
       Anoda : Pb (s) + HSO4

- (aq)         PbSO4 (s)  +  H+  (aq)   +  2 e- 

       Katoda     : PbO2 (s) + HSO4
- (aq) + 3 H+ (aq) + 3 e-       PbSO4 (s) + 2 H2O (l) 

     Pb (s) + PbO2 (s) + 2 HSO4
- (aq) + 2 H+            2 PbSO4 (s) + + 2 H2O (l) 

 Fungsi larutan H2SO4 pada reaksi pengosongan aki adalah sebagai oksidator. 

Tiap sel aki mempunyai beda potensial ± 2 V : aki 12 V terdiri atas 6 sel yang 

dihubungkan seri. Hal yang perlu diperhatikan dari reaksi pengosongan aki adalah 

sebagai berikut. 

(1) Anoda dan katoda berubah menjadi zat yang sama, yaitu PbSO4. 

(2) Apabila permukaan kedua elektroda sudah ditutupi zat yang sama, yaitu 

PbSO4 berarti tidak lagi terdapat selisih potensial, aki perlu diisi kembali. 

(3) Selama reaksi pengosongan aki berlangsung, H2SO4 diikat dan dihasilkan air. 

Dengan demikian kadar H2SO4 berkurang dan rapatan larutan berkurang. 

Dalam praktek, rapatan larutan digunakan sebagai patokan untuk pengisian 

aki kembali. Aki yang baru diisi, mengandung larutan dengan rapatan sekitar 

1,25 – 1,30 g/mL. Apabila rapatan larutan turun sampai 1,20 g/mL, aki sudah 

perlu diisi kembali. Rapatan larutan dapat ditentukan dengan suatu alat yang 

disebut hidrometer.  

 
Aki dapat diisi kembali karena hasil-hasil reaksi pengosongan aki tetap melekat 

pada kedua elektroda. Pengisian aki dilakukan dengan membalik arah aliran 

elektron pada kedua elektroda. Pada pengisian aki, anoda (Pb) mengirim elektron 

pada katoda. Sebaliknya, pada pengisian aki elektroda Pb dihubungkan dengan 

kutub negatif sumber arus sehingga PbSO4 yang terdapat pada elektroda Pb itu 

direduksi. Sementara itu, PbSO4 yang terdapat pada katoda mengalami oksidasi 

membentuk PbO2. 

Reaksi pengisian aki adalah sebagai berikut : 

 

      Katoda: PbSO4 (s) + H+ (aq) + 2 e- →         Pb (s) + HSO4
- (aq)    

          Anoda : PbSO4 (s) + 2 H2O (l)     →       PbO2 (s) + HSO4
- (aq) + 3 H+ (aq) + 3 e- 

   2 PbSO4 (s) +  2 H2O (l)   →      Pb (s) + PbO2 (s) + 2 HSO4
- (aq) + 2 H+ 

 

+ 

 

+ 
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2. Baterai 

Baterai kering ditemukan oleh Leclanche pada tahun 1866. Sel Leclanche terdiri 

atas suatu silinder seng yang berisi pasta campuran batu kawi (MnO2), salmiak 

(NH4Cl), karbon (C), dan sedikit air. Sel ini disebut “kering” karena menggunakan 

sedikit air, namun kelembaban mutlak perlu untuk memberikan suatu larutan agar 

ion-ion dapat berdifusi diantara elektroda-elektroda itu. Seng berfungsi sebagai 

anoda, sedangkan katoda digunakan elektroda inert yaitu grafit yang dicelupkan 

ditengah-tengah pasta. Pasta sendiri berfungsi sebagai oksidator.  

Reaksi yang terjadi pada batu baterai : 

 

Anoda   : Zn (s)    →      Zn2+ (aq)  +   2 e- 

Katoda  : 2 MnO2 (s) + 2 NH4
+ (aq) + 2 e-  →  Mn2O3 (s) + 2 NH3 (aq) + H2O (l)     

Zn (s) + 2 MnO2 (s) + 2 NH4
+ (aq)  → Zn2+ (aq) +  Mn2O3 (s) + 2 NH3 (aq) + H2O (l)     

 

Zn2+ yang terbentuk mengikat NH3 membentuk ion Zn(NH3)4
2+. Reaksinya yang 

terjadi  : 

 

Zn2+ (aq) + 4 NH3 (aq)            Zn(NH3)4
2+ (aq) 

 

Sebuah sel kering tunggal mempunyai voltase sebesar 1,5V. Dengan 

menghubungkan beberapa sel secara seri, diperoleh voltase yang lebih tinggi. 

Suatu fakta yang dikenal adalah bahwa bila sebuah baterai lampu senter 

digunakan terus-menerus selama sejam atau lebih, cahaya akan meredup dan 

baterai nampak seperti mati. Setelah didiamkan beberapa waktu, baterai itu dapat 

menghasilkan arus dengan kuantitas yang normal lagi. Periode istirahat tadi 

memungkinkan terjadinya reaksi kimia dan proses difusi yang akan membuang 

produk reaksi dari dekat elektroda dan memungkinkan pereaksi mendekat. 

 
3. Industri Pupuk Urea 

Urea (NH2CONH2) dibuat dari amonia (NH3) dan karbondioksida (CO2).  Beberapa 

proses pembuatan  urea yang dikenal adalah proses Mitsui Toatsu, Stammi 

Carbon, Snam Progetti, Montedison, dan lain-lain. 

 Beberapa pabrik urea yang ada di Indonesia antara lain PP. Sriwijaya, PP. 

Kujang, PP. Petrokimia Gresik, PP. Pupuk Kaltim, dan PP. Iskandar Muda. 

+ 
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Di Jawa Barat pabrik pupuk urea terletak di Cikampek (PP. Kujang).  PP. Kujang 

memproduksi urea kurang lebih 1700 metrik ton urea prill per hari. Pabrik ini 

menggunakan proses Mitsui Toatsu.  Keunggulan proses mitsui adalah: 

(1) Mudah prosesnya 

(2) Murah investasinya 

(3) Biaya operasi rendah 

(4) Kualitas tinggi 

 
a. Proses Pembuatan Urea 

 Pabrik urea umumnya melakukan 4 proses dalam pembuatan urea, yaitu sintesa, 

purifikasi/dekomposisi, kristalisasi dan rekoveri. 

 

a. Sintesa 

Urea diproduksi melalui reaksi eksotermik yang tinggi antara NH3 dan CO2 untuk 

membentuk amonium karbamat oleh sedikit dehidrasi endotermik, amonium 

karbamat membentuk urea.  Reaksinya yang terjadi pada proses sintesa adalah: 

2 NH3  +  CO2                                      NH2COONH4     (amonium karbamat) 

    

  NH2COONH4                                            NH2CONH2   (urea)  +  H2O 

Reaksi-reaksi ini reversibel.  Variabel utama yang mempengaruhi reaksinya 

adalah suhu, tekanan, komposisi umpan, dan waktu reaksi.  Konversi amonium 

karbamat menjadi urea pada suhu dan tekanan tinggi dalam fasa larutan.  Suhu 

dan tekanan konversi 200ºC dan 250 kg/cm2.   

 

b. Purifikasi 

Proses purifikasi berawal dari produk sintesa terdiri atas urea, biuret (dimer urea 

yang tidak dikehendaki), amonium karbamat, air, dan amonia berlebih.  Pada 

umumnya proses purifikasi berlangsung sebagai berikut: amonium karbamat, air, 

dan kelebihan amonia dipisahkan dengan memberikan panas pada tekanan yang 

lebih rendah.  Amonium karbamat terurai menjadi gas amonia dan karbondioksida.  

Reaksinya yang terjadi pada proses purifikasi adalah: 

NH4COONH2                              CO2  +  2 NH3 

  eksotermik 

  endotermik 
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Dekomposisi ini dilakukan pada suhu 120ºC-165ºC.  Penurunan tekanan akan 

menambah konversi dekomposisi.  Selama dekomposisi amonium karbamat, urea 

akan mengalami hidrolisa dengan reaksi sebagai berikut. 

 NH2CONH2  +  H2O                          CO2  +  2 NH3 

Sehingga selama proses berlangsung, perlu diperhitungkan kondisi reaksi dengan 

cermat agar tidak kehilangan urea (yield).  Pada tekanan yang rendah dan suhu 

diatas 90ºC urea juga mengalami dekomposisi menjadi biuret dan amonia.  Reaksi 

yang terjadi adalah: 

2 NH2CONH2                           NH2CONHCONH2  +  NH3 

      urea                                              biuret 

 

Terbentuknya biuret dalam lelehan urea sangat cepat, akan tetapi pada tahap 

sintesa jumlah amonia cukup membantu mempertahankan kadar biuret tetap 

rendah.  Kadar biuret di urea tidak boleh melebihi 1%.  Sedangkan untuk 

memisahkan amonium karbamat dan kelebihan amonia dari larutan urea, sebelum 

dialirkan kristaliser dilakukan 3 tahap dekomposisi dengan mengurangi tekanan, 

yaitu 17 kg/cm2, 2,5 kg/cm2, sampai tekanan atmosfir.  Konsentrasi larutan urea 

yang memasuki kristaliser adalah 74% berat.   

 
c. Kristalisasi dan Prilling 

Larutan urea dari dekomposer dikristalkan secara vakum dan kristal urea 

dipisahkan dengan proses sentrifugasi.  Kristal-kristal yang terbentuk dalam 

vacuum crystallizer kemudian dikeringkan sampai kadar air 0,3% dengan 

menggunakan udara panas. Untuk mempertahankan kadar biuret di dalam kristal 

urea sekitar 0,1%, sejumlah larutan induk yang mengandung hampir semua biuret 

dikembalikan ke seksi rekoveri sebagai cairan absorben untuk CO2 dan NH3.  

Akhirnya larutan dikembalikan ke reaktor di mana kelebihan biuret dengan 

kelebihan biuret dikonversikan kembali menjadi urea.  Reaksinya : 

NH2CONHCONH2  +  NH3                              2 NH2CONH2 

       biuret                                                             urea 

Kristal-kristal tersebut dikirim ke prilling tower melalui FBD kemudian kristal 

dilelehkan dalam melter yang didesain khusus menggunakan steam sebagai 

pemanas.  Lelehan urea kemudian mengalir melalui distributor-distributor dan 

membentuk tetesan yang memadat dalam prill dengan adanya pendinginan oleh 
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udara dalam prilling tower. Di dalam pabrik, kristal dikeringkan sampai kadar 0,2-

0,3% sebelum dikirim ke melter.  Urea prill yang diperoleh pada bagian prilling 

towert untuk memisahkan prill yang terlalu besar dan kemudian disimpan di bulk 

storage. Produk urea yang keluar dari prilling tower kemudian dikirim ke unit 

pengantongan dengan menggunakan konveyor.    

 
d. Rekoveri 

Pada proses rekoveri terjadi tahap pengembalian gas amonia dan karbondioksida 

yang tidak bereaksi setelah dekomposisi amonium karbamat.   

Metoda pengembalian gas-gas yang tidak bereaksi dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a. memisahkan dan mengembalikannya sebagai gas-gas.  

b. mengembalikannya sebagai larutan atau slurry. 

Pada proses Mitsui digunakan cara yang kedua. Gas-gas campuran NH3 -CO2 dari 

dekomposer diserap dalam air dan larutan urea di dalam adsorber secara berturut-

turut, kemudian dikembalikan ke reaktor urea. Kelebihan amonia dimurnikan 

dalam High Pressure Absorber dan dikembalikan secara terpisahkan ke dalam 

reaktor melalui ammonia Condenser, Ammonia Resevoir, Liquid Ammonia Feed 

Pump,  dan Ammonia Preheater 

 
4. Industri Semen 

Pada masa pembangunan ini terutama pembangunan fisik, semen berperan 

sangat penting sebagai penguat dinding, galangan, terowongan, bendungan dan 

jalan. Semen merupakan bahan pengikat dalam bahan bangunan baik. 

Semen termasuk suatu bahan hidraulik, yaitu bila terjadi penambahan air akan 

mempunyai kemampuan mengikat bahan lain menjadi satu massa yang padat dan 

keras.  

 
a. Bahan Baku dan Pembuatan Semen 

Semen dibuat dari batu kapur, tanah liat, pasir dan pasir besi. Bahan-bahan 

tersebut mengandung kalsium karbonat (CaCO3), silika (SiO2), oksida besi dan 

kadang-kadang dengan kadar yang bermacam-macam ditambahkan pula oksida 

alumunium atau alumina (Al2O3). 

Proses pembuatan semen ada bermacam-macam, bergantung pada macam-

macam yang akan dihasilkan. Tiga kelompok semen yang dikembangkan secara 

komersial adalah semen alam, semen alumina, dan semen portland. 
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Semen alam merupakan adukan yang tahan air, terutama dipergunakan dalam 

pembuatan terusan-terusan untuk transportasi. Semen ini dibuat dari batu kapur 

yang dihilangkan karbondioksidanya dengan pemanasan dalam waktu lama. 

Proses ini disebut kalsinasi dan hasilnya disebut kapur tohor yang dapat bereaksi 

langsung dengan air dan menghasilkan kalor. Hasil pencampuran ini adalah 

kalsium hidroksida yang berbentuk dempul yang tidak mengeras dalam air. 

Dempul ini dipergunakan sebagai adukan yang menjadi keras kembali setelah 

bereaksi dengan karbondioksida dari udara membentuk kalsium karbonat kembali, 

dalam jangka waktu tertentu secara alamiah. Dempul ini termasuk semen alam 

yang banyak mengandung kalsium oksida (CaO). Reaksi yang terjadi pada proses 

ini adalah: 

 

CaCO3(s) → CaO(s) + H2O(l) 

CaO(s) + H2O (l) → Ca(OH)2(aq)  

Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O (aq) 

 

Apabila batu kapur yang mengandung 25% tanah liat dikalsinasi, maka zat yang 

dihasilkan bereaksi lambat dengan air menghasilkan lebih sedikit kalor. Bahan 

yang terbentuk keras dan tidak hancur dalam air. Bila bahan ini mengandung 10-

20% silika dan alumina, maka disebut kapur hidraulik, sedangkan yang 

mengandung 20-35% bahan tersebut adalah semen alam. Kapur hidraulik dan 

semen alam, mengandung 10-25% magnesium oksida (MgO). 

1) Semen alumina mengandung alumina dalam kadar tinggi, dibuat dari 

campuran batu kapur dan bauksit yang dipanaskan hingga mencair dan 

dihasilkan kapur alumina yang dapat bereaksi langsung dengan air. Hasil 

reaksi tersebut membentuk massa yang keras yang tahan terhadap air 

maupun larutan sulfat. Proses pengerasan ini berlangsung cepat. Berdasarkan 

sifat ketahanannya yang tinggi terhadap garam, maka semen ini dipergunakan 

untuk pembuatan jalan-jalan yang sering terkena es atau salju. Semen ini juga 

tahan terhadap pemanasan tinggi karena itu dapat dipergunakan sebagai 

isolator pada tungku pemanas. 

2) Semen portland merupakan nama dagang dari semen hidaulik yang dibuat 

dengan cara penggilingan butiran-butiran yang terjadi dari tetesan batu kapur 
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yang dibakar pada pembuatan kapur hidraulik. Ternyata kualitas semen 

hidraulik lebih unggul dari kapur hidraulik. 

 Bahan dasar semen portland terutama kapur yang mengandung tanah liat, 

terak dan abu. Konsentrasi kalsium oksida, alumina, silika, dan feri oksida 

dalam semen ini harus demikian tepatnya, sehingga untuk batuan bahan 

dasarnya harus melalui pengerjaan pendahuluan apabila tidak memenuhi 

syarat komposisi yang diperlukan. Ketetapan komposisi semen portland ini 

dibuat dengan tujuan memperoleh bermacam-macam semen portland yang 

masing-masing mempunyai sifat yang khas. 

       
Komponen semen portland adalah senyawa-senyawa kalsium, silikat, dan 

aluminat-aluminat yang tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 komponen portland 
 

Senyawa Rumus Singkatan 

trikalsium silikat 

dikalsium silikat 

trilaksium aluminat 

tetrakalsium alumino ferit 

3 CaO.SiO2 

2 CaO.SiO2 

3 CaO.Al2O3 

4 CaO.Al2O3.Fe2O 

C3S 

C2S 

C3A 

C4AF 

 

Pembuatan semen portland dapat melalui dua macam cara, yaitu proses basah 

dan proses kering. Kedua macam proses tersebut mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Persamaan kedua proses tersebut terletak pada tahap-tahap dalam 

proses pembuatannya, yang meliputi penggilingan (grinding), pencampuran 

(mixing), dan pembakaran (firing). Perbedaan antara kedua proses tersebut 

terletak pada tahap penggilingan dan pencampuran, yang pada proses basah 

dilakukan dengan kadar air 30-40% (basah), sedangkan pada proses kering 

dilakukan dengan kadar air ± 5% (kering). Untuk proses kering ini, tanah liat perlu 

dikeringkan terlebih dahulu dan kemudian barulah campuran bahan-bahan digiling 

serta diaduk merata dalam ‘roller mill’ yang pada akhirnya baru siap untuk 

dilakukan tahap pembakaran. 

 
Pada tahap pembakaran ini proses yang terjadi berturut-turut sebagai berikut : 

 Pengeringan (drying)   :  bertujuan menguapkan air sampai kering (0%). 

Kalsinasi (calcination) : bertujuan mendekomposisi CaCO3 menjadi CaO dan 

CO2, serta dekomposisi tanah liat Al2O3.2SiO2.xH2O menjadi Al2O3, SiO2, dan 
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H2O. Pada proses basah peristiwa ini berlangsung dalam ‘rotary klin’ 

sedangkan pada proses kering sebagian berlangsung dalam ‘suspension 

preheater’ dan sebagian pada ‘short rotary klin’. 

 Pelelehan (sintering): bertujuan meleburkan bahan baku agar dapat bereaksi. 

 Reaksi (reaction): bertujuan membentuk senyawa-senyawa dengan rumus-

rumus tertentu yang disingkat sebagai C2S, C3S, C3A, C4AF, dll. 

 
Suhu pada rotary klin pada akhirnya mencapai 1425-1540 ºC. 

Semen yang terjadi berupa terak (clinker), kemudian didinginkan secara cepat 

dengan alat pendingin dan dikumpulkan. Apabila clinker didinginkan perlahan-

lahan, alumina dan feri oksida berkesempatan mengkristal dan membentuk C3A 

dan C4AF. Dengan pendinginan cepat terjadi cairan ‘lewat dingin’ atau kaca. Oleh 

karena itu, kecepatan pendinginan menentukan jumlah relatif kristal dan bentuk 

amorf yang terjadi. 

 
Akhirnya clinker ini ditambah sedikit gypsum (CaSO4.2H2O) dan digiling secara 

kering dalam penggiling clinker menjadi semen. Suhu dalam rotary klin yang naik 

perlahan-lahan berhubungan dengan reaksi yang berlangsung di dalamnya. Pada 

600 ºC magnesium karbonat terurai menjadi magnesium oksida dan CO2, 

selanjutnya pada 900 ºC baru kalsium karbonat terurai menjadi CaO dan CO2 dan 

pencairan terjadi pada 1320 ºC yang memulai terjadinya interaksi antara kapur, 

silika, alumina, dan feri oksida. Interaksi antara kapur dan silika pada 

pembentukan C2S yang sebagiannya akan berubah menjadi C3S berlangsung 

cepat pada 1375 ºC. 

 
b. Macam-Macam Semen dan Kegunaannya 

Semen portland sesungguhnya merupakan sekelompok semen yang terdiri atas 

lima macam tipe berdasarkan komponen-komponen penyusunnya yang berbeda 

kadarnya maka berbeda pula sifatnya, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 

penentuan untuk penggunaannya. 

Adapun kelima macam tipe semen portland ini dikenal sebagai tipe I (regular type), 

tipe II (moderate heat of hardening), tipe III (high early strength), tipe IV (low heat), 

dan tipe V (sulfate resistant). 
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Tabel 4.2 Komposisi setiap tipe semen portland ini dirangkumkan dalam tabel 

berikut. 

Tipe 
% komposisi 

C3S C2S C3A C4AF CaSO4 MgO CaO 

I 

II 

III 

IV 

V 

45 

44 

53 

28 

38 

27 

31 

19 

39 

43 

11 

5 

11 

4 

4 

8 

13 

9 

12 

9 

3,1 

2,8 

4,0 

3,2 

2,7 

2,9 

2,5 

2,0 

1,8 

1,9 

0,5 

0,4 

0,7 

0,2 

0,5 

 

Setiap komponen dalam semen portland mempunyai fungsi masing-masing. C3A 

menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan, tetapi pembentukan tersebut tidak 

segera melainkan butuh waktu untuk terjadinya C3S sebagai penguat pada waktu 

awal (7-8 hari) sedangkan C2S bersama-sama dengan C3S merupakan penguat 

pada keadaan akhir (setelah 1 tahun). Fe2O3, Al2O3, MgO, dan alkali merendahkan 

suhu pembentukan terak (clinker).  

 
c. Jenis-jenis semen 

- Semen pozzolan: yang dibuat dari campuran 2-4 bagian pozzolan dengan 1 

bagian kapur hidrat yang digiling bersama-sama. Kekuatannya mula-mula 

kurang dari semen portland, tetapi setelah jangka waktu 1 tahun menjadi sama 

kekuatannya dan yang lebih menguntungkan adalah pozzolan tahan terhadap 

daya korosif larutan garam dan air laut lebih dari semen portland. 

- Semen silikat: dibuat dari 2 bagian serbuk silika dan 1 bagian natrium silikat. 

Semen ini tahan terhadap berbagai asam dengan berbagai konsentrasi, 

kecuali asam fluorida. 

- Semen magnesium oksiklorida: diperoleh dengan mereaksikan secara 

eksotermal larutan 20% magnesium klorida dalam magnesia (MgO) yang 

didapat dari kalsinasi magnesit dan magnesia dari air laut. Semen ini berguna 

sebagai pengisi dalam pemasangan ubin, misalnya teraso, porselin, keramik, 

dll dan dapat pula diberi warna (semen berwarna atau semen putih dalam 

perdagangan). 
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5. Industri  Gelas 

a. Sejarah 

Pada awal tahun  6000 atau 5000 SM, tak dapat diketahui dengan pasti, bangsa 

mesir kuno sudah membuat permata tiruan dari gelas. Kaca jendela sudah dikenal 

sekitar awal tahun 290 M. Selanjutnya sampai masa kini gelas masih dibuat secara 

besar-besaran untuk mendukung keperluan kehidupan sehari-hari. 

 
b. Bahan Baku dan sifat-sifat gelas 

Tiga komponen utama  yang membentuk sifat-sifat  khas dari gelas, yaitu 

Pembentuk, Pengubah, dan Penstabil. Bahan pembentuk gelas adalah zat-zat 

yang dapat membentuk sifat bening dan tidak kristal atau amorf, yaitu silika (SiO2). 

Ada pula gelas selain  silika sebagai bahan pembentuknya juga ditambahkan  

oksida-oksida boron, fosfor, germanium, arsen sebagai pembentuk yang 

memberikan sifat khusus terhadap gelas tersebut. Misalnya:  oksida boron 

memberikan sifat refraktori, oksida arsen menghilangkan terbentuknya 

gelembung-gelembung gas, oksida timbal menaikkan nilai indeks bias dan 

tahanan listrik, oksida besi dan nikel memberi warna gelas, oksida mangan 

menghilangkan warna. 

 
Gelas yang terdiri atas bahan pembentuk dan pengubah saja tidak bersifat stabil, 

misalnya campuran silika dan oksida natrium membentuk gelas yang larut dalam 

air yaitu water glass. Dengan demikian untuk membentuk gelas yang baik 

diperlukan komposisi ketiga yaitu bahan penstabil, misalnya oksida-oksida 

kalsium, aluminium dan seng. 

 
Secara umum bahan baku gelas terdiri atas pasir, soda kapur, dolomit, feldspar, 

arsenat, karbon, cullet. Cullet ini adalah lelehan dari barang-barang limbahan 

gelas yang dilebur kembali menjadi bahan gelas, misalnya dari pecahan-pecahan 

gelas dan lain-lain. 

 
Walaupun sifat-sifat gelas yang khas ditentukan oleh komposisi, ada beberapa 

sifat yang dimiliki gelas pada umumnya. Sifat-sifat umum gelas ini adalah keras, 

rapuh, tidak menghantarkan listrik. Gelas tidak menunjukkan titik leleh yang tajam 

seperti halnya zat yang berstruktur kristal. Bila dipanaskan gelas akan melunak 

menjadi cair perlahan-lahan dan apabila didinginkan perlahan-lahan mengeras 

sampai kaku. Hal ini disebabkan oleh beragamnya ikatan kimia antara atom-atom 
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dalam gelas, sehingga tidak ada temperatur tertentu dimana semua ikatan 

tersebut akan putus bersama-sama. 

 
Beberapa sifat gelas yang lain adalah  sebagai berikut : 

1) Sifat optik 

Apabila gelas kena cahaya, sebagian besar gelas akan meneruskan cahaya 

tersebut karena sifatnya yang transparan. Sebagian kecil cahaya tersebut akan 

dipantulkan, dibelokkan atau diserap.Dengan mengatur komposisi gelas maka 

salah satu dari ketiga sifat yang disebutkan terakhir ini dapat ditonjolkan. 

Misalnya pada lensa lebih menonjol sifat membelokkan cahaya ( refraktori ), 

pada cermin lebih menonjol sifat pemantulan cahaya ( refleksi ).  

2) Sifat kimia 

Pada umumnya gelas tidak bereaksi dengan kebanyakan zat-zat kimia, kecuali 

dengan asam flourida, asam pospat pekat panas, basa pekat panas, karena 

itu gelas dapat dipergunakan sebagai tempat zat-zat kimia tanpa mengalami 

kerusakan. 

3) Sifat mekanik 

Sebelum sampai pada titik pecahnya gelas bersifat elastis sempurna. Bila pada 

permukaan gelas telah terjadi keretakan, maka tekanan yang diterima gelas 

selanjutnya akan terkumpul pada bagian yang retak itu dan tidak dapat 

disebarkan merata keseluruh permukaaan gelas, sehingga mempercepat 

patahnya gelas pada bagian yang retak itu. 

4) Sifat termal 

Gelas merupakan penghantar panas yang tidak baik, tetapi apabila telah 

menerima  panas maka panas itu akan dipertahankannya. Oleh karena itu 

gelas dapat tahan pada suhu tinggi dan dapat menjadi pelindung untuk 

bertahan terhadap perubahan suhu yang tiba-tiba. 

5) Sifat listrik 

Meskipun secara umum gelas bersifat isolator listrik, namun gelas memiliki 

sifat yang istimewa terhadap listrik. Keistimewaan ini meliputi tahanan yang 

diberikan gelas apabila dilalui arus listrik, kemampuan gelas untuk menyimpan 

listrik dalam medan listrik, dapat mengabsorpsi energi dari gelombang listrik 

dan dapat dipecah apabila dihubungkan dengan beda potensial listrik tertentu. 
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Sifat unik ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan gelas pada alat-alat 

elektronika.  

 
c. Proses pembuatan gelas 

Pembentukan gelas meliputi tahap- tahap berikut : 

1) Penyediaan bahan mentah gelas 

Bahan-bahan baku meliputi pasir, soda abu (Na2CO3), kapur (CaO), feldspar 

(KalSi3O8), dolomit (CaCO3.MgCO3), arsenat (AsO4
3-), karbon (C), mula-mula 

digiling terlebih dahulu, diayak, dipisahkan dari bahan pengotor yang  tidak 

diinginkan. Kemudian, dimasukan ke dalam mesin pencampur dan 

ditambahkan kedalamnya cullet untuk menurunkan titik leleh campuran. 

2) Peleburan dalam dapur peleburan 

Pada tahap ini bahan baku gelas mengalami reaksi pembentukan gelas, 

dengan suhu tinggi sekitar 1400oC. Dapur peleburan dibuat dari bahan keramik 

yang tahan suhu tinggi dan disebut refraktori. 

3) Pembentukan gelas 

Pembentukan gelas dilakukan pada suhu tinggi, yaitu pada saat gelas masih 

dalam keadaaan cair. Biasanya pembentukan terjadi pada suhu 700 – 1000 

oC.  

4) Annealing bahan gelas yang telah terbentuk 

Yaitu pendinginan barang gelas yang telah terjadi secara perlahan-lahan dan 

terkontrol. Tujuan upaya ini adalah mencegah timbulnya tegangan-tegangan 

pada gelas yang dibuat yang dapat menyebabkan pecah atau retak. 

5) Pengerjaan penyempurnaan 

Disebut pula tahap finishing atau proses tempering, dengan cara pemanasan 

gelas yang telah mengalami annealing sampai mendekati titik lunaknya, lalu di 

dinginkan tiba-tiba dalam media minyak atau udara, maka akan diperoleh gelas 

dengan kekuatan 3-5 kali lipat. 

 
d. Jenis – jenis gelas  

Beberapa jenis gelas diantaranya adalah: 

1) Gelas soda kapur : terdiri atas silika (SiO2), oksida natrium, oksida kalsium. 

Jenis gelas ini sangat banyak diproduksi dan dipergunakan sebagai kaca 

jendela, botol, dan cermin. 
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2) Gelas Silika : dibuat melalui penguapan dan kondensasi silika dengan 

pemanasan diatas 1700 oC. Jenis gelas ini tahan terhadap perubahan panas 

dan kenaikan panas terbaik diantara semua jenis gelas yang lain, karena itu 

biasa dipergunakan sebagai cermin teleskop, penutup sel energi surya dan 

tabung penyimpan uap Hg pada lampu merkuri. 

3) Gelas Silika 98% : Dibuat dengan cara menghilangkan konstituen  non silika 

(seperti boron oksida) dari gelas, sehingga hasilnya tahan terhadap suhun 

sampai 900oC dan tak pecah bila dalam keadaan panas dimasukkan ke dalam 

air es. Gelas ini dipergunakan untuk kaca jendela pesawat antariksa. 

4) Gelas Borosilikat : Terdiri dari boron oksida dan silika, tahan terhadap panas 

dan reaksi kimia. Terkenal dengan nama perdagangan Pyrex. Berguna untuk 

alat-alat memasak tahan panas, alat-alat laboratorium dan pipa tahan korosi. 

5) Gelas Alumino silikat: Mengandung Silikon Oksida dan aluminium oksida, 

tahan panas, tetapi lebih mahal dari gelas boro silikat 

6) Gelas timbal alkali: mengandung silika, timbal oksida, soda, dan kalium 

karbonat. Dipanaskan untuk gelas seni, tabung termometer, barang elektronik 

yang tahanan listriknya tinggi dan sebagai jendela perisai terhadap sinar 

gamma dalam reaktor nuklir. Dikenak sebagai kristal. 

7) Gelas optik: terdiri atas silika, oksida timbal, oksida natrium dan oksida kalium. 

Dibuat secermat mungkin, hingga tak ada garis ataupun gelembung udara di 

dalamnya yang dapat mengurangi ketepatan jalannya cahaya. Digunakan 

dalam alat-alat optik. 

8) Gelas berwarna: dibuat dari setiap jenis gelas (kecuali gelas silika 100%) yang 

mengandung sejumlah kecil unsur-unsur tertentu, seperti kobal (biru), krom 

dan besi (hijau), uranium atau cerium (kuning). 

 
6. Industri Keramik 

 
a. Sejarah perkembangan keramik 

Pembuatan barang  pecah belah  mungkin telah mulai pada zaman Neoliticum 

dengan cetakan tangan dan dipanggang dalam sinar matahari atau dalam tungku. 

Bahan keramik sukar bereaksi dengan  zat lain, karena itu tidak mengalami 

kerusakan untuk waktu lama, juga apabila dikubur. Para ahli sejarah sangat 

percaya pada barang-barang keramik untuk merunut peradaban kuno, juga 
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migrasi manusia. Misalnya, berbagai sejarah Mesopotamia, Persia dan Mesir telah 

ditandai dengan potongan –potongan barang pecah belah yang ditemukan. 

 
Apabila masa neoliticum warna keramik hanya merah, maka pada masa raja-raja 

Mesir barang pecah belah  dibuat bergambar dan berwarna-warni, terutama pada 

masa Amenhotep III. 

 
Di cina pada masa pemerintah Hoangti, keramik mula-mula dibuat dalam  bentuk 

barang pecah belah, yaitu pada tahun 2698 SM. Porselin baru mulai  di buat pada 

masa dinasti Sung, yaitu tahun 960 – 1279 M. Warna biru kobal yang dibuat pada 

porselin Cina dipelajari dari orang-orang Arab. 

 
Barang pecah belah Yunani kuno biasanya berwarna tunggal  yang sangat 

bergantung pada pembakarannya. Mula-mula ada sekitar tahun 2200 sM, 

kemudian pada tahun 2000 sM muncul yang berwarna keperakan dan bentuk yang 

berkilauan muncul tahun 1100 sM. Pada periode antara tahun 500 – 320 sM 

keramik Yunani bergambar hitam  dengan latar belakang merah atau sebaliknya. 

Pada masa antara tahun 300 -100 sM ukiran mulai populer mendesak lukisan, dan 

benda-benda keramik yang mengkilat sangat banyak.  

 
b.   Bahan baku dan pembuatan keramik 

Secara tradisional keramik terdiri atas bahan padat anorganik yang umumnya  

berupa  silikat. Bahan baku utama silikat ini adalah tanah liat/ lempung, pasir, dan 

feldspar. Tanah liat adalah aluminium silikat terhidrasi yang merupakan hasil 

pelapukan  feldspar. Dalam tanah liat ini terkandung oksida silikon, oksida 

aluminium, oksida-oksida kalium, magnesium, kalsium. Sifat dapat dibentuk dan 

dilebur  merupakan penyebab utama llempung dipilih sebagai bahan baku 

keramik, yang dikenal dengan  istilah plastisitas dan fusibilitas lempung.  

Feldspar berfungsi sebagai bahan pengikat yang dapat menurunkan titik leleh 

bahan keramik. Sedangkan pasir berfungsi sebagai bahan non-plastik  dari 

keramik, untuk mengatur plastisitas serta mengurangi penyusutan. 

Sebagai tambahan dalam pembuatan keramik juga ditambahkan talk, boraks, 

soda, besi oksida, oksida-oksida timbal, litium barium dan lain-lain, untuk bahan 

fluks (yang menurunkan suhu titik leleh bahan keramik). Alumina, kromit, kapur, 

zirkonia, dan titania, sebagai bahan refraktori. 
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Tahap-tahap pengerjaan dalam pembuatan keramik mirip dengan pembuatn gelas  

yaitu : 

  Bahan baku          persiapan            pembentukan          pengeringan                 

  Pembakaran          pengerjaan akhir            hasil 

 
Pada tahap persiapan, bahan baku digiling dan dicampurkan dengan komposisi 

sebagaimana  yang diinginkan.  

Tahap pembentukan  barang-barang keramik dari bahan bakunya ada 3 macam, 

berdasarkan perbedaan kadar air adonan dengan adonan keramik tersebut, yaitu 

pembentukan dengann pengepresan (kadar air adonan 6 -7%), pada pembuatan 

tegel porselin. 

 
Proses pembentukan lain adalah jiggering (untuk bahan berkadar air 20 – 25%), 

yaitu untuk membuat piring, mangkuk dan lain-lain. Selanjutnyaada pula cara 

casting  (untuk bahan baku dengan kadar air  40-60%) dengan cetakan gips 

sebagai penyerap air.   

 
Pada tahap pembakaran terjadi perubahan kimia yang meliputi reaksi dehidrasi 

(150-650C), kalsinasi (600-900ºC), pembentukan silikat (> 900C).  

c. Jenis-jenis keramik 

Jenis-jenis keramik meliputi keramik barang pecah belah, keramik cina, 

porcelain, dan keramik bangunan. 

1) Barang pecah belah, merupakan nama umum benda tanah liat yang 

dibakar pada suhu yang rendah dan berpori, ini membedakannya dengan 

keramik putih.  Keramik ini dapat menyerap kelembaban.  

2) Keramik cina, keramik putih yang seperti gelas yang dipergunakan non 

teknis.  Pembakarannya dilakukan dalam oven untuk mengeraskan dan 

selanjutnya diglazur agar mengkilap.   

3) Porselain, keramik putih yang diglazur ataupun yang tidak, dipergunakan 

untuk kepentingan teknik, sebagai hasil industri keramik modern Amerika 

Serikat.   

4)  Keramik bangunan atau keramik struktural, meliputi batu bahan bangunan, 

lapisan luar batu bata, pengeras jalan, ubin dan sebagainya.   
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d. Penggunaan keramik 

Keramik memiliki kegunaan sesuai dengan sifatnya atau jenisnya 

1) Unsur bakar keramik, digunakan sebagai bahan bakar nuklir (karena 

mengnadung uranium dioksida) pada pembangkit listrik tenaga nuklir. 

2) Bahan laser, sebagai pembentuk sinar monokromatik yang memusat 

dengan intensitas tinggi cahaya xenon.   

3) Keramik magnetik, magnet keramik yang berbentuk tetap, terutama yang 

berupa barium ferit dan timbal ferit.  Keramik ini bersifat isolator, sehingga 

kombinasi penggunaannya pada pusat memori komputer, antena, sistem 

telekomunikasi.   

4) Keramik gelas, adalah gelas dengan komposisi khusus yang diberi panas 

tingggi sebelum terbentuknya pengendapan kristal zat tersebut.  Kristal ini 

sama sekali tidak menghantarkan panas. 

5) Keramik refraktori, dikembangkan untuk penggunaan dalam metode 

pemrosesan oksigen dalam pembentukan baja. Refraktori kromagnesit 

sifatnya sama dengan magnesia dengan kemurnian tinggi yang tahan 

panas sangat tinggi sehingga dapat dipergunakan dalam tungku pencair 

sampai suhu 3900C.   

6) Bahan komposit, yang merupakan paduan dari dua macam bahan atau 

lebih.  Misalnya serat didalam matriks logam atau keramik, seperti serat 

kristal batu nilam ditambahkan pada logam dan keramik, dengan tujuan 

untuk memperkuat plastik dan logam.  Fiber-glass merupakan materi 

komposit yang dipergunakan untuk badan kapal, mobil dan dinding kapal 

terbang.  

7) Keramik dielektrik non linier, merupakan bahan isolator yang penting untuk 

memperkecil alat-alat elektronika yang memungkinkan perkembangan 

cepat sirkuit listrik canggih, seperti IC, juga dipergunakan sebagai kapasitor 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah mengkaji materi tentang Kimia Terapan dalam Teknologi Industri, 

Anda dapat mencoba melakukan eksperimen tentang pembuatan sabun 

dan minyak atsiri. Anda juga dapat mendiskusikan bagaimana menjelaskan 

proses kimia terapan yang terjadi dalam percobaan berdasarkan data 

eksperimen. Untuk larutan asam basa Anda dapat merancang 
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eksperimennya kemudian melakukan uji coba rancangannya.  Contoh 

lembar kerja eksperimen dan non eksperimen adalah sebagai berikut : 

 

PRAKTIKUM KIMIA SEL VOLTA 

A. Pendahuluan 

Sel volta merupakan suatu sel elektrokimia yang mengubah zat kimia menjadi 
energi listrik. Dalam sel volta reduktor dan oksidatornya dipisahkan sehingga 
pemindahan tidak terjadi secara langsung tetapi melalui kawat penghantar. Zink, 
tembaga, dan magnesium merupakan elektroda. Terdapat 2 jenis elektroda 
yaitu Katode(+) tempat terjadinya reduksi sedangkan pada anode(-) tempat 
terjadinya oksidasi. Potensial elektode sel dapat ditentukan melalui persamaan: 

                                 

E0
Sel = EO

Reduksi - E0
Oksidasi 

EO
Sel = E0

Katode  - E0
Anode 

Dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia 
dalam sel volta banyak kegunaannya, seperti untuk radio, kalkulator, televisi, 
kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sel volta ada yang sekali pakai, ada pula 
yang dapat diisi ulang. Sel volta yang sekali pakai disebut sel primer, 
sedangkan sel volta yang dapat diisi ulang disebut sel sekunder. Sel volta 
dalam kehidupan sehari-hari adalah sel aki, baterai kering, baterai alkaline, dan 
baterai litium. 
 
B. Tujuan 

Menentukan Potensial Sel pada sel volta 

 

C. Alat Bahan 

Alat Bahan 

Gelas kimia 100 ml 
Pipa U 
Voltmeter 

Spritus 
Kaki Tiga 
 

Larutan ZnSO4 

Larutan CuSO4 

Larutan MgSO4 

Air 

 

 

D.Langkah Kerja 

2.       
1. Masukkan larutan ZnSO4 1 M dan CuSO4 pada gelas kimia sebanyak 80 

ml 
2. Siapkan Agar-agar yang berfungsi sebagai jembatan garam yang 

kemudian dimasukkan dalam tabung U 
3. Hubungkan  elektroda Zn  dengan larutan ZnSO4 dan Cu pada larutan 

CuSO4 
4. Catat perubahan tegangan listrik pada voltmeter 
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E.Hasil Pengamatan 

 

 

 

F. Reaksi 

 
 
 
 
 

G.Pembahasan 

 
 
 
 
 

H.Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 
E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Industri yang terlibat dalam produksi zat kimia biasa dikenal dengan 

industri kimia. Industri ini mencakup .... 

A. agrokimia, farmasi, mesin, cat 

B. cat, otomotif, konveksi, petrokimia 

C. polimer, cat, petrokimia, bordir 

D. petrokimia, agrokimia, farmasi,cat 

 
2. Industri ini menggunakan proses kimia, termasuk reaksi kimia untuk 

membentuk zat baru. Metode yang digunakan dalam proses 

industri kimia adalah... 

A. pemilihan produk berdasarkan ukuran besar dan kecil  

B. pemisahan zat berdasarkan sifat. 

C. penguapan air berdasarkan perbedaan titik didih 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petrokimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrokimia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Cat
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat&action=edit&redlink=1
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D. perubahan bentuk berdasarkan kebutuhan konsumen 

3. Bahan baku pembuatan asam sulfat adalah.... 

A. CaCo3 dan CuS 

B. SiO2 dan CuS 

C. S8 dan FeS  

D. P4 dan FeS  

 
4. Berikut ini termasuk proses yang dilakukan dalam industri 

pembuatan asam sulfat.... 

A. proses kamar timbal dan proses kontak 

B. proses kalsinasi dan proses kontak 

C. pProses sulfurisasi dan proses kalsinasi 

D. Pproses kalsinasi dan proses kamar timbal 

 
5. Industri asam sulfat dibutuhkan dalam beberapa industri lainnya. 

Penggunaan asam sulfat  terbesar biasanya digunakan untuk.... 

A. konveksi, garam, betadin 

B. pupuk, pengilangan minyak, pemurnian  

C. kaca, keramik, remote control 

D. betadin, minuman berkarbonat, pupuk 

 
6. Pada sel aki terdiri atas  Pb dan PbO2 yang keduanya merupakan 

zat padat yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Fungsi timbal 

(Pb) dalam sel aki adalah.... 

A. anoda 

B. katoda 

C. katalis 

D. pasta  

 
7. Berikut reaksi pada sel aki 

Pb (s) + HSO4
- (aq)         PbSO4 (s)  +  H+  (aq)   +  2 e- 

PbO2 (s) + HSO4
- (aq) + 3 H+ (aq) + 3 e- →      PbSO4 (s) + 2 H2O (l) 

    Pb (s) + PbO2 (s) + 2 HSO4
- (aq) + 2 H+    →  2 PbSO4 (s) + + 2 H2O (l) 

+ 
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Fungsi larutan H2SO4 pada reaksi pengosongan aki adalah 

sebagai.... 

A. katalis 

B. reduktor 

C. inert 

D. oksidator 

 
8. Beriku ini terdapat pada baterai kering adalah.... 

A. seng sebagai katoda 

B. grafit sebagai anoda 

C. carbon  sebagai anoda 

D. pasta sebagai oksidator 

 
9. Bahan pembuatan Urea (NH2CONH2) adalah.... 

A. silikat dan karbondioksida 

B. amina dan karbonmonoksida 

C. amonia dan karbondioksida  

D. amina dan ammonia 

 
10. Bahan pembentuk utama gelas adalah zat-zat yang dapat 

membentuk sifat bening dan tidak kristal atau amorf yaitu  .... 

A. silika.  

B. oksida fosfor  

C. germanium  

D. amonia  

 
11. Tiga komponen utama  yang membentuk sifat-sifat  khas dari gelas, 

yaitu: 

A. pembentuk, pelapis, penstabil 

B. pengubah, pelapis, pemanas 

C. pembentuk, pengubah, penstabil 

D. penstabil,pemanas, pelapis 

 
12. Zat-zat penstabil dalam pembuatan gelas diantaranya adalah.... 
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A. oksida-oksida kalsium, aluminium dan seng. 

B. melamin, oksida-oksida silikat, tembaga 

C. oksida-oksida kalsium, silikat, seng 

D. silikat, tembaga, dan oksida-oksida magnesium 

 
13. Pyrex berguna untuk alat-alat memasak tahan panas, alat-alat 

laboratorium dan pipa tahan korosi yang utama terbuat dari... 

A. silika 

B. borosilkat 

C. silikat oksida 

D. silika dan seng 

 
14. Salah satu bahan keramik agar tidak mengalami kerusakan dalam 

waktu lama adalah... 

A. sukar bereaksi  

B. sukar meleleh 

C. mudah mengikat 

D. mudah menstabilkan 

 
15. Zat berfungsi sebagai bahan pengikat yang dapat menurunkan titik 

leleh bahan keramik adalah... 

A. plastisin 

B. pPlastik 

C. feldspar 

D. zeolit 

 

Tugas  

1. Jelaskan apa yang dimaksud industri kimia! 

2. Tuliskan reaksi yang terjadi dalam pembuatan asam sulfat! 

 

F. Rangkuman 

Produk yang dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia di antaranya 

semen, kayu, cat, beton. Produk bahan yang dihasilkan dari produk petrokimia di 
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antaranya  plastik, serat sintetis, karet sintetis, pestisida, detergen, pelarut, pupuk, 

berbagai jenis obat maupun vitamin. Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk 

yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Industri kimia ini mencakup petrokimia, 

agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. Industri ini menggunakan proses 

kimia, termasuk reaksi kimia untuk membentuk zat baru, pemisahan berdasarkan 

sifat seperti kelarutan atau muatan ion, distilasi, transformasi oleh panas, serta 

metode-metode lain. Industri kimia terlibat dalam pemrosesan bahan mentah yang 

diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan sumber-sumber lain, menjadi 

material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat berupa produk akhir atau 

produk antara yang akan digunakan di industri lain. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan tes formatif  ini, Anda dapat memperkirakan tingkat 

keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang 

terdapat pada bagian akhir modul ini. Jika Anda memperkirakan bahwa 

pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari 

Kegiatan Belajar selanjutnya, namun jika Anda menganggap pencapaian 

Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya Anda ulangi kembali kegiatan 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petrokimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrokimia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Cat
https://id.wikipedia.org/wiki/Oleokimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muatan_ion&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Distilasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_mentah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penambangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Material
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_akhir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_antara&action=edit&redlink=1
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Kunci Jawaban Koloid 

1. A 
2. E 
3. E 
4. D 
5. A 
6. E 
7. E 
8. B 
9. D 

10. B 
 
Kunci Jawaban Polimer 

1. C   6. B 
2. D   7. A 
3. D   8. D 
4.  B   9. C 
5. D   10. D 
 
Kunci Jawaban Unsur Transisi 

1. C 
2. C 
3. A 
4. D 
5. B 

  

Kunci Jawaban Kimia Terapan 

1. D 6. C 11. A 

2. B 7. D 12. C 
3. C 8. A 13. B 
4. A 9. C 14. A 
5. B 10. A 15.D 
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1. Berikut ini yang merupakan sifat koloid adalah... 

A. menghamburkan cahaya C. partikelnya terus bergerak 

B. mengadsorpsi ion  D. semua benar 

2. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid... 

A. memancarkan cahaya C. menghamburkan cahaya 

B. menyerap cahaya  D. mempunyai sifat gerak Brown 

3. Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan hasil dari proses koagulasi pada 

partikel koloid, kecuali ....  

A. penggumpalan lateks  C. penjernihan lumpur dari air sungai  

 B. pengobatan sakit maag    D. pembentukan delta pada muara sungai 

4. Prinsip kerja alat Cottrell adalah.... 

A. hukum distribusi    C. penambahan elektrolit 

B. penetralan muatan partikel koloid D. koagulasi koloid 

5. Sistem koloid yang partikel-partikelnya tidak menarik molekul pelarutnya 

disebut…  

A. liofil  C. hidrofil 

B. dialisis D. liofob 

6. Unsur transisi periode keempat terletak pada blok . . . 

 

 

7. Suatu senyawa kompleks  disusun oleh  kation Co3+, 4 ligan NH3, dan 2 

ligan Cl-. Muatan ion kompleks tersebut adalah . . . 

 

 

 

 

EVALUASI 

 

 

 

 

A.  s 

B.  p 

C. d 

D. f 

A. +3 

B. +2 

C. +1 

D. -1 
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8. Pernyataan berikut yang bukan merupakan  sifat unsur transisi adalah . . .  

A. merupakan oksidator yang kuat 

B. mempunyai beberapa bilangan  oksidasi 

C. penghantar arus listrik yang baik 

D. dapat membentuk senyawa kompleks 

9. Ion Cu2+  dapat membentuk ion kompleks [Cu(NH3)4]2+, maka bilangan 

koordinasi  ion Cu2+ adalah . . . 

 

 

 

10. Jika larutan CuSO4 ditambah larutan amonia tetes demi tetes, mula-mula 

terbentuk endapan biru muda yang akan melarut pada penambahan  

amonia berlebihan dan berbentuk larutan  yang berwarna biru tua. Hal ini 

terjadi karena. . . 

A. Cu(OH)2 bersifat amfoter 

B. terbentuk ion kompleks [Cu(NH3)4]2+ 

C. Cu termasuk golongan transisi 

D. ion Cu2+ adalah ion yang berwarna biru 

11. Berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya 

No. Polimer Monomer Polimerisasi 

1. Karet alam Isoprena Kondensasi 

2. Protein Asam amino Adisi 

3. PVC Vinilklorida Kondensasi 

4. Polistirena Stirena Adisi 

 Pasangan polimer yang tepat adalah kolom nomor... 
A.  1                                        D.  4 
B.  2                                         
C.  3 

12. Polimer berikut termasuk polimer termoplas, KECUALI…  

A.  dakron                            D.  bakelit 

B.  paralon                             

C.  poliester 

13. Suatu karbohidrat dengan pereaksi fehling akan memberikan endapan 

merah bata, dan jika di hidrolisis akan menghasilkan dua macam 

karbohidrat yang berlainan. Zat tersebut adalah… 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 



 

 

LISTRIK untuk SMP 

EVALUASI 
KELOMPOK KOMPETENSI H 

 

Modul Guru Pembelajar 
Mata Pelajaran  Kimia SMA 

119 
 

A. maltosa                          D.  laktosa 

B. sukrosa                           

C. selulosa 

14. Berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya: 

No. Polimer Monomer 

1. Amilum Glukosa 

2. Polietilena Etena 

3. PVC Vinilklorida 

4. Karet alam Isoprena 

5. Protein Asam amino 

Pasangan polimer yang terbentuk melalui proses adisi adalah... 
A.  1 dan 2                           D.  4 dan 5 
B.  1 dan 3                             
C.  2 dan 3 

15. Berikut ini yang merupakan pasangan polimer sintetik adalah… 

A.  PVC dan Protein  D. poliester dan isoprena 

B.  PVC dan nilon   

C.  Karet dan amilum 

16. Bahan baku pembuatan asam sulfat adalah.... 

A. CaCo3 dan CuS 

B. SiO2 dan CuS 

C. S8 dan FeS  

D. P4 dan FeS  

17. Industri asam sulfat dibutuhkan dalam beberapa industri lainnya. 

Penggunaan asam sulfat  terbesar biasanya digunakan untuk.... 

A. konveksi, garam, betadin 

B. pupuk, pengilangan minyak, pemurnian  

C. kaca, keramik, remote control 

D. betadin, minuman berkarbonat, pupuk 

18. Industri ini menggunakan proses kimia, termasuk reaksi kimia untuk 

membentuk zat baru. Metode yang digunakan dalam proses industri kimia 

adalah... 

A. pemilihan produk berdasarkan ukuran besar dan kecil  

B. pemisahan zat berdasarkan sifat. 

C. penguapan air berdasarkan perbedaan titik didih 

D. perubahan bentuk berdasarkan kebutuhan konsumen 

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat&action=edit&redlink=1
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19. Pada sel aki terdiri atas  Pb dan PbO2 yang keduanya merupakan zat 

padat yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Fungsi timbal (Pb) 

dalam sel aki adalah.... 

A. anoda 

B. katoda 

C. katalis 

D. pasta  

20. Bahan pembuatan Urea (NH2CONH2) adalah.... 

A. silikat dan karbondioksida 

B. amina dan karbonmonoksida 

C. amonia dan karbondioksida  

D. amina dan ammonia 
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Modul  Kelompok Kompetensi H  yang berjudul Komunikasi Efektif disusun bagi  

guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik terkait kompetensi inti nomor 

7.2. Modul ini digunakan pada kegiatan diklat  baik secara mandiri maupun tatap 

muka di lembaga pelatihan atau di MGMP. Uraian materi yang dibahas dalam 

modul ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

tentang komunikasi efektif dan penerapannya dalam pembelajaran. Untuk 

pencapaian kompetensi pada Kelompok Kompetensi H ini,  guru diharapkan  

secara aktif menggali informasi, memecahkan masalah dan berlatih soal-soal 

evaluasi yang tersedia pada modul.  

Isi modul ini masih dalam penyempurnaan, oleh karena itu masukan-masukan 

atau perbaikan terhadap isi modul sangat kami harapkan. 
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Adsorpsi  : salah satu sifat koloid, yaitu kemampuan partikel koloid 

mengikat materi di permukaannya. 

Aerosol  

 

: sistem koloid yang merupakan dispersi cairan atau padatan 

dalam gas. 

Biuret : senyawa dengan dua ikatan peptide yang terbentuk pada 

pemanasan dua molekul urea 

Busa  ; sistem koloid berupa dispersi gas dalam zat cair. 

Busur Bredig  

 

; cara pembuatan sol logam dengan cara mecelupkan logam 

(sebagai elektroda) ke dalam medium dispersi dan diberikan 

loncatan listrik di antara kedua ujungnya. 

CAR ; Classroom Action Research 

Dialisis  

 

: pemurnian partikel koloid dengan cara memasukkan koloid ke 

dalam membran semipermeabel. 

Dispersi  

 

: pembuatan koloid dari ukuran suspensi menjadi seukuran 

partikel koloid 

Efek Brown  : gerakan partikel koloid secara terus menerus dengan gerak 

patah-patah (zig-zag), diakibatkan oleh adanya tumbukan 

antara partikel-partikel koloid dengan medium pendispersinya. 

Efek Tyndall  

 

: hamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid yang 

menyebabkan berkas sinar yang melewati koloid tampak. 

Elektroforesis  

 

: gerak partikel koloid ke salah satu elektroda akibat adanya 

medan listrik 

Emulgator  

 

: zat pengemulsi yang menyebabkan dua cairan yang tidak bisa 

bercampur menjadi dapat bercampur membentuk emulsi. 

Emulsi  

 

: sistem koloid yang fase terdispersinya cair dalam cair. 
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Endapan : padatan yang mengendap. 

Fasa terdispersi  

 

: zat yang dilarutkan atau didispersikan ke dalam medium 

pendispersi. 

Gel  

 

: sistem koloid berupa jaringan setengah kaku (antara padat dan 

cair). 

Homopolimer : polimer yang tersusun dari monomer yang sama. 

Koagulasi : proses yang menyebabkan partikel halus bergabung 

menghasilkan penggumpalan atau pengendapan koloid. 

Koloid  

 

: campuran di mana fasa terdispersinya berupa zat dengan 

ukuran partikel lebih besar daripada larutan dan lebih kecil 

daripada suspensi (antara 10-7 – 10-5 cm) yang terdispersi 

pada medium yang tidak saling bercampur dengan zat terlarut. 

Koloid liofil :  : koloid yang suka medium pendispersinya 

Koloid liofob  : koloid yang tidak suka medium pendispersinya 

Koloid pelindung  : koloid yang melindungi koloid lain supaya tidak terjadi 

koagulasi 

Kopolimer ; polimer yang dibentuk oleh lebih dari satu jenis monomer. 

Larutan sejati 

 

: campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat 

terlarut dan mediumnya (pelarut). 

Medium 

pendispersi  

: pelarut atau medium yang digunakan untuk mendispersikan 

zat. 

Membran 

semipermiabel  

: membran atau selaput yang dapat melewatkan beberapa 

molekul atau ion tertentu saja. 

Monomer:  : Molekul-molekul sederhana penyusun polimer. 

Penelitian 

participatory 

: Penelitian yang menekankan keterlibatan pihak-pihak lain agar 

merasa ikut serta memiliki program penelitian tersebut, serta 

mereka berniat ikut aktif memecahkan masalah bersama. 

Peptisasi  

 

: Pembuatan koloid dengan cara memasukkan zat ke dalam 

medium yang sesuai sehingga terdispersi secara spontan 

membentuk dispersi koloid. 

Polimer ; senyawa dengan massa molekul besar yang tersusun atas 

monomer-monomer. 

Polimer Alam ; polimer yang ada di alam (biomolekul). 
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Polimerisasi adisi:  

 

; Polimerisasi yang melibatkan reaksi rantai oleh radikal bebas 

atau ion. 

Polimerisasi 
kondensasi 

: Polimerisasi yang dihasilkan dari reaksi dua molekul bergugus 

fungsi lebih dari satu yang menghasilkan molekul besar 

dengan gugus fungsi yang juga lebih dari satu dan diikuti 

dengan pelepasan molekul kecil seperti molekul air. 

Polimer sintetis:  ; polimer yang dibuat oleh manusia. 

Reaksi 

irreversible  

; reaksi yang berlangsung satu arah. 

Reaksi reversible  ; reaksi yang berlangsung dua arah. 

Reconnaissance ; Penelitian pendahuluan  dalam PTK yang dilakukan peneliti 

sebelum melakukan perencanaan  

Siklus ; Rangkaian kegiatan dalam PTK yang meliputi perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Sistem koloid  ; sistem yang terdiri atas fase terdispersi dan medium 

pendispersi. 

Sol  

 

; sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi zat padat 

dalam zat cair. 

Suspensi 

 

; sistem dispersi yang komponen-komponen penyusunnya 

masih dapat dibedakan dan dapat dipisahkan dengan 

penyaringan biasa. 

Termoplastik:  ; polimer yang dapat melunak ketika dipanaskan dan dapat 

dicetak ulang. 

Termoset ; polimer yang tidak melunak dengan pemanasan sehingga 

tidak dapat dicetak ulang. 
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