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Level Kognitif

Pengetahuan dan Pemahaman
• Mengingat
• Mengenali
• Menentukan
• Mengklasifikasi
• Menginterpretasi/ Menafsirkan
• Mendeskripsikan
• Membandingkan
• Menyimpulkan
• Mencontohkan
• Memprediksi
• Menjelaskan
• Dan lain-lain
Aplikasi
• Menghitung
• Mengeksekusi
• Mengurutkan
• Menerapkan
• Dan lain-lain.
Penalaran
• Menganasilis
• Mengorganisasi
• Mengatribusikan (menentukan sudut pandang)
• Memeriksa/menguji
• Menilai/mengkritik
• Merumuskan/ menentukan hipotesa
• Merencanakan/ Mendesain
• Mengkonstruksi/ Memproduksi
• Menyarankan
• Dan lain-lain.

Indikator

Kimia Dasar

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Metode ilmiah, hakikat dan peran ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium
(pengenalan dan penggunaan alat-alat laboratorium).
Materi ini baru ada pada UN 2019. Dan sesuai dengan materi K13 kelas X sesmester 1

Materi
Metode Ilmiah, Hakikat IPA dan Keselamatan Dalam Laboratorium
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PRINSIP PRINSIP METODE ILMIAH
Berkat kerja keras para ahli kimia dalam melakukan studi atau penelitian, kita telah menikmati
hasilnya untuk memenuhi berbagai keperluan hidup.
Pendekatan umum yang biasanya digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia
adalah “Metode Ilmiah”. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah pekerjaan seorang ilmuwan
dalam melakukan penelitian. Pemahaman metode ilmiah membuat kita dapat bersikap ilmiah di
dalam melakukan/menyikapi sesuatu.
Jadi metode Ilmiah adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, logis, objektif, dan replikatif
(dapat diulang) dalam rangka menjelaskan atau menyelesaikan masalah
Pembahasan metode ilmiah mencakup :
• Perumusan masalah
• Pengkajian teori
• Merumuskan hipotesis
• Melakukan Eksperimen
• Mengumpukan Data
• Pengolahan Data
• Mengambil Kesimpulan.
• Membuat laporan
Sebagai contoh : masalah penjernihan air sungai atau air sumur
Penemuan masalah
Penelitian selalu berawal dari penemuan masalah. Air sungai atau air sumur sering terlihat kuning
dan berbau. Air tersebut tidak dapat digunakan untuk diminum, bahkan untuk mencuci pakaianpun
tidak baik, karena pakaian yang dicuci akan berubah menjadi kuning.
Perumusan masalah
Setelah menemukan masalah, kita harus merumuskan masalah, bagaimana agar air tersebut dapat
digunakan untuk mencuci.
Pengamatan
Sebelum melakukan tindakan penjernihan air tersebut, kita harus melakukan pengamatan terhadap
keadaan air seperti warna air, kekeruhannya dan baunya.
Perumusan Hipotesis
Dari hasil pengamatan, kita dapat merumuskan hipotesis yang membuat perkiraan jalan keluar
(solusi)nya. Salah satu usaha untuk memperbaiki warna atau keruh atau bau air tersebut dengan
jalan menyaring air tersebut, dengan menggunakan saringan pasir, ijuk dan lain-lain.
Melakukan eksperimen
Lakukan eksperimen, dengan menyediakan alat atau bahan yang diperlukan. Jika hasil eksperimen,
tidak memuaskan, eksperimen alternatif dilakukan, hingga hasilnya memuaskan
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Membuat laporan
Setiap penelitian berakhir dengan membuat laporan. Laporan harus bersifat jujur, apa adanya,
sesuai dengan hasil yang didapatkan. Dengan demikian orang lain pun dapat memanfaatkan hasil
eksperimen yang Anda lakukan.
PERANAN ILMU KIMIA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Manfaat Ilmu Kimia
Ilmu Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar banyak ilmu lainnya. Banyak
orang salah mengerti tentang bahan kimia. Bahan kimia sering diartikan sebagai bahan yang pasti
berbahaya. Padahal, semua bahan/materi di alam tersusun atas unsur-unsur kimia. Banyak
penemuan baru yang dihasilkan di laboratorium oleh para ahli kimia yang dapat meningkatkan
kualitas hidup manusia. Berikut ini peranan ilmu Kimia di berbagai bidang kehidupan.
Bidang Kesehatan
Kimia dalam Bidang Kesehatan
Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian
terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu
penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu Kimia Farmasi. Contohnya, etanol atau alkohol
digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedoteran.
Bidang Pertanian
Kimia dalam Bidang Pertania
Ilmu Kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk
meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Adapun untuk
menanggulangi hama dan penyakit tanaman, digunakan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida
yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan
konsumen.
Bidang Industri
Kimia dalam Bidang Industri
Di bidang industri, ilmu Kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri
membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan
yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan
ilmu Kimia. Kain sintetis yang Anda gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu Kimia.
Bidang Biologi
Kimia dalam Bidang Biologi
Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan Kimia.
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Proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia
yang dipelajari dalam Biologi. Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang
struktur dan sifat senyawa, seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin.
Bidang Arkeologi
Kimia dalam Bidang Arkeologi
Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu Kimia.
Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon-14. Tahukah Anda yang
dimaksud radioisotop?
Bidang Hukum
Kimia dalam Bidang Hukum
Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu Kimia di dalamnya. Bagian
tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap
individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna
untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas hidup memerlukan
efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang. Untuk membantu peningkatan kualitas hidup
tersebut, masyarakat memerlukan segala pemenuhan kebutuhan yang semakin praktis. Dalam hal
ini, peranan ilmu Kimia sangat jelas. Ilmu Kimia ikut berperan dalam memproduksi kebutuhan
pangan. Ilmu Kimia juga berperan dalam industri zat warna, bahan pembersih, sabun, detergen,
obat-obatan, dan sektor industri lainnya.
KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM
A. Tata Tertib di Laboratorium
Tata tertib ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan bekerja/praktikum di dalam
laboratorium. Berikut ini beberapa contoh tata tertib.
1. Alat-alat serta bahan yang ada di dalam laboratorium tidak diperkenankan diambil keluar
tanpa seizin guru.
2. Alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan.
3. Jika dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya segera bertanya
kepada guru.
4. Bekerja di laboratorium hendaknya memakai jas laboratorium.
5. Jika ada alat yang rusak atau pecah, hendaknya dengan segera dilaporkan kepada guru.
6. Jika terjadi kecelakaan, sekalipun kecil, seperti kena kaca, terbakar, atau terkena bahan kimia,
hendaknya segera dilaporkan ke guru.
7. Etiket (label) bahan yang hilang atau rusak harus segera diberitahukan kepada guru, agar dapat
segera diganti.
8. Tidak diperkenankan makan, minum dan merokok di dalam laboratorium.
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9.

Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan
bersih.
10. Buanglah sampah pada tempatnya.
11. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, kran air
dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut.
B. Pemeliharaan, Penyimpanan, dan Penggunaan Bahan Kimia
Untuk mencegah terjadinya bahaya yang tidak diinginkan, penyimpanan bahan kimia perlu
memperhatikan hal-hal berikut.
Botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk
itu.
1. Jangan mengisi botol-botol sampai penuh.
2. Jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basa, karena lama kelamaan
tutup itu akan melekat pada botol dan susah dibuka.
3. Semua peralatan/gelas kimia yang berisi bahan kimia harus diberi label yang menyatakan
nama bahan itu.
4. Bahan kimia yang dapat bereaksi hebat hendaknya jangan disimpan berdekatan.
5. Bahan-bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya hendaknya dibeli dalam jumlah kecil
dan tanggai pembeliannya dicatat.
6. Semua bahan persediaan bahan kimia secara teratur diteliti.
C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat-zat kimia, yaitu:
1. Tabung reaksi yang berisi zat kimia tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain.
2. Senyawa kimia tidak boleh dibau.
3. Larutan kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dibersihkan segera dengan cara
asam pekat dinetralkan dahulu dengan serbuk NaHC03. Basa kuat dinetralkan dahulu dengan
serbuk NH4CI, kemudian ditambah air yang cukup.
4. Larutan pekat yang tidak terpakai harus dibuang setelah diencerkan dengan air terlebih
dahulu. Mulut tabung reaksi atau bejana, selama digunakan untuk pencampuran atau
pemanasan tidak boleh ditengok langsung.
5. Senyawa/zat kimia tertentu (asam kuat dan basa kuat) tidak boleh dicampur karena akan
terjadi reaksi yang dahsyat, kecuali sudah diketahui pasti tidak menimbulkan bahaya.
6. Penggunaan pelindung wajah sangat diperlukan jika menangani zat-zat/senyawa-senyawa
kimia yang berbahaya, dan jangan mengembalikan zat/senyawa kimia yang terlanjur tertuang
untuk dikembalikan ke botol asalnya.
D. Penanganan Neraca
Pada umumnya sebuah laboratorium mempunyai satu atau lebih neraca. Alat ini merupakan alat
yang mahal, dan umurnya bergantung pada cara menggunakannya dan bagaimana memeliharanya.
Umumnya laboratorium tidak mempunyai ruang tersendiri untuk neraca. Walaupun demikian,
hendaknya diusahakan agar neraca itu mendapat tempat yang baik. Neraca itu harus berdiri di atas
sebuah meja yang tahan getaran dan letaknya jangandekat jendela atau pintu yang sering kali
dibuka.
Setiap tahun neraca hendaknya ditera, untuk dapat mempertahankan ketelitiannya. Setelah
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menimbang sesuatu, piring penimbang hendaknya dibersihkan. Jika ada zat yang tertumpah ketika
sedang menimbang, segera piring neraca dicuci dengan air, lalu dikeringkan.
Ketika menimbang harus diusahakan agar daya beban yang telah ditentukan tidak dilampaui. Juga
harus dijaga agar jumlah batu timbang tetap lengkap.
E. Penanganan Mikroskop atau Alat Optik Lainnya
Mikroskop hendaknya selalu tersimpan dalam kotaknya dan disimpan dalam lemari yang terkunci.
Ruang tempat menyimpan harus kering (tidak lembap). Kelembapan ruangan menyebabkan jamur
mudah tumbuh pada lensanya. Untuk membuat ruangan itu kering, dalam lemari dipasang lampu
yang selalu dinyalakan sebesar 25 watt. Sebaiknya keadaan lensa-lensa dan filter-filter secara
teratur diperiksa, sehingga dapat diketahui sedini mungkin adanya jamur atau kotoran yang
melekat pada lensa-lensa itu. Untuk membersihkan lensa digunakan kertas lensa khusus. Untuk
membersihkan jamur yang melekat pada susunan lensa dalam sebaiknya diserahkan kepada
seorang ahli.
F. Jenis Bahaya Akibat Kerja di Laboratorium
Jika kalian bekerja/praktikum di laboratorium, seharusnya mengetahui bahaya akibat penggunaan
alat dan bahan tersebut. Bahaya akibat praktikum di laboratorium di antaranya adalah:
1. Bahaya radioaktif, contoh: penyakit akibat terkena bahan radioaktif.
2. Bahaya api, contoh: luka terbakar api.
3. Khusus pada kecelakaan akibat api, pada umumnya akibat kelengahan manusia atau tidak
sepengetahuan manusia.
4. Bahaya biologi, contoh: penyakit akibat menggunakan mikroorganisme/jasad renik.
5. Bahaya listrik, contoh: terkena arus listrik.
6. Bahaya mekanis, contoh akibat terkena alat- alat bergerak/berputar.
Klasifikasi penyebab timbulnya bahaya api dan jenis pemadam api untuk mengatasinya dapat
dilihat pada tabel berikut.
No.

Klasifikasi Jenis Api

1.

Api akibat listrik

Putuskan aliran listrik, CO2, tidak boleh
menggunakan air, atau cairan busa.

2.

Api akibat logam

Serbuk kering, selimut asbes.

3.

Api disebabkan oleh cairan: bensin, minyak tanah,
spirtus, minyak goreng, dan parafin

4.

Jenis Pemadam Api yang Digunakan

Selimut basah, CO2, cairan busa atau serbuk
kering (serat asbes atau serat gelas).Air,
Api disebabkan kayu, kertas, kain, karet, atau plastik C02 atau karung basah.

5. SIMBOL BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Seperti yang telah kita ketahui, bahan-bahan kimia yang biasa terdapat di laboratorium kimia
banyak yang bersifat berbahaya bagi manusia maupun bagi lingkungan sekitar. Ada yang bersifat
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mudah terbakar, beracun, berbau tajam yang berdampak pada kesehatan, merusak benda-benda di
sekitarnya bahkan dapat mematikan makhluk hidup.
Keselamatan kerja di laboratorium sangatlah penting. Oleh karena itu, pada wadah atau tempat
bahan-bahan atau zat kimia diberi simbol-simbol yang bertujuan untuk memberi keterangan
mengenai sifat dan bahaya zat tersebut. Diharapkan kita dapat berhati-hati dalam penggunaan
bahan-bahan kimia tersebut demi keselamatan bersama. Untuk itu, sebelum kita memasuki
laboratorium kimia perlu kita pahami simbol-simbol tanda bahaya tersebut untuk menghindari
kesalahan-kesalahan dan bahaya yang tidak kita inginkan. Berikut beberapa simbol-simbol tanda
bahaya yang ada beserta keterangannya.
Simbol

Keterangan
Nama : Irritant
Lambang : Xi
Arti : Bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal dan dapat menyebabkan
luka bakar pada kulit.
Tindakan : Hindari kontak langsung dengan kulit.
Contoh : NaOH, C6H5OH, Cl2
Nama : Harmful
Lambang : Xn
Arti : Bahan yang dapat merusak kesehatan tubuh bila kontak langsung dengan tubuh
atau melalui inhalasi.
Tindakan : Jangan dihirup, jangan ditelan dan hindari kontak langsung dengan kulit.
Contoh :Etilenglikol, Diklorometan.
Nama : Toxic
Lambang : T
Arti : Bahan yang bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian
bila tertelan atau terhirup.
Tindakan : Jangan ditelan dan jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit.
Contoh : Metanol, Benzena ,karbon tetraklorida (CCl4), Hidrogen sulfida (H2S),
Benzena (C6H6)
Nama : Very Toxic
Lambang : T+
Arti : Bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan
yang juga dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian.
Tindakan : Hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan.
Contoh : Kalium sianida, Hydrogensulfida, Nitrobenzene dan Atripin.
Nama : Corrosive
Lambang : C
Arti : Bahan yang bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat
menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal dan dapat membuat kulit mengelupas.
Tindakan : Hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang
bersifat logam.
Contoh : HCl, H2SO4, NaOH (>2%)
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Simbol

Keterangan
Nama : Flammable
Arti : Bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api
bunsen, permukaan metal panas atau loncatan Bungan api.
Tindakan : Jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api.
Contoh : Minyak.
Nama : Highly Flammable
Lambang : F
Arti : Mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa atau mempunyai titik nyala
rendah (di bawah 21°C) dan mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan.
Tindakan : Hindari dari sumber api, api terbuka dan loncatan api, serta
hindaripengaruh pada kelembaban tertentu.
Contoh : Aseton dan Logam natrium.
Nama : Extremely Flammable
Lambang : F+
Arti : Bahan yang amat sangat mudah terbakar. Berupa gas dan udara yang
membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi
normal.
Tindakan : Jauhkan dari campuran udara dan sumber api.
Contoh : Dietileter (cairan) dan Propane (gas).
Nama : Explosive
Lambang : E
Arti : Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga
api, gesekan atau benturan.
Tindakan : Hindari pukulan/benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala
lain bahkan tanpa oksigen atmosferik.
Contoh : KClO3, NH4NO3, TrinitroToluena (TNT), C6H2(NO2)3CH3
Nama : Oxidizing
Lambang : O
Arti : Bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan
menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi.
Tindakan : Hindarkan dari panas dan reduktor.
Contoh : Kalium klorat ( KClO3), Kalium permanganat (KMnO4), Hidrogen peroksida
(H2O2), Asam nitrat (HNO3) pekat, dan K2Cr2O7. Kalium perklorat (KClO4).
Nama : Dangerous For the Environment
Lambang : N
Arti : Bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan.
Dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.
Tindakan :Hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat
membahayakan makhluk hidup.
Contoh : Tributil timah klorida, Tetraklorometan, Petroleum bensin.
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Simbol

Keterangan
Nama : Flammable Solid
Arti : Padatan yang mudah terbakar.
Tindakan : Hindari panas atau bahan mudah terbakar dan reduktor, serta hindari
kontak dengan air apabila bereaksi dengan air dan menimbulkan panas serta api.
Contoh : Sulfur, Picric acid, Magnesium.
Nama : Flammable Liquid
Arti : Cairan yang mudah terbakar.
Tindakan : Hindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas atau
api.
Contoh : Petrol, Acetone, Benzene. minyak terpentin, dietil eter (C2H5OC2H5),
karbon disulfide (CS2),
Nama : Flammable Gas
Arti : Simbol pengaman yang digunakan pada tempat penyimpanan material gas
yang mudah terbakar.
Tindakan : Jauhkan dari panas atau percikan api.
Contoh : Acetelyne, LPG, Hydrogen.
Nama : Spontaneously Combustible Substances
Arti : Material yang dapat secara spontan mudah terbakar.
Tindakan : Simpan di tempat yang jauh dari sumber panas atau sumber api.
Contoh : Carbon, Charcoal-non-activated, Carbon black.

Nama : Dangerous When Wet
Arti : Material yang bereaksi cukup keras dengan air.
Tindakan : Jauhkan dari air dan simpan di tempat yang kering/tidak lembab.
Contoh : Calcium carbide, Potassium phosphide, Maneb.

Nama : Oxidizer
Arti : Material yang mudah menimbulkan api ketika kontak dengan material lain
yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan ledakan.
Contoh : Calcium hypochlorite, Sodium peroxide, Ammonium dichromate.

Nama : Organic Peroxide
Arti : Merupakan simbol keamanan bahan kimia yang digunakan dalam transportasi
dan penyimpanan peroksida organik.
Contoh : Benzol peroxide, Methyl ethyl ketone peroxide, Dicetyl perdicarbonate.
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Simbol

Keterangan
Nama : Non Flammable Gas
Arti : Simbol pengaman yang digunakan pada transportasi dan penyimpanan
material gas yang tidak mudah terbakar.
Contoh : Oksigen, Nitrogen, Helium.

Nama : Poison
Arti : Simbol yang digunakan
pada transportasi dan penyimpanan bahan-bahan yang beracun (belum tentu gas).
Contoh : Cyanohydrin, Calcium cyanide, Carbon tetrachloride.
Nama : Poison Gas
Arti : Simbol yang digunakan pada transportasi dan penyimpanan material gas yang
beracun.
Tindakan : Jauhkan dari pernapasan kita.
Contoh : Chlorine, Methil bromide, Nitric oxide.
Nama : Harmful
Arti : Bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh.
Tindakan : Jauhkan dari makanan atau minuman.
Contoh : Acrylamide, Amonium fluorosilicate, Chloroanisidines.

Nama : Inhalation Hazard
Arti : Bahan-bahan yang dapat merusak sistem inhalasi atau pernapasan.
Tindakan : Jangan dihirup.

Nama : Infectious Substance
Arti : Bahan yang mengandung organism penyebab penyakit.
Contoh : Tisue dari pasien, tempat pengembangbiakan virus, bakteri, tumbuhan
atau hewan.
Nama : Radioactive
Arti : Bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang
dapat memancarkan radiasi secara spontan.
Contoh : Uranium, 90Co, Tritium.
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Simbol

Keterangan
Nama : Marine Pollutant
Arti : Polutan laut.
Tindakan : Tidak membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke
laut.
Contoh: tributil timah kloroda, tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon
seperti pentana dan petroleum bensin, serta AgNO3, Hg2Cl2, HgCl2

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Ke dalam 4 gelas kimia yang masing-masing berisi 20 mL asam sulfat dimasukkan 4 gram logam
seng seperti pada gambar berikut

Kondisi yang diharapkan:
- Variabel bebas: luas permukaan sentuh
- Variabel terikat: laju/waktu
- Variabel terkontrol: [H2SO4]
Pasangan gambar yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah
A, (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
2.

EBTANAS-93-39
Cara yang tepat untuk menampung gas amonia dalam laboratorium digambarkan menurut
posisi penampungan seperti gambar …

A. I
B. II
C. III
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D. IV
E. V
3.

Langkah-langkah kerja berikut ini diperlukan ilmuan dalam mengembangkan ilmu kimia.
1. Merumuskan masalah
2. Melakukan eksperimen
3. Mengolah data
4. Menemukan masalah
5. Menyusun kerangka teori
6. Membuat laporan
7. Menarik kesimpulan
8. Merumuskan hipotesis
Urutan langkah kerja sesuai metode ilmiah yaitu ….
A. 4 – 1 – 5 – 8 – 2 – 3 – 7 – 6
B. 1 – 4 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8
C. 2 – 7 – 4 – 6 – 5 – 3 – 1 – 8
D. 5 – 1 – 3 – 8 – 7 – 2 – 4 – 8
E. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

4.

Mila akan membuat larutan encer asam sulfat (H2SO4) dari larutan asam sulfat pekat. Alat yang
sangat diperlukan Mila adalah ….
A. Tabung reaksi
B. Lemari asam
C. Gelas beker
D. Pipet tetes
E. Gelas ukur

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
- model dan struktur atom (Dalton, Thompson, Bohr, dan mekanika gelombang).
- konfigurasi elektron (Bohr dan mekanika gelombang)
- letak unsur (golongan dan periode) dalam SPU.

Materi

STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK

Teori Atom Menurut Para Ahli Beserta Kelebihan Dan Kekurangannya
1. Teori Atom John Dalton
1) Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi
2) Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang
identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda
3) Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan
sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen
4) Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atomatom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
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Kelebihan model atom John Dalton:
Mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom dan menjelaskan apa yang
tidak dijelaskan pada teiri atom Domocritus.
a) Setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat keci yang dinamakan dengan atom
b) Atom dari unsur yang sama memiliiki sifat yang sama begitu pula bila atom dari unsur berbeda maka
akan memiliki sifat yang beda pula
c) Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia, dan juga
atom tidak dapat dimusnahkan.
d) Atom-atom dapat bergabung membentuk gabungan atom yang disebut molekul
e) Dalam senyawa, perbandingan massa masing-masing unsur adalah tetap
Kelemahan model atom John Dalton :
Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana
mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? padahal listrik adalah elektron yang bergerak.
2. Teori Atom J. J. Thomson
Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookers, maka J.J. Thomson
meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel,
sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan diantara katode dan anode.

Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom
(partikel subatom) yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron.
Atom merupakan partikel yang bersifat netral, oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada
partikel lain yang bermuatan positif untuk menetrallkan muatan negatif elektron tersebut.
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Kelebihan model atom J.J Thomson :
Membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan
bagian terkecil dari suatu unsur.
Kelemahan model atom J.J Thomson :
Model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom
tersebut.
3. Teori Atom Rutherford
Rutherford bersama dua orang muridnya (Hans Geigerdan Erners Masreden) melakukan percobaan yang
dikenal dengan hamburan sinar alfa (λ) terhadap lempeng tipis emas. Sebelumya telah ditemukan
adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar
sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk
menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang
bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka, didapatkan fakta
bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar
partikel alfa diteruskan (ada penyimpangan sudut kurang dari 1°), tetapi dari pengamatan Marsden
diperoleh fakta bahwa satu diantara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90° bahkan lebih.
Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesipulan beberapa berikut:
1) Atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan
2) Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisanatom-atom emas, maka didalam atom
emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif.
3) Partikel tersebut merupakan partikelyang menyusun suatu inti atom, berdasarkan fakta bahwa 1
dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan
diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom
keseluruhan.
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Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom
yang dikenal dengan Model Atom Rutherford yang menyatakan bahwa Atom terdiri dari inti atom yang
sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford
menduga bahwa didalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel
positif agar tidak saling tolak menolak.penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari
teori atom dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai Teori Atom Thomson. Yang
menyatakan bahwa:
“Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan didalamya tersebar muatan negatif elektron”

Kelebihan Model Atom Rutherford :
Bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan disekelilingnya terdapat elektron yang
mengelilinya.
Kelemahan Model Atom Rutherford :
Menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam
bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan
akhirnya menempel pada inti.
a) Model atom rutherford ini belum mampu menjelaskan dimana letak elektron dan cara rotasinya
terhadap ini atom.
b) Elektron memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil.
c) Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen (H).
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4. Teori Atom Bohr
Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Neils Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford
melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan
gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah disekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang
atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck,
diungkapkan dengan empat postulat, sebagai berikut:
1) Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen.
Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner (menetap) elektron dan merupakan lintasan
melingkar disekeliling inti.
2) Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi
dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap.
3) Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada
peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat, besarnya sesuai dengan persamaan planck, ΔE = hv.
4) Lintasan stasioner yang dibolehkan memilki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang
disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari h/2π atau nh/2π,
dengan n adalah bilangan bulat dan h tetapan planck.
Menurut model atom bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang
disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang
terletak paling dalam, semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat
energinya.

Kelemahan Model Atom Neils Bohr :
a) Elektron-elektron yang mengelilingi inti mempunyai lintasan dan energi tertentu.
b) Dalam orbital tertentu, energi elektron adalah tetap. Elektron akan menyerap energi jika berpindah
ke orbit yang lebih luar dan akan membebaskan energi jika berpindah ke orbit yang lebih dalam
Kelebihan model atom Bohr :
Atom terdiri dari beberapa kulit/subkulit untuk tempat berpindahnya electron dan atom membentuk
suatu orbit dimana inti atom merupakan positif dan disekelilingnya terdapat elektron.
Kelemahan model atom Bohr
a) Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Strack.
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b) Tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, pengaruh medan
magnet terhadap atom-atom, dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak.
5. Teori Atom Modern
Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrodinger (1926).Sebelum Erwin
Schrodinger, seorang ahli dari Jerman Werner Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum
yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian yaitu “Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan
momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan adalah
kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom”.

Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk
dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrodinger.Erwin Schrodinger memecahkan suatu
persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan
ditemukannya elektron dalam tiga dimensi.
JENIS ATOM

● Atom Netral = Atom yang tidak bermuatan listrik
proton
= nomor atom
elektron = nomor atom
netron
= massa atom – nomor atom
● Kation = Atom bermuatan positif
proton
= nomor atom
elektron = nomor atom – muatan
netron
= massa atom– nomor atom
● Anion = Atom bermuatan negatif
proton
= nomor atom
elektron = nomor atom + muatan
netron
= massa atom – nomor atom
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Bilangan Kuantum
Sub Kulit

Harga l

Harga m

s
p
d
f

0
1
2
3

0
-1 s/d +1
-2 s/d +2
-3 s/d +3

Jumlah Orbital /
Kotak
1
3
5
7

Jumlah Max
Elektron
2
6
10
14

Ingat ! Jika arahnya ke atas ( ⬆ ) maka harga s = +½ dan jika arahnya ke bawah ( ⬇ ) maka harga s = -½
Konfigurasi Elektron
s 1x , sp 2x , sdp 2x , sfdp 2x
s mulai 1, p mulai 2, d mulai 3, f mulai 4.
Sehingga jika diurut membentuk :
1s2 [2He] 2s2 2p6 [10Ne] 3s2 3p6 [18Ar] 4s2 3d10 4p6 [36Kr] 5s2 4d10 5p6 [54Xe] 6s2 4f14 5d10 6p6 [86Rn] 7s2 5f14
6d10 7p6
INGAT! Sub kulit d tak mungkin berisi 4 atau 9 dalam keadaan netral dan stabil.
Tidak mungkin s2 d4 yang mungkin s1 d5 → Aturan Setengah Penuh
Tidak mungkin s2 d9 yang mungkin s1 d10 → Aturan Penuh
Periode → ditentukan oleh kulit terbesar
Golongan → Perhatikan tabel berikut
Ditentukan
Berakhir
oleh jumlah
Tradisional
di sub
elektron dari
Kelompok
kulit
sub kulit
terakhir
s
s
A

p

sp

A

d

sd

B

Keterangan
Untuk Modern =
jumlah elektron dari
sub kulit s terakhir
tanpa huruf A
Untuk Modern =
jumlah elektron dari
sub kulit s terakhir
dan p terakhir
ditambah 10 tanpa
huruf A
Hati – hati :
s2 d7 golongan VIII B
s2 d8 golongan VIII B
s1 d10 golongan I B
s2 d10 golongan II B

Contoh
Tradisional

Contoh
Modern

IA
IIA

1
2

IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
VIIIA
IIIB
IVB
VB
VIB
VIIB

13
14
15
16
17
18
3
4
5
6
7
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Berakhir
di sub
kulit

Ditentukan
oleh jumlah
elektron dari
sub kulit
terakhir

Tradisional
Kelompok

-

B

f

Berikut nama-nama Golongan:
Golongan
Nama Khusus
Tradisional Modern
IA
1
Alkali
IIA
2
Alkali Tanah
IIIA
13
Boron
IVA
14
Karbon
VA
15
Nitrogen
VIA
16
Oksigen
VIIA
17
Halogen
VIIIA
18
Gas Mulia
B
Transisi

Keterangan
Untuk Modern =
jumlah elektron dari
sub kulit s terakhir
dan d terakhir tanpa
huruf B
Tradisional golongan
IIIB
Modern golongan 3

Contoh
Tradisional

VIIIB
VIIIB
VIIIB
IB
IIB
IIIB

Contoh
Modern

8
9
10
11
12
3

Unsur-unsur
Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra
B, Al, Ga, In, dan Tl
C, Si, Ge, Sn, dan Pb
N, P, As, Sb, dan Bi
O, S, Se, Te, dan Po
F, Cl, Br, I, dan At
He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn
Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,
Zn, dsb

Bilangan Oksidasi
Logam/ Non Logam
Non Logam

Golongan
IVA s/d VIIIA

Logam Biloks Sejenis
Logam Biloks lebih Sejenis

IA s/d IIIA
IB s/d VIII B

Bilangan Oksidasi
(No. Golongan – 8) s/d + No
Golongan
0 dan + No Golongan
0 s/d + ( elektron pada sub kulit
s terakhir + elektron pada sub
kulit d terakhir yang tak
pasangan)
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Contoh Soal UN yang pernah muncul
1.

UN 2018 Type A
Dua ion yaitu A2+ dan B⎻ memiliki lintasan elektron sebagai berikut.

Jika unsur A mempunyai jumlah neutron 12 dan B mempunyai jumlah neutron 18, pasangan
data yang tepat adalah ....
Option Unsur Golongan Periode
Notasi unsur
24
A.
A
IIA
2
A

2.

B.

B

VIIIA

3

C.

A

IIA

3

D.

B

VIIA

3

E.

A

VIIIA

2

UN 2017 T-1-01
Perhatikan gambar percobaan Thomson berikut!

12
36
18
30
12
35
17
36
18

B

A

B

A
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Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tepat tentang sinar katoda adalah ....
A. muatan elektron 1,96 x 1019 Coulomb
B. bergerak dari P menuju Q
C. tidak dibelokkan oleh medan magnet
D. bermuatan positif
E. partikel sinar katoda terpengaruh bahan katoda dan anoda
3.

UN 2016 T-1-02
Perhatikan tabel periodik unsur berikut!

Konfigurasi elektron dan nomor atom unsur tersebut yang benar adalah ....
Konfigurasi
Nomor
Unsur
elektron
atom
2
A.
R
[Ne] 3s
12
B.
L
[Ne] 2s2 2p2
10
2
4
C.
M
[Ne] 3s 3p
16
D.
T
[Ne] 1s2 3p5
17
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E.
4.

Q

[Ne] 3s1

11

UN-SMA-2015-1-04
Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom
A. n = 3;l = 0;m = -1;s = +½
B. n = 3;l = 0;m = +1; s = -½
C. n = 3;l = 1;m = +1;s = +½
D. n = 3;l = 2;m = 0;s = -½
E. n = 3;l = 1;m = 0;s = -½

35
17 Cl adalah

....

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
- tata nama senyawa organik dan anorganik.
- persamaan dan penyetaraan reaksi kimia.

Materi
Tata Nama Senyawa Biner
Sebelum penamaan harus dipahami dulu pembagian unsur :
Unsur Non Logam : C,H,O,N,S,P,F,Cl,Br,I,At,B,Be dsb
Unsur Logam Bilangan oksidasi sejenis :
IA : Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
IIA : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra dan Al, Zn, Ag dsb
Unsur Logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis : Fe, Cu, Cr, Co, Ni, Pb, Sn, V, Mn, Hg,Pt, Au,
Sc, Ti, dsb
Tabel Kation
No

Rumus

Nama Ion

No

Rumus

Nama Ion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Na+
K+
Mg2+
Ca2+
Sr2+
Ba2+
Al3+
Zn2+
Ni2+
Ag+
Sn2+
Sn4+

Natrium
Kalium
Magnesium
Kalsium
Stronsium
Barium
Aluminium
Zink
Nikel
Perak
Timah (II)
Timah (IV)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pb2+
Pb4+
Fe2+
Fe3+
Hg+
Hg2+
Cu+
Cu2+
Au+
Au3+
Pt4+
NH4+

Timbel (II)
Timbel (IV)
Besi (II)
Besi (III)
Raksa (I)
Raksa (II)
Tembaga (I)
Tembaga (II)
Emas (I)
Emas (II)
Platina (IV)
Amonium

22

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

Tabel Anion
No

Rumus

Nama Ion

No

Rumus

Nama Ion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OHO2FClBrICNS-2
C4CO32SiO32C2O42CH3COONO2NO3-

Hidroksida
Oksida
Fluorida
Klorida
Bromida
Iodida
Sianida
Sulfida
Carbida
Karbonat
Silikat
Oksalat
Asetat
Nitrit
Nitrat

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SO42PO33PO43AsO33AsO43SbO33SbO43ClOClO2ClO3ClO4MnO4MnO42CrO42Cr2O72-

16

SO32-

Sulfit

32

HCO3-

Sulfat
Fosfit
Fosfat
Arsenit
Arsenat
Antimonit
Antimonat
Hipoklorit
Klorit
Klorat
Perklorat
Permanganat
Manganat
Kromat
Dikromat
Hidrogen
Karbonat

Tata nama Senyawa Biner Logam-nonlogam
Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda. Senyawa biner dari logam
dan nonlogam umumnya adalah senyawa ion, yang terdiri dari kation logam dan anion nonlogam.
Tata nama senyawa biner ini adalah sebagai berikut.
a. Penamaan dimulai dari kation logam diikuti nama anion non logam.
Contoh:
SENYAWA
NAMA SENYAWA
SENYAWA NAMA SENYAWA
Li2O
Litium oksida
CaO
Kalsium oksida
NaBr
Natrium bromida
SrO
Stronsium oksida
KCl
Kalium klorida
BaCl2
Barium klorida
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Rb2O
CsI
MgCl

Rubidium oksida
Cesium iodida
Magnesium klorida

Al2O3
ZnO
AgCl

Aluminium oksida
Seng oksida
Perak klorida

b. Untuk logam yang dapat membentuk beberapa kation dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis,
maka harga muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi
Contoh:
FeCl2 = Besi (II) klorida
FeCl3 = Besi (III) klorida
Tata nama Senyawa Biner Non logam non logam
Senyawa biner dari nonlogam dan nonlogam umumnya adalah senyawa molekul. Tata nama senyawa ini
adalah sebagai berikut.
a. Penamaan senyawa mengikuti urutan sbb:
B – Si – As – C – P – N – H – S – I – Br – Cl – O – F
Penamaan dimulai dari nama nonlogam pertama diikuti nama nonlogam kedua yang diberi akhiran -ida.
Contoh :
N2O = dinitrogen monoksida
NO = nitrogen monoksida
N2O3 = dinitrogen trioksida
NO2 = nitrogen dioksida
N2O5 = dinitrogen pentaoksida
CCl4 = karbon tetraklorida
CO = karbon monoksida
CO2 = karbon dioksida
PCl3 = Fosfor triklorida
atau dengan cara :
b. Jika dua jenis nonlogam dapat membentuk Iebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan
Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya(1 = mono, 2 = di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta dan
seterusnya).
c. Tata nama IUPAC tidak perlu digunakan untuk
senyawa yang memiliki nama umum. Misalnya H2O (air) dan NH3 (amonia).
Senyawa biner adalah kimia yang hanya terbentuk dari dua unsur. Unsur yang terbentuk tersebut dapat
terdiri atas unsur logam dan bukan logam atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam.
Tata nama Senyawa Poliatom
Tata nama senyawa yang mengandung ion poliatom adalah sebagai berikut:
a. Untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaan dimulai dari nama
kation logam diikuti anion poliatom.
Contoh:
KNO3 = Kalium nitrat
FeSO4 = Besi (II) Sulfat
b. Untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom/poliatom, penamaan dimulai
dari nama kation monoatom/poliatom.
Contoh: NH4OH : Amonium hidroksida
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Tata nama Hidrokarbon
Alkana
Alkena
Alkuna

= CnH2n+2
= CnH2n
= CnH2n-2

ALKANA
Rumus alkana

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22

Nama alkana
metana
etana
propana
butana
pentana
heksana
heptana
oktana
nonana
dekana

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Perhatikan data berikut!
No. Kation Anion
Rumus Kimia
Nama Senyawa
+
⎻
(1)
Na
NO3
Na3NO
Natrium Nitrat
(2)
K+
SO42K2SO4
Kalium Sulfat
(3)
Mg2+
PO43Mg2(PO4)3
Magnesium Fosfat
(4)
Al3+
CO32Al2(CO3)3
Alumunium Karbonat
Berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

2.

UN 2017 T-1-08
Perhatikan tabel berikut ini!
No.
Rumus Senyawa
Nama Senyawa
(1)
CuBr2
Tembaga (II) bromida
(2)
BeCl3
Besi klorida
(3)
BaI2
Barium (II) iodida
(4)
NaBr
Natrium bromida
(5)
P2O5
Difosfor pentaoksida
Pasangan data yang benar antara rumus senyawa dan nama senyawa adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
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C.
D.
E.
3.

(2) dan (3)
(2) dan (4)
(4) dan (5)

UN 2016 T-1-07
Pada pembakaran bensin (C8H18) persamaan reaksinya adalah:
2C8H18 (l) + 25 O2(g) → 16 CO2(g) +18 H2O(g)
Pernyataan yang benar tentang persamaan reraksi tersebut adalah ....
A. 2 molekul C8H18 tepat bereaksi dengan 25 molekul gas oksigen
B. tidak semua atom H pada C8H18 membentuk H2O
C. Pembakaran 2 gram C8H18 menghasilkan 16 gram CO2
D. Jumlah atom O pada reaktan 50 dan jumlah atom O pada produk 32
E. Reaksi pembakaran sempurna bensin menghasilkan CO2, H2O dan CO

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
hukum-hukum dasar kimia (termasuk hukum gas ideal dan non ideal / RTP), konsep mol dan
perhitungan kimia.
konversi satuan zat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj).

Materi

Hukum Dasar Kimia, Konsep Mol, dan Stoikiometri

Hukum Dasar Kimia
1. Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier)
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) melakukan beberapa penelitian terhadap terhadap proses
pembakaran beberapa zat. Dalam percobaan tersebut diamati proses reaksi antara raksa (merkuri)
dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida yang berwarna merah dan diperoleh data sebagai
berikut:
“Biasanya ada kata kunci : Pada Ruangan tertutup”
Logam Merkuri + gas oksigen → merkuri oksida
530 gram
42,4 gram
572, 4 gram
Jika merkuri oksida dipanaskan akan menghasilkan logam merkuri dan gas oksigen
Merkuri oksida →
572,4 gram

logam merkuri
42,4 gram

+ gas oksigen
530 gram

Dari hasil percobaan itu, maka Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa atau hukum
Lavoisier yang menyatakan bahwa:
Didalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama
2.

HukumPerbandingan Tetap (Hukum Proust)
"perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap,sekali pun dibuat dengan
cara yg berbeda"

Joseph Proust (1754-1826) melakukan eksperimen, yaitu mereaksikan unsur hidrogen dan unsur
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oksigen.
Hasil eksperimen Proust
Massa hidrogen
Massa oksigen
Massa air
Sisa hidrogen
Perbandingan
yang direaksikan
yang direaksikan yangterbentuk
atau oksigen
Hidrogen : oksigen
(gram)
(gram)
(gram)
(gram)
1
8
9
0
1:8
2
8
9
1 gram hidrogen
1:8
1
9
9
1 gram oksigen
1:8
2
16
18
0
1;8
Ia menemukan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air
dengan perbandingan massa yang selalu tetap, yakni 1 : 8
Massa hidrogen : massa oksigen = 1 : 8
3.

Hukum Perbandingan Volume (hukum Gay Lussac)
"Pada suhu dan tekanan yg sama,perbandingan volume gas bereaksi dengan volume gas hasil
reaksi ,merupakan bilangan bulat dan sederhana ( sama dengan perbandingan koefisien
reaksinya)

Dikemukakan oleh Joseph Gay Lussac (1778-1850), ia berhasil melakukan eksperimen terhadap sejumlah
gas dan memperoleh data sebagai berikut:
2 liter gas hidrogen + 1 liter gas oksigen → 2 liter uap air
1 liter gas nitrogen + 3 liter gas hidrogen → 2 liter gas amonia
1 liter gas hidrogen + 1 liter gas hidrogen → 2 liter gas hidrogen klorida
Dari percobaan ini gay Lussac merumuskan hukum perbandingan Volume yang berbunyi:
Jika dihubungkan dengan koefisien reaksi, maka
Hidrogen
+
oksigen
→
H2
+
O2
→
Setarakan
2H2
+
O2
→
Perb. Koef
2
1
Gay lussac
2 liter
1 liter

uap air
H2O
2H2O
2
2 liter

Kesimpulan :
Perb. Koef = perb. Volume
4.

Hipotesis Avogadro
inti dari hukum ini
"pada suhu dan tekanan yg sama ,gas-gas yg volumenya sama mengadung jumlah mol yg
sama"

Menurut Avogadro unsur yang berwujud gas umumnya merupakan molekul dwiatom atau di atom
Gas hidrogen + gas oksigen → uap air
1 molekul
1 molekul
2 molekul
Perb. Molekul :
1
:
1
:
2
Perb. Koef :
1
:
1
:
2
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Kesimpulan:
“jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volum gas-gas yang bereaksi dan gasgas hasil reaksi akan sama dengan perbandingan jumlah molekulnya dan sama pula dengan
perbandingan koefisiennya”
5.

Hukum Kelipatan Berganda (Hukum Dalton)
"Jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 macam senyawa,maka unsur massa salah satu
unsur yg bersenyawa dengan unsur yg lain,akan berbanding sebagai bilangan bulat"

Hukum Proust dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk
lebih dari 1 jenis senyawa. Salah seorang diantaranya adalah John Dalton (1766-1844). Dalton mengamati
adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa.
Hasil percobaan Dalton
Jenis senyawa
Nitrogen monoksida
Nitrogen dioksida

Massa nitrogen yang
direaksikan
0,875 gram
1,75 gram

Massa oksigen yang
direaksikan
1,00 gram
1,00 gram

Massa senyawa yang
terbentuk
1, 875 gram
2,75 gram

KONSEP MOL
1 mol Unsur = 6,02 x 1023 partikel unsur
1 mol Senyawa = 6,02 x 1023 partikel Senyawa

massa zat
Ar
massa zat
Mol (Senyawa) =
Mr
Mol (Unsur) =

1 mol = 22,4 liter (pada keadaan standar/STP/ 0oC; 1 atm)
Mol = Molaritas x Liter
Pada Keadaan Tidak Standar
Besarnya volume molar gas dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal: PV= nRT
P = tekanan = 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg
n = mol = 1 mol gas
T = suhu dalam Kelvin = 273 K = oC + 273
R= tetapan gas = 0,082 liter atm/mol K

JEMBATAN MOL
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STOIKIOMETRI

mol ditanya =

koefisien ditanya
x mol diketahui
koefisien diketahui

volum ditanya =

koefisien ditanya
x volum diketahui
koefisien diketahui

Perbandingan
Atom dalam suatu molekul:
C
:
H
:
mol C
: mol H :
x
:
y
:

O
mol O
z

Rumus Empiris = CxHyOz
Rumus Molekul dapat ditentukan dari:
(Mr Rumus Empiris)n = Mr Senyawa
Garam hidrat
garam . x hidrat
Massa garam . x hidrat

→
=
→
→

garam
Massa garam
mol garam
1

+
+
:
:

x hidrat
Massa H2O
mol H2O
x

Ingat:
CxHyOz + O2 → CO2 + H2O
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CxHy + O2 → CO2 + H2O
Kemudian setarakan
Pereaksi pembatas
Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat pereaksi yang ditambahkan tidak selalu sama
dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini menyebabkan ada zat pereaksi yang akan habis
bereaksi lebih dahulu. Hal inilah yang disebut pereaksi pembatas.
Cara Menemukan Pereaksi Pembatas
1. Metode Coba-coba
Untuk mencari pereaksi pembatas, kita bisa menggunakan metode coba-coba. Dengan metode ini,
kita memisalkan salah satu reaktan sebagai pereaksi pembatas. Kemudian kita mencari jumlah mol
yang diperlukan untuk reaktan yang lain, dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jika jumlah
mol yang diperlukan lebih kecil dari mol yang tersedia, maka reaktan yang kita misalkan tadi
merupakan pereaksi pembatas.
Akan tetapi, jika jumlah mol yang diperlukan melebihi jumlah mol yang tersedia, maka reaktan yang
dimisalkan tadi bukan pereaksi pembatas. Kita perlu memisalkan reaktan lain sebagai pereaksi
pembatas hingga syarat (mol diperlukan) < (mol tersedia) dipenuhi oleh reaktan lainnya.
2. Metode membagi dengan koefisien
Selain metode di atas, ada metode lain dalam menentukan pereaksi pembatas. Caranya adalah
membagi jumlah mol reaktan dengan koefisiennya masing-masing. Reaktan dengan hasil bagi
terkecil merupakan pereaksi pembatas. Ingat, Mol yang digunakan adalah mol sebelum dibagi
koefisien.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dengan 4 gram sulfur menghasilkan besi
sulfida sebanyak 11 gram. Kenyataan ini sesuai hukum dasar kimia, yaitu....
A. Hukum Perbandingan Tetap (Proust)
B. Hukum Perbandingan Volume (Gay Lussac)
C. Hukum Kekekalan Massa (Lavoisier)
D. Hukum Perbandingan Berganda (Dalton)
E. Hukum Perbandingan Molekul (Avogadro)

2.

UN 2018 Type A
Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar altematif mengikuti persamaan reaksi
berikut. C2H5OH(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g ) (belum setara). Jika pada pembakaran tersebut
dibutuhkan 5,6 L dan volume etanol yang dibakar 1,12 L, massa air yang terbentuk diukur pada
keadaan STP adalah .... (Mr H2O = 18 L)
A. 1,8 g
B. 2,7 g
C. 9,0 g
D. 18 g
E. 27 g

3.

UN Kimia 2017 - 13
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4.

5.

Bila unsur belerang dibakar dengan oksigen akan diperoleh senyawa belerang dioksida. Hasil
percobaannya adalah sebagai berikut.
Massa (gram)
No.
Belerang Oksigen
Percobaan
Belerang dioksida
(S)
(O)
(1)
32
32
64
(2)
64
66
128
(3)
8
10
16
Bila belerang (S) direaksikan sebanyak 16 gram, massa unsur oksigen yang diperlukan adalah ....
A. 20 gram
B. 18 gram
C. 16 gram
D. 14 gram
E. 12 gram
UN 2017 T-1-02
Massa rata-rata satu atom unsur X adalah 6,47 x 10-23 gram, sedangkan massa satu atom C-12
adalah 1,992 x 10-23 gram. Massa atom relatif (Ar) unsur X adalah ...

UN Kimia 2017 - 12
Unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Persentase massa
unsur-unsur penyusun senyawa I dan II sebagai berikut:
Persentase Unsur
No
Senyawa
C
O
1
I
40
60
2
II
25
75
Perbandingan massa C dalam senyawa I dan II sesuai Hukum Dalton adalah ....
A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 2 : 1
D. 2 : 3
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E. 3 : 1
6.

7.

8.

UN-SMA-2015-1-06
Suatu senyawa tersusun dari 52% massa karbon, 35% massa oksigen dan sisanya hidrogen.
Rumus molekul senyawa karbon tersebut (Mr = 46) adalah .... (Ar: C = 12, H = 1, O = 16)
A. C2H6O2
B. C2H4O
C. C2H6O
D. C3H8O
E. C3H8O2

UNAS 2014 – Type 1 - 6
Pada proses industri pengolahan logam besi terjadi reaksi:
Fe2O3 (s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g) (belum setara)
Jika dibutuhkan 16 gram besi (III) oksida, maka volume gas CO2 yang dihasilkan (STP) sebanyak ...
(Jika Ar = Fe = 56 ; O = 16)
A. 1,12 L
B. 2,24 L
C. 4,48 L
D. 6,72 L
E. 11,20 L
UNAS 2013 – Type 1 - 8
Sebanyak 246 gram kristal magnesium sulfat MgSO4. xH2O dipanaskan sehingga terbentuk kristal
MgSO4 sebanyak 120 gram, menurut reaksi: MgSO4. xH2O(s)→MgSO4(s) + xH2O(g)
Rumus senyawa kristal tersebut adalah .... (Ar Mg = 24; S = 32; 0=16)
A. MgSO4 . 2 H2O
B. MgSO4. 4 H2O
C. MgSO4. 5 H2O
D. MgSO4. 6 H2O
E. MgSO4 . 7 H2O

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
konversi satuan zat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj).

Materi

Konsentrasi

massa zat
x 100%
massa campuran
volum zat
x 100%
% volum zat =
volum campuran
massa zat
x 10 6 bpj
bpj =
massa campuran

% massa zat =
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bpj volum zat =

volum zat
x bpj
volum campuran

1% = 104 bpj
bpj = bagian per juta = ppm = part per million

Molaritas = M =

molalitas = m =

mol terlarut

Liter Larutan
mol terlarut
Kg pelarut

Fraksi mol terlarut (Xt) =

Fraksi mol pelarut (Xp) =

=

=

1000
10 x % x ρ
gram terlarut
x
=
Mr
Mr terlarut mL Larutan

gram terlarut
1000
%
1000
x
x
=
Mr terlarut
gram terlarut Mr terlarut 100 - %
mol terlarut

mol terlarut + mol pelarut
mol pelarut
mol terlarut + mol pelarut

Xt + Xp = 1
Pengenceran = M1 x V1 = M2 x V2

Molaritas Campuran =

(M1 x V1) + (M2 x V2) + (M3 x V3) + dst
V1 + V2 + V3 + dst

Catatan: (materi bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari/industri).
Contoh Soal
1. UMPTN-1998-Rayon A
Massa jenis suatu larutan CH3COOH 5,2 M adalah 1,04 g/mL. Jika Mr CH3COOH = 60, konsentrasi
larutan ini dinyatakan dalam % berat asam asetat adalah….
A. 18%
D. 36%
B. 24%
E. 40%
C. 30%
2.

UMPTN 1998
Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air 0,50. Konsentrasi metanol dalam larutan ini
dinyatakan dalam persen berat adalah…
A. 50%
B. 60%
C. 64%
D. 75%
E. 80%

3.

UMPTN/2003/Rayon A
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Kemolalan larutan NaCl 10% massa dalam air adalah (Mr NaCl = 58,51)
A. 1,50 m
B. 1,70 m
C. 1,90 m
D. 2,10 m
E. 2,30 m
4.

Berapakah fraksi mol asam sulfat dalam air jika diketahui konsentrasi larutan = 2,6 m?
A. 0,045
B. 0,955
C. 0,54
D. 0,45
E. 0,35

5.

EBTANAS-01-05
Kadar gas kripton di udara adalah 1,15 × 10-4 %. Jika dinyatakan dalam bpj, kadar tersebut adalah …
A. 1,15 bpj
B. 11,1 bpj
C. 115 bpj
D. 1150 bpj
E. 11.500 bpj

Kimia Analisis
Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Pengenalan teknik pemisahan atau pemurnian di laboratorium (destilasi, kristalisasi, sublimasi,
kromatografi, dekantasi, magnetisasi, dan lain- lain).

Materi

Jenis Proses Pemisahan Campuran Di Dalam Kimia

Campuran memang adalah materi yang tersusun dari dua jenis zat murni atau lebih dan masih
memiliki sifat-sifat dari zat penyusunnya. Kebanyakan materi yang berada di alam ini tidak murni,
melainkan masih berupa campuran. Seperti halnya udara yang kita hirup setiap hari sampai air laut
yang berada di samudera. Udara sendiri terdiri dari beberapa macam zat seperti oksigen, nitrogen,
uap air dan yang lainnya. Sedangkan air terdiri dari air, garam, dan zat yang lainnya.
Untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkannya dari campurannya. Prinsip pemisahan
campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, diataranya seperti wujud
zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Berikut ini
adalah beberapa metode dalam memisahkan campuran.
1. Filtrasi (penyaringan)
Proses filtrasi Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan
padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring (filter) berdasarkan perbedaan ukuran
partikel. Sebagai contoh menyaring air yang bercampur pasir disaring dengan kertas saring
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sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring.
2. Dekantasi
Dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi untuk memisahkan
cairan dan padatan. Dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan,
dengan demikian padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Metode jenis memang
terbilang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya masih kurang efektif. Hasil akan menjadi
lebih efektif bila ukuran zat padat jauh lebih besar, misalnya campuran air dengan kerikil.
3. Sentrifugasi
Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus dan
jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan
sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah
dan akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di
bagian atas.
4. Evaporasi (evaporasi)
Jika garam dicampur dengan air akan terbentuk larutan, larutan tersebut tidak dapat dipisahkan
dengan metode filtrasi maupun sentrifugasi. Metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat
yang terlarut dari larutannya disebut evaporasi. Sebagai contoh adalah larutan garam, larutan
dipanaskan secara perlahan dengan uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap perlahanperlahan hingga habis dan meninggalkan kristal garam sebagai residu.
5. Distilasi (penyulingan)
Distilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik
didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap
terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari proses penyulingan digunakan sebagai pemisahan air
tawar dan air laut, pembuatan etanol atau alkhol, dan proses pemisahan minyak bumi.
distilasi minyak bumi
6. Corong pisah
Campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan dapat dipisahkan dengan corong pisah
lalu didiamkan selama beberapa saat sampai membentuk dua lapisan terpisah. Contohnya adalah
seperti pemisahan air dengan minyak
7. Kromatografi
Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat
dalam pelarut serta perbedaan penyerapan (adsorbsi) kertas terhadap zat-zat yang ingin
dipisahkan. Suatu zat yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorbsi pada kertas
akan bergerak lebih cepat.
Dalam kehidupan sehari-hari kromatografi berguna untuk :
Menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi. Menguji
tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek dan giro
Menguji apakah terdapat obat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba
Memeriksa apakah pestisida yag terdapat pada sayuran atau buah-buahan masih dalam batas
aman
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8. Sublimasi
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan
wujud zat. Zat padat yang menyublim (berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya) dapat
dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan
metode sublimasi. Contohnya seperti campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara
pemanasan. Campuran dipanaskan di dalam wadah cawan yang ditutp dengan corong terbalik.
Iodin akan menyublim dan menjadi uap, tapi pada saat menyentuh permukaan corong, uap iodin
menyublim kembali menjadi padatan yang menempel pada permukaan corong sehingga dapat
dipisahkan dengan padatan garam.
9. Ekstraksi (penyarian)
Pemisahan campuran dengan metode ekstraksi terjadi atas dasar perbedaan kelarutan zat terlarut
di dalam pelarut yang berbeda. Ekstraksi sering dilakukan untuk mengambil sari dari suatu
tumbuhan.
10 Rekristalisasi
Kristalisasi Air Kristalisasi ialah pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau
mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Biasanya kristalisasi
ini menggunakan suhu rendah untuk membuat cairannya mengendap. Sedangkan rekristalisasi
ialah suatu proses kristalisasi ulang. misalnya kita mendapatkan kristal, namun kristal tersebut
belum murni. untuk mendapatkan kristal yang lebih murni dilakukan rekristalisasi. rekristalisasi
dilakukan dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkannya kembali
11. Magnetisasi
Pemisahan campuran dengan magnetisasi berdasarkan bisa tidak nya komponen campuran
ditarik oleh magnet. Contoh : pemisahan campuran bubuk besi dari sulfur.

Contoh Soal
1.

Perhatikan gambar berikut:

Campuran berikut ini yang dapat dipisahkan dengan alat-alat pada gambar di atas adalah … .
A. Air + alkohol
B. Eter + air
C. Air + garam
D. Alkohol + pasir
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E. Air + tinta
2.

EBTANAS-86-16
Campuran di bawah ini yang dapat dipisahkan dengan cara kristalisasi adalah …
A. garam dapur dan air
B. pasir dan air
C. alkohol dan air
D. lemak dan minyak
E. tembaga dan seng

3.

EBTANAS-89-03
Bensin super diperoleh dari minyak bumi dengan cara …
A. filtrasi
B. kristalisasi
C. sentrifugal
D. destilasi bertingkat
E. ekstraksi

4.

EBTANAS-92-02
Untuk memisahkan dua campuran zat cair yang berbeda titik didihnya dilakukan dengan cara …
A. penyaringan
B. penyulingan
C. penyubliman
D. kromatografi
E. pengkristalan

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Larutan (non)-elektrolit dan daya hantar listrik.

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit
Materi

Uji Elektrolit
Larutan
Elektrolit Kuat

Nyala Lampu
Nyala

Gelembung Gas
Ada

Derajat Ionisasi (α)
=1

Elektrolit Lemah

Tidak Nyala

Ada

0<α<1

Non Elektrolit

Tidak Nyala

Tidak Ada

0

Contoh
HCl, air aki, air laut,
dan air kapur
amonia, larutan
cuka,dan larutan H 2S
Gula, Alkohol, Urea,
Glukosa

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
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Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan berikut!
Lampu
Gelembung pada elektroda
Larutan
Nyala
Mati
Banyak Sedikit
Tidak ada
(1)
–
√
–
–
√
(2)
–
√
–
–
√
(3)
√
–
√
–
–
(4)
–
√
–
√
–
(5)
–
√
–
√
–
Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi = 0, ditunjukkan
pada nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (5)
E. (4) dan (5)
2.

UN 2016 T-1-09
Perhatikan gambar uji daya hantar listrik 3 jenis larutan berikut!

Urutan kekuatan daya hantar listrik ketiga larutan tersebut mulai dari yang terkuat ke yang
terlemah adalah....
A. (3), (2) dan (1)
B. (2), (3) dan (1)
C. (2), (1) dan (3)
D. (1), (3) dan (2)
E. (1), (2) dan (3)
3.

UN-SMA-2015-1-15
Perhatikan beberapa larutan berikut!
(1) HF 2M
(3) Ba(OH)2 2M
(2) CH3COOH 2M
(4) CO(NH)2 2M
Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat adalah larutan
nomor....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
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4.

UN-SMA-14-Type 1-8
Data hasil pengamatan terhadap beberapa sampel air limbah adalah sebagai berikut:
Larutan
α
Tes Nyala Lampu
Pengamatan Lain
(1)
0,87
Terang
Ada gelembung gas
(2)
0,45
Redup
Ada gelembung gas
(3)
0,30
Tidak Nyala
Sedikit gelembung gas
(4)
0,95
Terang
Ada gelembung gas
(5)
0,35
Tidak Nyala
Sedikit gelembung gas
Larutan yang merupakan elektrolit kuat adalah....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Sifat larutan asam-basa (kuat dan lemah) meliputi konsep kesetimbangan pengionannya dalam
larutan.

Kesetimbangan Ion Larutan (Asam-Basa)

Materi

KONSEP pH Larutan
Asam Kuat
: HCl, HBr, HI, HNO3, dan H2SO4 (Cara Hafal : Charles, Bronson, Idaman, Nitrat dan
Sulfat)
Asam Lemah

:

(Selain asam kuat di atas, biasanya ada Ka). Contoh : CH3COOH, HCOOH, HF, H2CO3,
H3PO4, H2C2O4, HMnO4 dsb)

Basa Kuat

:

LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, dan Ba(OH)2 .(Cara Hafal : Libur,
Nanti, Kita, Robohkan, Csnya, Cacing, Seret, Banget)

Basa Lemah

:

(Selain basa lemah di atas, biasanya ada Kb). Contoh : NH3(aq) , NH4OH, Al(OH)3 ,
Zn(OH)2, Mg(OH)2, dsb.

Garam

:

(Sisa basa + sisa asam). Contoh: CH3COONa, CH3COOK, CH3COONH4, (CH3COO)2Ca,
HCOONa, HCOOK, (HCOO)2Ca, NH4Cl, (NH4)2SO4, dsb

Untuk Asam + Basa anda harus menghitung mol H+ dan mol OH- nya dulu, kemudian tentukan :
- Sisa Kuat (asam/basa) → Asam/ basa kuat
Rumus pH Asam dan basa:
Larutan
Jenis
Asam
Asam Kuat
Asam Lemah

Rumus
[H+] = Ma x a
[H+] =

Ka.Ma atau [H+] = α . Ma

Keterangan
Ma = Molaritas asam
a = jml H+ tiap molekul
Ka = Tetapan asam
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Basa

Basa Kuat
Basa Lemah

Keterangan:
Molaritas (M) =

[OH-] = Mb x b
[OH-] =

Kb.Mb atau [OH-] = α . Mb

α = derajat ionisasi asam
Mb = Molaritas basa
b= jml OH- tiap molekul
Kb = Tetapan basa
α = derajat ionisasi basa

1000
mol terlarut gram terlarut
=
x
Mr terlarut
mL Larutan
Liter Larutan

Semakin besar harga Ka Semakin kuat sifat asamnya
Semakin besar harga Kb Semakin kuat sifat basanya

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Perhatikan gambar dua larutan berikut ini!

Pernyataan terkait kedua larutan tersebut, antara lain:
(1) Kedua larutan sama-sama memiliki pH = 3
(2) Kedua larutan adalah asam lemah.
(3) Kedua larutan memiliki harga [H+] yang sama
(4) Kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah.
(5) Kedua larutan dapat terionisasi sempurna
Pasangan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut adalah
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (5)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)
2.

UN 2016 T-1-13
Sejumlah H2S dialirkan ke dalam 500 mL air membentuk larutan dengan konsentrasi 0,1 M
dan terurai menurut persamaan reaksi yang berlangsung dengan tahap berikut:
Ka1 = 4.0 x 10-5
Tahap 1 : H2S (aq) ⇄H+(aq) + HS-(aq)
+
2Tahap 2 : HS (aq) ⇄H (aq) + S (aq)
Ka2 = 1,2 x lO-13
Harga pH dari larutan asam H2S tersebut adalah .... (Ar H = 1, S = 32)
A. 5 - log 1
B. 5 - log 2
C. 5 - log 2
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D. 3 + log 2
E. 3 - log 2
5.

UN-SMA-2015-1-12
Ke dalam 100 mL akuades dimasukkan padatan Ca(OH)2(Mr = 74) sebanyak 0,37 gram
(penambahan volum Ca(OH)2 padat diabaikan) lalu diaduk hingga larut sempurna. Harga pH
larutan Ca(OH)2 tersebut adalah ....
A. 1 + log 5
B. 3 + log 5
C. 5 +log 1
D. 12 +log 5
E. 13 +log 1

3.

UN-SMA-14-Type 4-9
Gas NH3 murni, 24 mL ditiupkan ke dalam 250 ml air sehingga seluruh gas NH3 larut dalam air
dan tidak merubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan t = 27°C. Kalau tetapan gas
ideal adalah R = 0,08 L.atm/mol K, Kb = 10-5, log 2 = 0,3 maka pOH larutan NH3 adalah....
A. 1,30
B. 1,70
C. 2,70
D. 3,20
E. 3,70

4.

UN-SMA-14-Type 3-9
Gas HCl murni, 6 mL ditiupkan ke dalam 100 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak merubah
volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan t = 27°C. Kalau tetapan gas ideal adalah R = 0,08
L.atm/mol K , log 2,5 = 0,4, maka pH larutan HCl adalah ....
A. 1,30
B. 1,70
C. 2,30
D. 2,60
E. 2,70

5.

UN-SMA-13-A83-11
Harga pH larutan H2SO4 0,02 M dalam 500 mL larutan adalah ....
A. 2 - log 4
B. 2 - log 2
C. 2 + log 2
D. 4 - log 4
E. 4 + log 4

6.

UN-SMA-11-P15-6
Perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut!
Jenis Air
pH
Limbah
P
8
Q
5,5
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R
7,6
S
9,4
T
4,7
Air limbah yang tercemar asam adalah ....
A. P dan Q
D. S dan T
B. Q dan T
E. T dan R
C. R dan S
7.

UMPTN/2000/Rayon C
Asam lemah HA 0,1 M mengurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah
tersebut adalah
A. 2 x 10-3
B. 4 x 10-3
C. 2 x 10-4
D. 4 x 10-4
E. 4 x 10-5

8.

EBTANAS-89-20
Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam :
No
1
2
3
4
5
6
Asam
HK
HL
HM
HN
HP
HQ
Ka
7 x 10-4
6 x 10-10 6,5 x 10-5 1,6 x 10-5 1,7 x 10-2 1,7 x 10-7
Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan asam …
A. HR > HP > HK
B. HN < HM < HQ
C. HN > HP > HL
D. HS > HR > HP
E. HM < HL < HS

7
HR
1 x 10-8

8
HS
4,7 x 10-11

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Titrasi asam-basa dan kurva titrasinya (termasuk indikator dan perubahan warnanya).

Materi
Penentuan pH Larutan dengan indikator
No. Indikator
Trayek pH
1.
Metil merah
4,2-6,3
2.
Metil jingga
3,1-4,4
3.
Fenolftalein
8,3-10,0
4.
Bromtimol biru
6,0-7,6
5.
Timol hijau
1,2-2,8
6.
Lakmus
4,5-8,3
7.
Bromkresol hijau
3,8-5,4
8.
Bromkresol ungu
5,2-6,8

TITRASI
Warna
Merah-kuning
Merah-kuning
Tidak berwarna-merah
Kuning-biru
Kuning-biru
Merah-biru
Kuning-biru
Kuning-ungu
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9.

Alizarin kuning

10,1-12,0

Kuning-merah

Ingat!
Jika warna kanan → Pakai angka kanan, arah ke kanan (≥ pH kanan)
Contoh : Metil merah, warna kuning, artinya pH ≥ 6,3
Jika warna kiri → Pakai angka kiri, arah ke kiri (≤ pH kiri)
Contoh : Metil merah, warna merah, artinya pH ≤ 4,2
Jika warna diantaranya → pH nya diantara pH trayek indikator
Contoh : Metil merah, warna jingga/ orange, artinya pH nya diantara 4,2-6,3
Titrasi = Penetralan
mol H+ = mol OHM asam x V asam x jml H+ = M basa x V basa x jml OH“Jika titrasinya lebih dari sekali, maka volume larutannya harus dirata-ratakan”
Grafik yang menyatakan perubahan pH pada titrasi asam-basa atau sebaliknya disebut kurva titrasi.
Bentuk kurva titrasi bergantung pada kekuatan asam dan basa yang direaksikan.
1. Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat

2. Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat

3. Titrasi Basa Lemah dengan Asam Kuat

Berikut adalah panduan umum untuk titrasi asam basa :
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Jenis Asam

Jenis Basa

Sifat garam
(kondisi saat TE)

Sifat Indikator
yang dipilih

Contoh Indikator

Asam Kuat

Basa Kuat

Garam Normal
bersifat Netral

Indikator dengan
pH~7

BTB, PP, Phenol Red, dll

Asam lemah

Basa Kuat

Garam Normal
bersifat Basa

Indikator dengan
pH>7

Biru Timol, PP, Timol
Pthaelin, dll

Asam Kuat

Basa Lemah

Garam Normal
Bersifat Asam

Indikator dengan
pH<7

Merah Kongo, SM, MM,
metil orange (MO), Hijau
Bromo Kresol, dll

Asam Lemah

Basa Lemah

Garam Normal
bersifat asam
(Ka>Kb)

Indikator dengan
pH<7

Merah Kongo, SM, MM,
Hijau Bromo Kresol, dll

Garam Normal
bersifat netral
(Ka=Kb)

Indikator dengan
pH~7

BTB, Phenol Red, dll

Garam Normal
bersifat basa
(Ka<Kb)

Indikator dengan
pH>7

Biru Timol, PP, Timol
Pthaelin, dll

Contoh Soal:
1.

UN 2018 Type A
Perhatikan wacana berikut!
Senyawa aktif pada pemutih adalah senyawa natrium hipoklorit (NaClO). Untuk
menghitung kadar NaClO dalam pemutih digunakan reaksi
iodometri, yaitu:
NaClO(l) + 2KI(aq) + 2 HCl (aq) → NaCl(aq) + 2KCl(aq) + I2(l) + H2O(l)
I2(l) + 2Na2S2O3(aq) → 2NaI(ag) + Na2S4O6(aq)
Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghitung kadar NaClO dalam pemutih digunakan
titrasi iodometri dengan Na2S2O3 sebagai larutan standar. Jika 20 mL NaClO dititrasi
memerlukan 15 mL Na2S2O3 0,1 M, maka kadar NaClO (w/w) dalam pemutih tersebut
adalah ....
(Mr NaClO = 74,5, ρ NaClO = 1 g.mL-1)
A. 0,279%
B. 0,558%
C. 1,116%
D. 2,232%
E. 4,464%
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2.

UN 2018 Type A
Diketahui data beberapa indikator dan trayek pH.
Indikator
Metil jingga
Bromtimol biru Fenolptalein
Trayek pH
3,1 – 4,40
6,0 – 7,6
8,3 – 10,0
Berikut ini adalah kurva titrasi asam-basa.

Pasangan asam-basa/basa-asam dan indikator yang digunakan berturut-turut adalah ....
A. KOH – CH3COOH – fenolptalein
B . KOH – HCl – fenolptalein
C. CH3NH3 – HCl – metil jingga
D. NH4OH – CH3COOH – metil jingga
E. NaOH – HCl – fenolptalein
3.

UN Kimia 2017 - 23
Diketahui dua jenis larutan diuji dengan 4 jenis indikator dengan hasil sebagai berikut.
Indikator
Trayek/warna
Larutan (1)
Larutan (2)
Metil merah
4,2 - 6,3 / merah-kuning
Jingga
Kuning
Metil jingga
3,1 - 4,4 / merah-kuning
Kuning
Kuning
Bromtimol biru
6,0 - 7,6 / kuning-biru
Kuning
Biru
Fenolftalein
8,3 - 10 / tak berwarna-merah
Tak berwarna
Tak berwarna
Nilai pH dari larutan (1) dan larutan (2) berturut-turut adalah ....
A. 7,6 < pH < 8,3 dan 6,3 < pH < 8,3
B. 6,3 < pH < 8,3 dan 6,3 < 3,0
C. pH<8,3 dan 7,6 < pH < 8,3
D. pH<8,3 dan 6,3 <pH<8,3
E. 4,4 < pH < 6,0 dan 7,6 < pH < 8,3

4.

UN Kimia 2017 - 24
Berikut ini data hasil percobaan titrasi larutan Mg(OH)2 dengan larutan HCl 0,1 M
Volume Mg(OH)2 Volume HCl 0,1 M
Percobaan
(mL)
(mL)
(1)
10
20,2
(2)
10
20,0
(3)
10
19,8
Berdasarkan data tersebut massa Mg(OH)2 yang bereaksi adalah...
(Ar. Mg = 24 gram.mol-1; O =16 gram. mol-1; H = 1 gram. mol-1 )
A. 0,058 gram
B. 0,116 gram
C. 0,232 gram
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5.

D.
E.

0,580 gram
1,160 gram

UN-SMA-12- C79 -12
Sebanyak 10 mL larutan HCl ditetesi dengan larutan NaOH 0,10 M dan diperoleh kurva titrasi
sebagai berikut.

Berdasarkan titik ekivalen yang dicapai, maka konsentrasi asam klorida yang dititrasi adalah....
A. 0,10 M
B. 0,15 M
C. 0,25 M
D. 0,35 M
E. 0,50 M
6.

UN-SMA-11- P15-35
Sebanyak 20 gram kalsium oksida, CaO, dilarutkan dalam 500 mL air. Dua puluh mL larutan ini
dititrasi dengan HCl 0,8 M. Hasil titrasi yang diperoleh sebagai berikut:
Titrasi ke1
2
3
Volume HCl
24 mL
25 mL
26 mL
(Ar. Ca = 40; O = 16)
Kadar kalsium oksida dalam larutan adalah ....
A. 25%
B. 35%
C. 55%
D. 60%
E. 70%

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
pH, komponen dan sifat larutan penyangga.

Materi

Larutan Penyangga
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Larutan Penyangga terbentuk dari = asam / basa lemah + garamnya atau asam + basa sisa asam/basa
lemah. Larutan penyangga mempunyai sifat : pH nya konstan jika ditambah sedikit asam/ basa/ air
(diencerkan) BIASANYA: selisih 0,1-0,2 dari pH awal
Rumus :

Larutan

Jenis

Rumus

Ka = Tetapan asam
a = jml asam lemah pd
garamnya

mol asam
mol garam x a

Asam Lemah +
Garamnya

Penyangga
asam

[H + ] = Ka

Basa Lemah +
Garamnya

Penyangga basa

[OH− ] = Kb

Asam + Basa

Sisa Asam
Lemah
(Penyangga
Asam)
Sisa Basa
Lemah
(Penyangga
Basa)

[H+ ] = Ka

Keterangan

+

mol H - mol OH
mol OH-

[OH− ] = Kb

Kb = Tetapan basa
b = jml basa lemah pd
garamnya

mol basa
mol garam x b

-

mol H+ = Ma x Va x Jml H+
mol OH- = Mb x Vb x Jml OH-

-

mol OH - mol H
mol H+

+

mol H+ = Ma x Va x Jml H+
mol OH- = Mb x Vb x Jml OH-

Kurva Titrasi Penyangga Asam Lemah yang dititrasi oleh Basa Kuat :

Kegunaan Larutan Penyangga
Dalam keseharian, larutan penyangga ini sangat bermanfaat buat hal-hal sebagai berikut.
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1. Menjaga kadar pH cairan dalam organ tubuh (intra sel dan ekstra sel), terutama pada ginjal. Pada
ginjal terjadi ekskresi ion H+ dari asam dihidrogen fosfat (H2PO4-) dengan basa monohidrogen fosfat
(HPO42-).
2. Menjaga ph plasma darah supaya stabil berada pada kisaran 7,45. Larutan ini terjadi antara ion HCO3dan Na+.
3. Menjaga kadar asam basa pada makanan olahan nan dikemas dalam kaleng. Kadar ph nan terjaga
membuat makanan kaleng tersebut jadi tak mudah rusak. Larutan penyangga ialah antara asam
benzoate dan natrium benzoate.
4. Menjaga kadar pH pada sampo spesifik bayi. Rambut bayi dan balita lebih halus jika dibandingkan
dengan rambut orang dewasa. Kelenjar minyak pada kulit kepala bayi juga belum bisa berfungsi
secara sempurna. Maka, diperlukan produk pencuci rambut atau shampo yang mengandung sedikit
bahan aktif atau kimia dan dengan pH yang seimbang. Shampo dengan pH seimbang itu juga tak
pedih di mata sehingga kondusif buat kulit kepala dan paras bayi. Protein keratin ialah protein
penyusun rambut nan memiliki ikatan kimia hydrogen dan disulfide. Ikatan keduanya akan putus jika
pH pada produk sampo terlalu kurang atau lebih dari 4,6 dan 6,0. Larutan ini berfungsi menyesuaikan
dengan pH yang dimiliki rambut.
5. Asam sitrat sebagai larutan penyangga pada buah. Fungsi asam sitrat ini ialah sebagai bahan
pengawet nan alami dan kondusif serta buat menambah rasa masam pada makanan dan minuman
olahan. Asam sitrat pada siklus metabolisme pada hampir setiap makhluk hayati nan berfungsi
sebagai zat antioksidan. Asam sitrat dalam global industri sering dipakai dalam pembuatan zat
pembersih permukaan barang-barang rumah tangga.
6. Larutan penyangga nan berfungsi menstabilkan kadar pH juga dapat membantu kerja enzim sebagai
katalis dalam tubuh manusia. Enzim nantinya akan membantu laju reaksi kimia pada suhu eksklusif
dalam metabolisme manusia.
7. Natrium asetat merupakan larutan penyangga nan bisa menetralkan asam sulfat dari buangan pabrik
berupa limbah. Kegunaan lainnya dalam global industri ialah sebagai penyangga bersama-sama
dengan asam klorida.
8. Sodium cacodylate ialah larutan nan dipakai dalam pelaksanaan mikroskop elektron. pH yang baik
buat alat dalam global medis dan biologi ini berada pada kisaran 5 ,0 - 7,4.
9. Larutan penyangga juga sangat krusial dalam pengolahan limbah dengan proses anaerob. Proses
anaerob sendiri melalui tiga termin yaitu proses hidrolisis, proses pembentukan asam, dan proses
pembentukan metana. Dalam proses pembentukan metana, penambahan buffer dimanfaatkan agar
pH-nya tetap 7.

Contoh Soal:
1.

UN 2018 Type A
Diketahui campuran larutan penyangga sebagai berikut.
No.
Larutan asam
Larutan garam
(1)
50 mL Larutan CH3COOH 0,1 M
50 mL Larutan CH3COONa 0,1 M
(2)
50 mL Larutan CH3COOH 0,1 M
100 L Larutan CH3COONa 0,1 M
(3)
50 mL Larutan CH3COOH 0,2 M
50 mL Larutan CH3COONa 0,1 M
Urutan harga pH dimulai dari yang terkecil adalah ....
A. (1) - (2) - (3)
B. (1) - (3) - (2)
C. (2) - (1) - (3)
D. (3) - (1) - (2)

Ka/Kb
10-5
10-5
10-5
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E. (3) - (2) - (1)
2.

UN 2016 T-1-11
Larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH dalam cairan inti sel, ekstra sel,
dan berbagai sistem lainnya. Berikut adalah daftar spesi kimia yang dapat membentuk
larutan penyangga:
(1) HPO42(2) H2CO3
(3) H2C2O4
(4) CO32(5) H2PO4Pasangan spesi kimia yang dapat membentuk larutan penyangga adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (5)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (4)

3.

UN-SMA-2015-1-11
Berikut ini beberapa jenis ion/senyawa:
(1). H2CO3
(2). H2SO4
(3). H2PO4(4). HCO3(5). HPO42Pasangan ion/senyawa yang berguna sebagai penyangga pada ekstra sel darah adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (4)

4.

UN-SMA-14-Type 1-10
Perhatikan kurva perubahan harga pH pada titrasi CH3COOH dengan NaOH berikut!

Daerah kurva yang merupakan larutan penyangga adalah ....
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A. X
B. Y
C. Z
D. V
E. W
5.

6.

7.

UN-SMA-13-Type 1-13
Perhatikan data uji pH beberapa larutan!
Larutan pH Awal
pH Setelah Penambahan
Sedikit Asam Sedikit Basa
P
3,0
1,0
4,0
Q
5,0
4,9
5,1
R
8,0
7,9
8,1
S
9,0
8,5
10,5
T
10,0
8,5
11,0
Larutan yang merupakan larutan penyangga adalah ....
A. P dan Q
B. Q dan R
C. R dan S
D. R dan T
E. S dan T

UN-SMA-12-B67-13
Sekelompok siswa membuat 5 larutan yang berbeda, dengan data sebagai berikut:
No.
Rumus
Konsentrasi
Volume
Tabung
Molekul
(M)
(mL)
Reaksi
Larutan
1.
HCN
0,10
100
2.
NaOH
0,10
100
3.
CH3COOH
0,20
100
4.
NH3
0,10
100
5.
HCl
0,05
100
Pasangan larutan yang dapat membentuk larutan penyangga adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 5
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
E. 3 dan 5
UN-SMA-08-P.27-10
Sebanyak 0,1 mol larutan asam asetat dicampur dengan 49 gram kalium asetat. pH larutan
penyangga yang terbentuk adalah .... (Ka = 1 x 10-5), (Mr Kalium asetat = 98)
A. 2 — log 6
B. 5 — log 5
C. 6 — log 5
D. 6 — log 2
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E. 10 + log 6
8.

EBTANAS-02-41
Larutan 25 mL NH4OH 0,2 M (Kb = 10-5). Dicampurkan dengan 25 mL larutan HCl 0,1 M, pH
larutan yang terjadi adalah …
A. 5,0
B. 5,5
C. 8,5
D. 9,0
E. 43,0

9.

EBTANAS-96-22
Campuran larutan NH4Cl 0,01 M dan NH4OH 0,01 M (Kb = 1 × 10–5) mempunyai pH = 9. Volume
NH4OH dan NH4Cl yang dicampur masing-masing adalah …
A. 1 ml dan 10 ml
B. 100 ml dan 200 ml
C. 100 ml dan 50 ml
D. 50 ml dan 100 ml
E. 100 ml dan 100 ml

10.

UMPTN 2001
Perbandingan volum dari campuran larutan NH3 0,1 M dan larutan HCl 0,1 M agar menghasilkan
larutan penyangga dengan pH = 9 adalah…(Kb NH3 = 1 × 10-5)
A. 1 : 1
B. 2 : 1
C. 1 : 2
D. 2 : 3
E. 3 : 2

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Hidrolisis garam (pH, reaksi kesetimbangan hidrolisis).

Materi

Hidrolisis

Hidrolisis adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara
ion-ion garam dengan air sehingga ion - dan ion + dari garam bereaksi dengan air membentuk asam
dan basa asalnya.
Garam dari

Asam Kuat + Basa Lemah

Contoh
Reaksi Hidrolisis
Jenis Hidrolisis
Sifat Asam=Basa

NH4Cl
NH4+ + H2O →NH4OH + H+
Hidrolisis sebagian/ parsial
Asam, memerahkan Lakmus, pH< 7
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Rumus

+
[H ] =

Kw
Kb

x [Mgaram] x b atau

[H + ] = Kh x [Mgaram] x b

Kw
Kb
Asam + Basa tak ada Sisa
Kh =

Kw
mol H +
+
[H ] =
x
xb
Kb Volum Campuran

Asam Kuat + Basa Kuat

Asam Lemah + Basa Kuat

Contoh
Reaksi Hidrolisis
Jenis Hidrolisis
Sifat Asam=Basa
Rumus
Contoh
Reaksi Hidrolisis
Jenis Hidrolisis
Sifat Asam=Basa
Rumus

NaCl
Tak Mengalami
Netral, pH=7, warna Lakmus tetap
CH3COONa
CH3COO- + H2O → CH3COOH + OHHidrolisis sebagian/ parsial
Basa, membirukan Lakmus, pH > 7
[OH − ] =

Kw
x [Mgaram] x a atau
Ka

[OH − ] = Kh x [Mgaram] x a

Kh =

Kw
.
Ka

Asam + Basa tak ada Sisa
−

[OH ] =

Contoh
Reaksi Hidrolisis

Asam Lemah + Basa Lemah

Jenis Hidrolisis
Sifat Asam=Basa
Rumus

Kw
Ka

x

mol OH -

Volum Campuran

xa

CH3COONH4
CH3COO- + H2O → CH3COOH + OHNH4+ + H2O →NH4OH + H+
Hidrolisis total/ sempurna
Jika:
Ka>Kb, bersifat asam
Ka<Kb, bersifat basa
Ka=Kb, bersifat netral
Ka
x Kw
Kb
Kw
Kh =
Ka x Kb

[H + ] =

Contoh Soal:
1.

UN 2018 Type A
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Perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ini!
Rumus
Reaksi Hidrolisis
Nomor
garam
(1)
CH3COONa
CH3COO⎻(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COOH + OH⎻ (aq)
(2)
CaSO3
SO32-(aq) + H2O(l) ⇌ HSO3⎻ (aq) + OH⎻(aq)
(3)
(NH4)2SO4
NH4+(aq) + H2O(l) ⇌ NH3(aq) + H3O+(aq)
PO43-(aq) + H2O(l) ⇌ HPO42-(aq) + OH⎻(aq)
(4)
(NH4)3PO4
NH4+(aq) + H2O(l) ⇌ NH3(aq) + H3O+(aq)
Pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (1) dan (4)
D. (2) dan (3)
E. (2) dan (4)
2.

3.

4.

Perkiraan
pH
>7
<7
<7

Basa
Basa
Asam

>7

Basa

Sifat

UN Kimia 2017 - 25
Seorang siswa melakukan percobaan uji larutan garam menggunakan kertas lakmus merah dan
biru. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut.
Lakmus Lakmus
Jenis
No.
Garam
Reaksi hidrolisis
Merah
Biru
hidrolisis
(1).
CH3COONa
Biru
Biru
.....
Parsial
(2).
NH4Cl
....
....
NH4+ + H2O ⇄ NH4OH + H+
Parsial
(3).
KCN
Merah
Biru
CN + H2O ⇄ HCN + OH
....
Data yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada percobaan (1), (2), dan (3) berturut-turut
adalah ....
A.
CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + OHBiru
Biru
Parsial
B.
CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + OHMerah
Merah
Parsial
C.
CH3COOH + OH ⇄ CH3COO + H2O
Biru
Biru
Total
D.
Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+
Merah
Merah
Parsial
E.
Na+ + H2O ⇄ NaOH + H+
Merah
Merah
Total

UN Kimia 2017 - 26
Campuran dari 100 mL larutan Ba(OH)2 0,1 M dan 100 mL larutan HNO2 0,2 M (Ka = 5 x 10-4)
memiliki pH sebesar ....
A. 6 – log 4
B. 6 – log 2
C. 6 + ½ log 2
D. 8 – ½ log 2
E. 8 + ½ log 2

UN 2016 T-1-12
Seorang siswa melakukan percobaan hidrolisis dengan mencampurkan larutan NH4OH dan
HCl.
NH4OH
HCl
Percobaan
Volume (mL)
Konsentrasi (M)
Volume (mL)
Konsentrasi (M)
(1)
20
0,1
20
0,1
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(2)
50
0,2
50
0,2
(3)
100
0,05
100
0,05
Urutan harga pH dari ketiga percobaan di atas, bila Kb NH4OH = 10-5 dari yang terbesar hingga
terkecil adalah....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (2)
C. (2), (1), dan (3)
D. (2), (3), dan (1)
E. (3), (1), dan (2)
5.

UN-SMA-12-A83-14
Diketahui rumus-rumus senyawa:
(1) CH3COONa;
(2) NH4CI;
(3) K2S;
(4) NaBr; dan
(5) (NH4)2SO4.
Pasangan garam yang mempunyai pH < 7 adalah ....
A. (1) dan (4)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (5)
D. (3) dan (5)
E. (4) dan (5)

Catatan:
(materi bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari/industri).

Kimia Fisik
Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Termokimia (pengertian perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap; reaksi eksotermik dan
endotermik; menghitung ∆H melalui: kalorimeter, tabel ∆H of , hukum Hess, data energi ikatan ratarata.

Materi

Thermokimia

Reaksi Eksoterm adalah:
• Reaksi yang melepaskan energi. Suhu Naik.
• Energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Terasa panas
• ΔH = - (negatif)
• Pada diagram thermokimia tanda panah ke bawah (↓)
• Contoh persamaan thermokimianya:
CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s) ;ΔH = - a kJ atau
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CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + a kJ
• Diagram entalphi:

Reaksi Endoterm adalah:
• Reaksi yang menyerap energi. Suhu turun
• Energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Terasa dingin
• ΔH = + (positif)
• Pada diagram thermokimia tanda panah ke atas (↑)
• Contoh persamaan thermokimianya:
atau
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) ΔH = + b kJ
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) - b kJ
• Diagram entalphi:

Contoh Reaksi Eksoterm :
• Reaksi pembakaran
• Reaksi Respirasi
• Reaksi Pembentukan
• Reaksi Nuklir
• Reaksi netralisasi
• Reaksi karbit dengan air
• Reaksi alkana dengan asam
• Reaksi pembentukan molekul dari atom pada fase gas
• Batu kapur direndam dalam air
• Uap air menjadi hujan (kondensasi)
• Pencampuran air basa lemah
• Pencampuran air anhidrat
• Pembantukan air/salju di awan
• Uap air menjadi air
• Air menjadi Es
Contoh Reaksi Endoterm :
• Es menjadi air
• Air menjadi uap air
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pelarutan urea dalam air
Pembentukan kation dari sebuah atom dalam fase gas
Pemanggangan ion
Mencampurkan air dengan ammonium nitrat
Memisahkan pasangan ion
Mencairkan garam padat
Karbon dipanaskan dengan uap Air
Reaksi Fotosintesis

INGAT !
• Molekul yang cenderung diatomik adalah F2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2
• Untuk mengubah dari reaksi thermokimia menjadi diagram thermokimia: Ujung tanda panah
tetap berada di ujung tanda panah, pangkal tanda panah tetap berada di pangkal tanda panah,
harga entalpi tetap.
Jenis-jenis perubahan entalpi :
1. Perubahan Entalpi Pembentukan Standar (ΔHf ) (ΔHf = standar enthalpy of formation)
ΔH untuk membentuk 1 mol persenyawaan langsung dari unsur unsurnya yang diukur pada 298 K
dan tekanan 1 atm
Contoh : 3/2 H2 (g) + ½ N2 (g) → NH3
ΔH = - 23 Kkal
2. Perubahan Entalpi Penguraian Standar (ΔHd)(ΔHd=standar enthalpy of decomposition)
ΔHd dari penguraian 1 mol persenyawaan langsung menjadi unsur-unsurnya (Kebalikan dari ΔH
pembentukan)
Contoh : NH3 → ½ N2 (g) + 3/2 H2 (g) ΔH = + 23 Kkal
3. Perubahan Entalpi Pembakaran Standar ( ΔHc)(ΔHc = standar enthalpy Of combustion)
ΔH untuk membakar 1 mol persenyawaan dengan O2 dari udara yang diukur pada 298 K dan
tekanan 1 atm.
Contoh : CH3OH (l) + 3/2 O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g) ;ΔHc = -638 kJ/mol
4. Perubahan entalpi netralisasi standar ( ΔHc)(ΔHc = standar enthalpy Of nutralisation)
Perubahan entalpi netralisasi standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan
untuk menetralkan 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar.
ΔH yang dihasilkan (pada umumnya eksoterm/ ΔH = - ) pada reaksi penetralan asam atau basa.
Contoh : NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l); ΔH = - 890 kJ/mol
Energi Ikatan Rata-rata Kimia
Reaksi kimia merupakan proses pemutusan dan pembentukan ikatan. Proses ini selalu disertai
perubahan energi. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul
gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas disebut energi ikatan atau energi disosiasi (D).
Energi dibutuhkan untuk memutuskan molekul CH4 menjadi sebuah atom C dan 4 atom H :
CH4(g) → C(g) + 4H(g)
Besarnya perubahan entalpi reaksi tersebut dapat dihitung dengan entalpi pembentukan standar
sebagai berikut:
ΔH =ΔHf° (C, atomik) + 4 ΔHf° (H, atomik) – ΔHf° (CH4(g))
= (716,7 kJ mol–1) + (218, kJ mol–1) – (–74,5 kJ mol–1)
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= 1.663,2 kJ mol–1
Saat perubahan entalpi tersebut setara untuk memutuskan 4 ikatan (C–H) maka besarnya energi ikatan
rata-rata C – H adalah 415,8 kJ mol–1, selanjutnya kita sebut energi ini sebagai energi ikatan rata-rata
karena empat ikatan C – H dalam CH4 putus dalam waktu yang sama.
PENENTUAN ENTALPI REAKSI
Jika diketahui Entalpi Pembentukan (ΔHf) gunakan rumus :
ΔHreaksi = ∑ ΔHf hasil (kanan) - ∑ ΔHf pereaksi (kiri)
Jika Diketahui Energi Ikatan gunakan Rumus :
ΔHreaksi = ∑ Energi ikatan Pemutusan (kiri) - ∑ Energi ikatan Pembentukan (kanan)
Jika diketahui reaksi, pakai tehnik bolak balik reaksi
Energi Ikatan Rata-Rata disebut juga energi disosiasi, dilambangkan dengan D (dissociation). Energi
ikatan didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan 1 mol suatu
molekul dalam wujud gas.
Contoh: H2(g) → 2 H(g) DH–H = 436 kJ mol–1
Jika diketahui diagram

Berlaku : ΔH3 = ΔH1 + ΔH2
Atau diagram

Berlaku : ΔH1 = ΔH2 + ΔH3
Kalorimeter
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Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jjumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepas pada suatu
reaksi kimia. Jumlah kalor yang dilepas atau di diserap dirumuskan :
A. Jika kalorimeter diabaikan (Umumnya soal ujian Nasional menggunakan rumus ini):
q larutan = m . c . ∆T
Keterangan:
q = jumlah kalor (joule)
m = massa pelarut (biasanya air) (gram); 1mL air = 1 gram
c = kalor jenis (J.g-1.°C-1)
∆T = perubahan suhu (°C)
Jika suhu naik maka ΔH = - ( karena reaksinya eksoterm)
ΔH larutan =

q larutan
mol

B. Jika kalorimeter diperhitungkan:
q reaksi = (q larutan + q kalorimeter)
Keterangan:
q larutan = m . c . ∆T
q kalorimeter = C . ∆T
Keterangan:
q = jumlah kalor (joule)
m = massa pelarut (biasanya air) (gram); 1mL air = 1 gram
c = kalor jenis (J.g-1.°C-1)
C = kapasitas kalor dari kalorimeter
∆T = perubahan suhu (°C)

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung-gelembung
gas dan wadah akan terasa panas.
Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah ....
A. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem menyerap kalor dari lingkungan.
B. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan menyerap kalor dari sistem.
C. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem melepas kalor ke lingkungan.
D. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan menerima kalor dari sistem.
E. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena lingkungan melepas kalor ke sistem.

2.

UN 2018 Type A
Diketahui energi ikat rata-rata.
H – H : 435 kJ/mol
N ≡ N : 946 kJ/mol

58

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

N – H : 390 kJ/mol
Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 1,7 gram gas amoniak (Ar N = 14 g.mol-1 ; H = 1 g.mol1
) menjadi unsur-unsurnya adalah ....
A. 4,45 kJ
B. 8,9 kJ
C. 108,1 kJ
D. 1081 kJ
E. 1170 kJ
3.

UN 2018 Type A
Diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut.
∆H°f CO2(g)
= - 394 kJ.mol-1
∆H°f H2O
= - 286 kJ.mol-1
∆H°f C2H5OH = - 266 kJ.mol-1
Entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol menurut reaksi:
C2H5OH(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O adalah
A. – 1094 kJ.mol-1
Bi – 1380 kJ.mol-1
C. – 1488 kJ.mol-1
D. – 2986 kJ.mol-1
E. – 2020 kJ.mol-1

4.

UN Kimia 2017 - 18
Beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut ini :
(1) Fotosintesis
(2) Es batu mencair
(3) Kapur tohor dalam air
(4) Kembang api
(5) Pembakaran kayu
Peristiwa yang tergolong reaksi endoterm adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (5)
E. (4) dan (5)

5.

UN 2016 T-1-18
Ke dalam kalorimeter dicampurkan 200 mL KOH 1 M dengan 200 mL HCl 1 M, terjadi kenaikan
suhu dari 26°C menjadi 31°C. Apabila kalor jenis larutan 4,2 J g-1 K-1 persamaan termokimia yang
paling tepat adalah ....
A. KOH(aq) + HCl (aq) → KCl(aq) + H2O(l)
∆H =+50,4 kJ mol-1
B. KOH(s) + HCl (aq) → KCl(aq) + H2O(l)
∆H = +48,0 kJ mol-1
C. KOH(aq) + HCl (aq) → KCl(aq) + H2O(l)
∆H = -42,0 kJ mol-1
D. KOH(aq) + HCl (aq) → KCl(aq) + H2O(l)
∆H = -48,0 kJ mol-1
E. KOH(aq) + HCl (aq) → KCl(aq) + H2O(l)
∆H = -50,4 kJ mol-1

6.

UN 2016 T-1-20
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Diketahui persamaan termokimia
CH4(g) → C(s) + 2H2(g)
∆H = +18 kJ mol-1
C(s) → C(g)
∆H = 170 kJ mol-1
H2(s) → 2H(g)
∆H = 104 kJ mol-1
Berdasarkan data tersebut, energi ikatan rata-rata C-H adalah ....
A. +99 kJ mol-1
B. +73 kJ mol-1
C. +4,5 kJ mol-1
D. -4,5 kJ mol-1
E. -99 kJ mol-1
7.

UN-SMA-2015-1-25
Diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida (PbO2) sebagai berikut:

Perubahan entalpi (ΔH1) reaksi tersebut sebesar ....
A. -218,00 kJ
B. -235,50 kJ
C. -276,60 kJ
D. -335,20 kJ
E. -344,60 kJ
8.

UN-SMA-13-Type-1-26
Diketahui reaksi pembentukan HCl sebagai berikut:
½ H2 (g) + ½ Cl2 (g) → HCl (g)
ΔH = - 92,3 kJ/mol
Diagram tingkat energi yang sesuai dengan reaksi tersebut adalah ....
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9.

UN-SMA-12-A83-28
Perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini!
(1) Na (s) + ½ Cl2 (g) → NaCl (s)
ΔH = -kJ.mol-1
(2) C (s) + ½ O2 (g) → CO (g)
ΔH - -kJ. mol-1
(3) NH3 (g) → ½ N2 (g) + 3/2 H2
ΔH = +kJ. mol-1
ΔH = -kJ. mol-1
(4) SO2 (g) → S (s) + O2 (g)
(5) C2H5OH (l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)
ΔH = -kJ. mol-1
Pasangan persamaan reaksi yang merupakan ΔH°f, ΔH°d, dan ΔH°c adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)

10.

UN-SMA-11-16
Perhatikan gambar berikut!
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Peristiwa yang merupakan reaksi endoterm adalah ....
A. 1 dan 2
D. 3 dan 4
B. 2 dan 3
E. 3 dan 5
C. 2 dan 4
11.

UMPTN/1990/Rayon A
Dari data:
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
∆H = -571 kJ
2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s)
∆H = -1.269 kJ
CaO(g) + H2O(1) → Ca(OH)2(s)
∆H = -64 kJ
dapat dihitung entalpi pembentukan Ca(OH)2(s) sebesar
A. -984 kJ/mol
D. -1.904 kJ/mol
B. -1.161 kJ/mol
E. -1.966 kJ/mol
C. -856 kJ/mol

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Laju reaksi (pengertian laju reaksi; faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan
pendekatan teori tumbukkan; kurva tingkat energi (∆H) dengan dan tanpa katalis; menentukan
orde dan persamaan hukum laju reaksi melalui percobaan.

Materi

Laju Reaksi

d[M]
dt
Misal pada reaksi: mA + nB → pC + qD
Persamaan laju reaksi sebagai berikut.
v = k [A]m[B]n
Jika orde A (yaitu m) yang dicari, maka lihat percobaan yang konsentrasi B nya sama. Sebaliknya jika
ditanya orde B (yaitu n) maka lihat percobaan yang konsentrasi B nya sama. Orde reaksi (total) adalah
orde A (yaitu m) ditambah orde B (yaitu n).
Laju reaksi (V) =

Jika ditanya yang mempengaruhi laju reaksi adalah KONSENTRASI maka carilah gambar atau data yang
KONSENTRASINYA BEDA, tetapi suhu, luas permukaan (besar kecilnya ukuran partikel) dan
pengadukan yang sama. Dan sebaliknya.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinetika (Laju) Reaksi
a. Konsentrasi
Semakin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi (pereaksi), reaksinya berlangsung
semakin cepat.
b. Luas Permukaan Zat
Semakin luas permukaan zat (semakin kecil ukuran partikel), reaksi berlangsung semakin cepat.
c. Suhu
Laju reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Hubungan Laju reaksi dan suhu
dapat dirumuskan dengan:
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VT = Vo ( ∆V )

Tt −To
∆T

1
atau t T = to (
)
∆V

Tt −To
∆T

d. Katalisator
Katalisator yaitu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan tujuan meningkatkan kecepatan
reaksi. Katalisator mempercepat reaksi dengan cara memberi jalan lain (alternatif reaksi) yang
mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Energi aktivasi yaitu energi minimal yang
harus dimiliki atau diberikan kepada partikel agartumbukannya menghasilkan reaksi.

e. Tekanan dan Volume
Peningkatan tekanan akan memperkecil volume. Akibat adanya tekanan, jumlah tumbukan menjadi
bertambah. Volume yang lebih kecil mengakibatkan jarak setiap molekul menjadi lebih berdekatan.
Dengan demikian, reaksi berlangsung semakin cepat,
f. Perlakuan Pengadukan
Akibat adanya pengadukan, reaksi berlangsung lebih cepat. Pengadukan dapat memperbesar luas
permukaan dan mempercepat terjadinya tumbukan sehingga reaksi berlangsung lebih cepat.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Diketahui data percobaan reaksi 2A + B2 → 2AB.
Percobaan [A] M
[B] M
Waktu (detik)
(1)
a
b
288 s
(2)
2a
b
72 s
(3)
3a
2b
16 s
Grafikyang menunjukkan orde reaksi dari A adalah ....

V (m.detik-1)
16
64
72
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2.

UN 2016 T-1-24
Gambar berikut merupakan reaksi antara 2 gram pualam dengan 100 mL larutan HCl.

Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi adalah nomor ....
A. (1) terhadap (2)
B. (1) terhadap (3)
C. (2) terhadap (3)
D. (2) terhadap (4)
E. (4) terhadap (5)
3.

UN-SMA-2015-1-28
Pada percobaan reaksi antara logam aluminium dan asam sulfat sesuai persamaan reaksi: 2 Al
(s) + 3 H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + 3H2 (g) . Gas hidrogen ditampung dan diukur volumenya
pada temperatur yang tetap. Data pengukuran tiap waktu sesuai tabel berikut:
Waktu Reaksi
Volume Gas
No
(detik)
(mL)
1
0
0
2
15
40
3
30
80
Laju reaksi pembentukan gas hidrogen setelah 30 detik sebesar ....
A. 0,83 mL/detik
B. 1,33 mL/detik
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C. 2,67 mL/detik
D. 2,50 mL/detik
E. 7,50 mL/detik
4.

UNAS 2012-D39-29
Perhatikan persamaan reaksi berikut!
2 NO (g) + H2 (g) → N2O(g) + H2O (g)
Pengaruh konsentrasi NO dan H2 terhadap laju reaksi ditentukan pada percobaan berikut:
Konsentrasi awal (M)
Percobaan
Laju reaksi awal
NO
H2
1
6,4 x 10-3
2,2 x 10-3
2,6 x 10-5
-3
-3
2
12,8 x 10
2,2 x 10
5,2 x 10-5
3
6,4 x 10-3
4,4 x 10-3
5,2 x 10-5
-3
-3
4
9,6 x 10
6,6 x 10
5,2 x 10-5
Berdasarkan data di atas, orde reaksi totalnya adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

5.

UNAS 2011,P-15- No. 28
Berikut ini diberikan data percobaan laju reaksi: Q(g) + 2T(g) → T2Q(g) pada beberapa kondisi:
No
[Q]
[T]
V(m/det)
1
0,1
0,1
1,25. 10-2
2
0,2
0,1
5,00 . 10-2
3
0,1
0,2
1,00 . 10-1
Jika [Q] dan [T] masing-masing diubah menjadi 0,5 M, maka harga laju (V) reaksi saat itu adalah
... m/det.
A. 5,0
D. 12,5
B. 7,5
E. 39,0
C. 10,5

6.

UNAS 2008 P-27, No.29
Pada reaksi pembakaran amonia : 4 NH3 (g) +3 O2(g) → 2 N2 (g) + 6 H2O(g) .Grafik laju reaksi
penambahan N2 terhadap waktu adalah.............
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7.

EBTANAS-86-35
Diagram di bawah ini menyatakan bahwa …

A. reaksi berlangsung dengan menyerap energi
B. x adalah perubahan entalpi reaksi
C. reaksi hanya dapat berlangsung bila x > y
D. reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm
E. x + y adalah energi aktivasi
8.

UMPTN 1989
Tabel di bawah ini merupakan data dari reaksi:
P+Q→R+S
[P] awal (M) [Q] awal (M)
Laju reaksi (M s-1)
a
b
v
2a
b
4v
3a
b
9v
a
2b
v
a
3b
v
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa…
A. laju reaksi sebanding dengan [P] awal pangkat tiga
B. laju reaksi sebanding dengan [P] awal pangkat satu
C. tingkat reaksi terhadap P adalah tiga
D. tingkat reaksi total adalah empat
E. rumus laju reaksinya adalah v = k [P]2

9.

UMPTN 1990
Bila suhu reaksi dinaikkan 10oC, maka laju reaksinya kan menjadi dua kali lipat. Kalau pada suhu
ToC reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu (T + 30)oC reaksi akan berlangsung
selama…
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A.
B.
C.
D.
E.

4 menit
3 menit
2 menit
1,5 menit
1 menit

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Kesetimbangan Kimia: pengertian kesetimbangan dan hubungan kuantitatif pereaksi dan hasil
reaksi; faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan (prinsip Le Chatelier) dan
penerapannya dalam industri.

Materi

Kesetimbangan Kimia

Pergeseran Kesetimbangan :
Konsentrasi →ingat bejana berhubungan :

Volume diperbesar → menuju ke koefisien besar
Tekanan diperbesar → menuju ke koefisien kecil
Suhu diperbesar → menuju ke reaksi endoterm (ΔH = +)
Keterangan : Penentuan harga K, dan pergeseran kesetimbangan yang menggunakan volume dan
tekanan maka wujudnya harus HOMOGEN. Jika HETEROGEN maka harus memprioritaskan wujud : gas
(g), larutan (aq), cairan (l), padatan (s)
Contoh:

Harga tetapan Kesetimbangan
Homogen

(pC) 2 (pD)
Jika reaksinya : 2A (g) + 3B (g) ⇄ 2C (g) + D (g) maka Kc =
dan Kp =
[A]2[B]3
(pA) 2 (pB) 3
[C]2[D]

Heterogen
Untuk HETEROGEN maka harus memprioritaskan wujud : gas (g), larutan (aq), cairan (l), padatan (s)
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Jika reaksinya : 2A (aq) + 3B (g) ⇄ 2C (g) + D (l) maka Kc =

Keterangan:

mol A
x p total
mol total
pB = tekanan parsial B = mol B x p total
mol total

pA = tekanan parsial A =

[ ] = Molaritas =

[C]2

[B]3

dan Kp =

(pC) 2
(pB) 3

mol
Liter Larutan

Mol atau Molaritas zat harus dalam keadaan setimbang. Jika belum semua data dalam keadaan
setimbang, maka harus ditentukan dulu melalui tabel:
A
+B
⇄ C +D
Mula-mula
Reaksi
Setimbang
Pada reaksi berlaku perbandingan koefisien = perbandingan mol
Derajat Dissosiasi (α) =

mol pereaksi terurai
mol pereaksi mula-mula

Rumus hubungan Kp dan Kc:
Kp = Kc.(R.T)Δn , Δn = Σ koefisien kanan - Σ koefisien kiri
Untuk reaksi yang sama harga Kc hanya dipengaruhi suhu. Selama suhu tetap maka K tetap. Harga K
berubah hanya apabila suhunya berubah. perubahan harga K tergantung jenis reaksinya :
• Reaksi Endoterm ( menyerap kalor / ΔH nya positif ) : K berbanding lurus dengan suhu. Artinya
jika suhunya meningkat maka K nya juga meningkat dan sebaliknya jika suhunya menurun maka
K nya juga menurun.
• Reaksi Eksoterm ( melepas kalor / ΔH nya negatif ) : K berbanding terbalik dengan suhu. Artinya
jika suhunya meningkat maka K nya menurun dan sebaliknya jika suhunya menurun maka K nya
meningkat.
Membandingkan harga K dengan beberapa reaksi :
1. Jika reaksi dibalik maka K menjadi 1/K
2. Jika reaksinya dikalikan n maka K menjadi Kn
3. Jika reaksinya dibagi n maka K menjadi akar n nya K
4. Jika dua reaksi atau lebih dijumlahkan maka harga K tiap-tiap reaksi dikalikan

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Bacalah wacana berikut!
pH normal darah manusia sudah dirancang selalu relatif tetap yaitu 7,40 ± 0,05.
Komponen utama buffer darah adalah H2CO3 - HCO3⎻ dengan perbandingan 1: 20,
yang merupakan salah satu hasil metabolisme pemapasan.
CO2(g) ⇌ CO2(aq)
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CO2(aq) + H2O (l) ⇌ H2CO3(aq)
H2CO3(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + HCO3⎻ (aq) Ka1 = 4,3 x 10-7
Pada kasus alkalosis atau kelebihan basa yang disebabkan berkurangnya CO2 terlarut,
pH darah naik hingga mencapai 7,8. Jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan
sistem saraf. Salah satu upaya mengembalikan pH normal darah adalah dengan
pemberian masker gas oksigen didukung infus larutan buffer bikarbonat pH 6,7 selama
selang waktu tertentu.
Berdasarkan wacana tersebut, pemberian larutan bikarbonat pH 6,7 bertujuan untuk ....
A. menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kiri
B. menaikkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan
C. menaikan pH darah tanpa menggeser arah kesetimbangan
D. menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kiri
E. menurunkan pH darah dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan
2.

UN 2018 Type A
Proses pembuatan gas NO2 sesuai dengan reaksi:
2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
Diperoleh data sebagai berikut.
t°
Kp
600
18
1000
2
Jika suhu dinaikkan pada tekanan tetap, ternyata harga Kp turun menjadi 1/9 kalinya.
Sedangkan jika suhu diturunkan kembali, harga Kp akan kembali naik. Pernyataan yang tepat
mengenai hal tersebut adalah ...
A.
Reaksi pembentukan gas NO2 adalah reaksi eksotermal, sehingga kenaikan suhu
menyebabkan konsentrasi NO2 berkurang.
B.
Reaksi pembentukan gas NO2 adalah reaksi Endotermal sehingga penurunan suhu akan
mengubah komposisi zatnya dalam kesetimbangan.
C.
Saat suhu dinaikkan tekanan parsial gas NO2 bertambah, tekanan parsial gas NO dan O2
berkurang.
D.
Saat suhu diturunkan tekanan parsial gas NO2 berkurang, tekanan parsial gas NO dan O2
bertambah.
E.
Saat suhu diturunkan pada tekanan tetap, tekanan parsial gas NO3 : gas NH3.

3.

UN Kimia 2017 - 21
Pada tempat tertutup dengan volume 1 liter dimasukkan 6 mol gas NH3. Setelah beberapa lama
terjadi kesetimbangan : 2 NH3(g) ⇄ N2(g) + 3H2(g). Jika saat setimbang terdapat 2 mol gas N2 serta
tekanan total 8 atm, Nilai Kp reaksi tersebut adalah ....
A. 110,59 atm2
B. 69,12 atm2
C. 3,00 atm2
D. 0,04 atm2
E. 0,014 atm2

4.

UN 2016 T-1-26
Jika persamaan Kc dari kesetimbangan homogen adalah

69

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

Kc =

[N2 ][H2 ]3
[NH3 ]2

Maka persamaan reaksi kesetimbangan yang benar adalah ....
A. NH3(g) ⇄1/2 N2(g) + 3/2 H2(g)
B. 2NH3(g) ⇄ N2(g) + 3H2(g)
C. 1/2 NH3(g) + 3/2 H2(g) ⇄N2(g)
D. N2(g) + 3H2(g) ⇄NH3(g)
E. 2N2(g) + 6 H2(g) ⇄4NH3(g)
5.

UN-SMA-2015-1-29
Berikut ini data hasil reaksi kesetimbangan pembentukan gas HI dalam wadah 1 liter :
H2 (g) +
I2 (g) ⇄
2HI (g)
Keadaan
0,2 mol
0,15 mol
awal
Bereaksi
0,1 mol
0,10 mol 0,2 mol
Keadaan
0,1 mol
0,05 mol 0,2 mol
setimbang
Harga tetapan kesetimbangannya (Kc) adalah ....

[0,2]
[0,1][0,1]
[0,2]
B.
[0,1][0,5]

A.

[0,2]2
[0,1][0,05]
[0,1][0,05]
D.
[0,2]
[0,1][0,1]
E.
[0,2]2
C.

6.

UNAS 2010 P-27, No.32
Pada reaksi penguraian metanol berikut, terjadi proses kesetimbangan:
CH3OH (g)  CO(g) +2H2(g)
Jika pada suhu 27°C harga tetapan kesetimbangan (Kc) proses tersebut = 0,5, maka haga Kp dari
reaksi tersebut adalah ... (R: 0,082.Latm mo1K)
A. 01,5 x (0,082 x 300)-2
D. 0,5 x (0,082 x 300)2

B.

1
0,5

x (0,082 x 300)-1

E. 5,0 x (0,082 x 300)2

C. 0,5 (0,082 x 300)
7.

UNAS 2009 P-27, No.31
Persamaan reaksi kesetimbangan gas : H2 +I2  2HI ΔH = +26kJ
Gambar molekul pada keadaan setimbang sesaat adalah sebagai berikut :
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Bila suhu dinaikkan maka gambar molekul yang menunjukkan keadaan setimbang sesaat yang
baru adalah....

8.

UNAS 2009 P-27, No.31
Dalam suatu bejana bervolume 1 liter, terdapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan
sebagai berikut: 2 NO2 (g)  2 NO (g) + O2 (g) . Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap
terbentuk 1 mol O2, maka harga tetapan kesetimbangan (Kc) adalah..........
A. 0,5
B. 1,0 C. 1,5 D. 2,0 E. 4,0

9.

UMPTN/2000/Rayon C
Pada 25°C, dua reaksi berikut mempunyai harga K.
A + 2BC ⇌ AC2 + 2B; K = 0,5
B + AC2 ⇌ BC + AC; K = 4,0
Berdasarkan reaksi tersebut, tetapan kesetimbangan
untuk reaksi A + AC2 ⇌ 2AC adalah
A. 4,5
C. 8,0
E. 16,5
B. 5,0
D. 8,5

10.

UMPTN/1995/Rayon C
SO3(Mr = 80) sebanyak 160 g dipanaskan dalam wadah bervolum 1 L dan terjadi reaksi:
2 SO3 (g) ⇌ 2 SO2 (g) + O2(g).
Pada saat perbandingan mol SO3 : O2 = 2 : 3, maka derajat disosiasi SO3 adalah
A. 1/4
D. 2/3
B. 1/3
E. 3/4
C. 1/2

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Pengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, kegunaan koloid berdasarkan sifat- sifatnya dalam
kehidupan sehari-hari.
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Materi

Koloid

Jenis-Jenis Koloid
No

Fase Terdispersi

Fase Pendispersi

Nama

Contoh

1
2
3
4
5
6
7
8

Padat
Padat
Padat
Cair
Cair
Cair
Gas
Gas

Gas
Cair
Padat
Gas
Cair
Padat
Cair
Padat

Aerosol
Sol
Sol padat
Aerosol cair
Emulsi
Emulsi padat
Buih
Buih padat

Asap, debu di udara
Cat, tinta, sol emas
Batuan berwarna, gelas berwarna
Kabut, awan, obat nyamuk
Susu, santan, krim tangan
Jelly, keju, mentega
Krim kocok, buih sabun
Styrofoam, karet busa

Penerapan Koloid dalam kehidupan sehari-hari
SIFAT KOLOID
PENERAPAN
Adsorpsi
• penyembuhan sakit perut (yang disebabkan oleh bakteri patogen) dengan
norit;
• penjernihan air dengan tawas;
• pencelupan serat wol pada proses pewarnaan;
• penjernihan/ pemutihan air tebu pada pembuatan gula.
• Penghilangan bau badan dengan deodoran
Koagulasi
• Pembuatan/ pengolahan Lateks
• Pembentukan Delta
• proses penggumpalan debu atau asap dari pabrik
• Penggumpalan Darah
• Penjernihan Air (PAM)
• Proses Perebusan Telur
• Pembuatan Yoghurt
• Pembuatan Tahu
• Gelatin pada es krim
• proses penetralan partikel albuminoid dalam darah oleh ion Fe3+ atau Al3+.
Elektroforesis
• Pengolahan Asap atau Debu pada cerobong
Koloid pelindung
• penambahan kasein pada susu;
• penambahan lesitin pada margarin;
• penambahan gelatin pada es krim;
• penambahan minyak silikon pada cat.
Efek Tyndal
Penghamburan cahaya / kabut/ lampu :
• Terjadinya warna biru di langit pada siang hah dan warna jingga pada sore
hari.
• Sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut.
• Sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang
• berkabut.
Dialisis
• memisahkan ion-ion sianida dari tepung tapioka;
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SIFAT KOLOID

• proses cuci darah;

PENERAPAN

PEMBUATAN KOLOID
CARA KONDENSASI
Cara kondensasi termasuk cara kimia.
Partikel molekular → Partikel koloid
contoh :
Reaksi Redoks
2 H2S(g) + SO2(aq) → 3 S(s) + 2 H2O(l)
Reaksi Hidrolisis
FeCl3(aq) + 3 H2O(l) → Fe(OH)3(s) + 3 HCl(aq)
Reaksi Substitusi / Dekomposisi rangkap
2 H3AsO3(aq) + 3 H2 → S(g) As2S3(s) + 6 H2O(l)
Reaksi Penggaraman
Beberapa sol garam yang sukar larut seperti AgCl, AgBr, PbI2, BaSO4 dapat membentuk partikel koloid
dengan pereaksi yang encer.
AgNO3(aq) (encer) + NaCl(aq) (encer) → AgCl(s) + NaNO3(aq) (encer)
CARA DISPERSI
Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik atau cara fisika:
Partikel Besar → Partikel Koloid
Cara Mekanik
Cara ini dilakukan dari gumpalan partikel yang besar kemudian dihaluskan dengan cara penggerusan
atau penggilingan.
Cara Busur Bredig
Cara ini digunakan untak membuat sol-sol logam.
Cara Peptisasi
Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan
suatu zat pemeptisasi (pemecah).
Contoh:
- Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin.
- Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3

Contoh Soal
1.

UN Kimia 2017 - 28
Diketahui beberapa zat berikut.
(1) Air panas
(2) Udara
(3) Gula
(4) Minyak
Untuk mendapatkan emulsi, zat terdispersi dan medium pendispersinya adalah ....
A. (1) dan (2)
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B.
C.
D.
E.

(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(4) dan (1)

2.

UN Kimia 2017 - 30
Perhatikan tabel sifat koloid dan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut!
No
Sifat Koloid
Peristiwa/proses dalam Kehidupan Sehari-hari
(1)
Efek Tyndall
Langit berwarna biru
(2)
Adsorbsi
Pembentukan delta pada muara sungai
(3)
Elektroforesis
Proses cuci darah
(4)
Koagulasi
Menghilangkan bau badan dengan tawas
(5)
Koloid pelindung Penambahan gelatin pada pembuatan es krim
Pasangan data yang paling tepat adalah ....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (5)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (4)

3.

UN-SMA-12-B67-1
Data pengelompokkan sistem koloid yang tepat adalah ....
Fase
Medium
Jenis Koloid
Terdispersi Pendispersi
A.
Aerosol
Cair
Gas
B.
Buih
Padat
Padat
C.
Emulsi
Cair
Cair
D.
Sol
Padat
Gas
E.
Emulsi
Gas
Gas

4.

UN-SMA-11-P.15-15
Berikut ini beberapa contoh pembuatan sistem koloid:
(1) agar-agar dipeptisasi dalam air;
(2) sol NiS melalui penambahan H2S ke dalam endapan NiS;
(3) Al(OH)3 melalui reaksi hidrolisis;
(4) sol AS2S3 melalui reaksi dekomposisi rangkap; dan
(5) sol AgCl dengan mencampurkan larutan AgNO3 dan HCl.
Contoh koloid yang dibuat dengan cara dispersi adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (3) dan (5)

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
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-

mengidentifikasi fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.
membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit.

Materi

Sifat Koligatif Larutan

Sifat koligatif larutan bergantung pada zat terlarut dalam larutan yang dinyatakan sebagai konsentrasi.
Konsentrasi yang digunakan pada sifat koligatif
RUMUS
SIFAT KOLIGATIF
NON ELEKTROLIT
ELEKTROLIT
Kenaikan Titik Didih Larutan (ΔTb)
ΔTb = Kb . m
ΔTb = Kb . m.i
Penurunan Titik Beku Larutan (ΔTf)
ΔTf = Kf . m
ΔTf = Kf . m.i
o
Penurunan Tekanan Uap Larutan
ΔP = X ter . P
( Xter.i)
ΔP =
.Po
(ΔP)
( Xter.i) + Xpel
Tekanan Osmosis (π)

π = M.R.T

π = M.R.T . i

Keterangan:

gram 1000
mol
%
1000
=
=
x
x
Kg Pelarut
p
Mr (100 - %)
Mr
mol ter
X ter = Fraksi mol zat terlarut =
mol ter + mol pel
mol pel
X pel = Fraksi mol zat pelarut =
mol ter + mol pel

m = molalitas =

X ter + X pel = 1

Kf = tetapan titik beku molal pelarut
Kb = tetapan titik didih molal pelarut
Po = tekanan uap jenuh pelarut
P = tekanan uap jenuh larutan
R = tetapan gas = 0,082 lt atm mol-1 K-1
T = suhu = dalam satuan Kelvin (K) = oC + 273
i = faktor van’t Hoff = 1 + {(n-1)α}
α = derajat dissosiasi
n = jumlah ion
contoh:
NaCl →Na+ + Cl- , maka jumlah n = 2
MgCl2 →Mg2+ + 2Cl- , maka jumlah n = 3
CaCO3 → Ca2+ + CO32- , maka jumlah n = 2
Na2CO3 → 2Na+ + CO32- , maka jumlah n = 3
Al2(CO3)3 → 2Al3+ + 3CO32- , maka jumlah n = 5
Rumus tambahan
P = X pel . Po ;
ΔP = Po - P
ΔTb = Tb lar – Tb pel ;
ΔTf = Tf pel – Tf lar
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Tf pelarut air = 0oC
Tb pelarut air = 100oC
Jika ditunjukkan gambar/tabel ditanyakan tekanan uap atau titik didih atau tekanan osmosis yang
paling besar/kecil gunakan logika rumus berikut:
Sifat Koligatif larutan
Cari Harga
jumlah pelarut
; yang terbesar
Tekanan uap larutan (P); terbesar
jumlah pelarut + jumlah terlarut
jumlah terlarut
; yang terbesar
Titik didih larutan (Tb); terbesar
jumlah pelarut
jumlah terlarut
; yang terkecil
Titik beku larutan (Tf); terbesar
jumlah pelarut
mol terlarut
jumlah terlarut
atau
; yang
Tekanan osmosis (π) besar
liter larutan
jumlah pelarut + jumlah terlarut
terbesar

DIAGRAM PT

PENERAPAN SIFAT KOLIGATIF LARUTAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
SIFAT KOLIGATIF LARUTAN
PENERAPAN
Penurunan Titik Beku Larutan
• Membuat Campuran Pendingin
• Antibeku
• Pencairan Salju di Jalan Raya
• Penentuan Massa Molekul Relatif
Kenaikan Titik Didih Larutan
• Penyulingan komponen-komponen minyak bumi
Tekanan Osmotik
• Membuat cairan Fisiologi
• Desalinasi Air larut melalui Osmosis balik
• memisahkan zat-zat beracun dalam air limbah sebelum dilepas ke
lingkungan bebas
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Mengontrol Bentuk Sel
Mesin Cuci Darah
Pengawetan Makanan
Membasmi Lintah
Penyerapan Air oleh Akar Tanaman (naiknya air dari tanah melalui
akar ke seluruh bagian tanaman)
• kolam apung.
• tingginya kadar garam di laut mati
•
•
•
•
•

Penurunan Tekanan Uap
Larutan

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Bacalah informasi berikut!
Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan
trotoar dilakukan dengan menaburkan garaman ke hamparan salju.
Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan dengan fenomena wacana di atas adalah
A. penurunan tekanan uap
B. kenaikkan titik didih
C. penurunan titik beku
D. tekanan osmosis
E. kenaikkan tekanan uap

2.

UN 2018 Type A
Bacalah informasi berikut!
Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan nutrisi/infus, cairan infus tersebut harus bersifat
isotonik dengan cairan dalam darah. Injeksi cairan nutrisi/infus (NaCl, Mr NaCl = 58,5) harus
isotonik dengan cairan dalam darah, berkisar 9,84 atm pada suhu ruangan 27°C. Apabila
seseorang memerlukan 1 liter cairan infus, massa NaCl yang dibutuhkan adalah…
(R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1)
A. 4,68 gram
B. 5,85 gram
C. 11,7 gram
D. 23,4 gram
E. 46,8 gram

3.

UN 2018 Type A
Pada percobaan pengujian titik beku larutan urea yang massanya sama dengan larutan NaCl
(11,7 g dalam 1 L larutan) ternyata menghasilkan titik beku yang berbeda. Tf larutan Urea -0,367 °C , Tf larutan NaCl = -0,744 °C. Jika Mr CO(NH2)2 = 60 dan Mr NaCl = 58,5 serta
derajat ionisasi NaCl = 1, besarnya tetapan penurunan titik beku molal dari kedua percobaan
adalah ....
A. 0,031 °C/m
B. 0,520 °C/m
C. 0,604 °C/m
D. 1,86 °C/m
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E. 3,72 °C/m
4.

UN Kimia 2017 - 31
Perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan berikut!

Pernyataan yang paling tepat adalah ....
A. tekanan uap larutan (1) lebih tinggi daripada larutan (2)
B. titik beku larutan (1) lebih tinggi daripada larutan (2)
C. titik didih larutan (1) lebih tinggi daripada larutan (2)
D. titik didih larutan (1) lebih rendah daripada larutan (2)
E. titik beku larutan (1) sama dengan titik beku larutan (2)
5.

UN Kimia 2017 - 32
Perhatikan tabel titik didih larutan berikut!
Zat terlarut
Konsentrasi
Titik Didih (°Q
X (non elektrolit)
2m
101,04°C
Y (elektrolit terner)
1m
101,04°C
Derajat ionisasi larutan Y adalah ....
A. 0,20
B. 0,40
C. 0,50
D. 0,75
E. 0,80

6.

UN 2016 T-1-28
Perhatikan gambar berikut!

Larutan yang memiliki tekanan uap paling besar ditunjukkan oleh gambar nomor....
A.
B.
C.
D.
E.

7.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

UN-SMA-2015-1-09
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Beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai
berikut:
(1). proses penyerapan air dalam tanah oleh akar
(2). membasmi lintah dengan garam dapur
(3). menentukan massa molekul relatif
(4). pemakaian urea untuk mencairkan salju
(5). penambahan glikol pada radiator mobil
Penerapan sifat koligatif yang berhubungan dengan tekanan osmotik adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (3) dan (5)
8.

UN-SMA-11-P15-6
Perhatikan diagram PT berikut ini!

Daerah proses membeku larutan ditunjukkan oleh ....
A. KL B. KS C. LR D. RM E. SN

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Reaksi reduksi dan oksidasi kehidupan sehari-hari serta penyetaraannya.

Materi

Persamaan Reaksi Redoks

Reaksi redoks yaitu reaksi yang melibatkan serah terima elektron yang disertai dengan perubahan
bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat reaksi. menentukan reaksi reduksi / reaksi oksidasi
Sesuai dengan perkembangannya, ada tiga konsep untuk menjelaskan reaksi oksidasi reduksi (redoks).
Konsep tersebut adalah sebagai berikut:
1. Konsep redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen.
Oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen
4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)
Reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen (kebalikan dari reaksi oksidasi)
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F2O3(s) + CO(g) → 2Fe(s) + CO2(g)
2. Konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron.
Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron
Reduksi adalah penerimaan elektron
Oksidasi : Na → Na+ + e [melapas 1 elektron]
Reduksi : Cl + e → Cl- [menerima 1 elektron]
____________________________________________________ +
Na + Cl → Na+ + Cl- → NaCl
3. Konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi.
Oksidasi adalah pertambahan biloks
Reduksi adalah penurunan biloks

REDUKTOR / PEREDUKSI
OKSIDATOR / PENGOKSIDASI

→ Pereaksi yang mengalami reaksi Oksidasi
→ Pereaksi yang mengalami reaksi Reduksi

PENYETARAAN REDOKS SECARA BILANGAN OKSIDASI
Dengan langkah-langkah :
1. BERHUBUNGAN → HUBUNGKAN : atom-atom yang biloksnya berubah, biasanya
a. Unsur bebas / molekul unsur/ ion unsur (sendirian), contoh : Zn, Zn2+, Cl2 dsb
b. Atom selain H, O, IA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), IIA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
2. SAMA → SAMAKAN : atom-atom yang dihubungkan tadi
3. SI BLOK → HITUNG HARGA BILOKS →atom-atom yang dihubungkan. Jika atomnya lebih dari
satu, jangan hitung satu atomnya, tapi hitung semuanya. Contoh : C2O4 2- maka harga biloks C2
nya = +6, bukan biloks C = +3. Jika ada koefisien, maka biloks dikalikan koefisiennya.
(INGAT! HARGA BILOKS : O = -2, H = +1, IA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) = +1, IIA (Be, Mg, Ca,Sr, Ba, Ra) =
+2, VIIA(F, Cl, Br, I, At) dengan Logam = -1, SO42-, CO32-, NO3-, OH-, PO43-, CN-, dsb
4. SELIRNYA → CARI SELISIH →harga biloks yang dihubungkan tadi.
5. KPK →CARI KPK DARI KEDUA SELISIH →Pengkali –nya gunakan sebagai pengkali koefisien.
6. SAMA MULUT → SAMAKAN MUATAN → Hitung dulu muatan kanan dan kiri. Untuk suasana
asam tambahkan H+ pada ruas yang muatannya kurang. Untuk suasana basa tambahkan OHpada ruas yang muatannya lebih.
7. HAMIL → SAMAKAN ATOM H →dengan H2O pada ruas yang kurang atom H
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PENYETARAAN REDOKS SECARA SETENGAH REAKSI / ION ELEKTRO
Dengan langkah-langkah:
1. PECAH → PECAH JADI DUA REAKSI SESUAI PASANGAN atom-atom yang biloksnya berubah,
biasanya :
a. Unsur bebas / molekul unsur/ ion unsur (sendirian), contoh : Zn, Zn2+, Cb dsb
b. Atom selain H, O, IA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), HA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
2. SAMA → SAMAKAN ATOM-ATOM yang BILOKNYA BERUBAH, atom yang lain biarkan.
3. O → samakan atom O → dengan menambah H2O pada ruas yang kurang O
4. H → samakan atom H —>dengan menambah H+ pada ruas yang kurang H
5. e -→samakan muatan dengan menambah e- → pada ruas yang muatannya lebih besar
6. KPK → Cari KPK dari e- kedua reaksi→ pengkalinya gunakan sebagai pengkali koefisien
7. SEDERHANAKAN→ Sederhanakan / coret spesi yang sama (biasanyaH2O, H+, e), kemudian gabung
kedua reaksi.
Pada suasana asam langkahnya cukup sampai disini. Tetapi untuk Suasana Basa anda harus
menambah langkah:
• Tambah OH- sejumlah H+ pada kedua ruas, (INGAT: H+ kalau ketemu OH- jadi H2O)kemudian
sederhanakan.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Perhatikan wacana berikut!
Senyawa aktif pada pemutih adalah senyawa natrium hipoklorit (NaClO). Untuk
menghitung kadar NaClO dalam pemutih digunakan reaksi
iodometri, yaitu:
NaClO(l) + 2KI(aq) + 2 HCl (aq) → NaCl(aq) + 2KCl(aq) + I2(l) + H2O(l)
I2(l) + 2Na2S2O3(aq) → 2NaI(ag) + Na2S4O6(aq)

Berdasarkan wacana tersebut, sifat kimia senyawa yang terdapat dalam pemutih adalah …
A. katalisator
B. reduktor
C. emulgator
D. oksidator
E. inhibitor
2.

UN Kimia 2017 - 9
Berikut ini diberikan lima persamaan reaksi oksidasi atau reduksi yang belum setara.
(1) MnO4- → Mn2+
(2) C2O42- → CO2
(3) Mg2+ + 2e- → Mg
(4) C2H4 → C2H6
(5) FeO → Fe2O3
Kelompok persamaan reaksi yang merupakan proses reduksi ditunjukkan oleh ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
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E.

(2), (4), dan (5)

3.

UN Kimia 2017 - 10
Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut!
MnO4-(aq) + SO32-(aq) → Mn2+(aq) + SO42-(aq)
Bilangan oksidasi dari zat yang bertindak sebagai reduktor dan zat hasil oksidasi berturut-turut
adalah....
A. +8 dan MnO4B. +7 dan SO32C. +6 dan Mn2+
D. +5 dan SO32E. +4 dan SO42-

4.

UN 2016 T-1-17
Beberapa senyawa yang mengandung unsur klor antara lain:
1. Natrium klorit
2. Natrium klorat
3. Natrium perklorat
Bilangan oksidasi Cl pada ketiga senyawa secara berurutan adalah ....
A. +7, +5, +3
B. +5, +7, +3
C. +5, +7, +7
D. +7, +3, +5
E. +3, +5, +7

5.

UNAS 2014 TYPE 2 - 33
Diketahui reaksi: 2Na2S2O3 (aq) + 4HCl (aq) → 2S (s) + 2SO2 (g) + 2 H2O (l) + 4NaCl (aq)
Pada reaksi tersebut zat yang mengalami autoredoks berikut perubahan bilangan oksidasinya
yang tepat adalah ....
A. S; +1 menjadi 0 dan +4
B. S; +2 menjadi 0 dan +4
C. S; +3 menjadi 0 dan +4
D. Cl; +2 menjadi +2 dan +4
E. Cl; +1 menjadi 0 dan +2

6.

UNAS 2013 TYPE 1 - 33
Salah satu proses pembuatan fosfor dapat dilakukan melalui reaksi:
aCa3(PO4)2 + bSiO2 + C → cCaSiO3 + P4 + dCO
Harga a, c, dan d yang paling tepat untuk reaksi tersebut adalah ....
A. 1,1, dan 5
B. 1,3, dan 6
C. 2, 2, dan 6
D. 2, 3, dan 10
E. 2, 6, dan 10

7.

UNAS 2012 P-A83-33
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Persamaan reaksi redoks:
aFe2+ + bMnO4- + cH+ → Fe3+ + Mn2+ + dH2O
Harga koefisien a, b, c, dan d berturut-turut adalah ....
A. 5, 1,4, dan 2
B. 5, 1,8, dan 4
C. 5, 1,4, dan 8
D. 5, 1,2, dan 4
E. 4, 8,1, dan 5
8.

UMPTN/2000/Rayon A
Yang bukan merupakan reaksi redoks adalah…
A. (NH4)2Cr2O7→ N2 + 4H2O + Cr2O3
B. CuCO3 + H2SO4→ CuSO4 + H2O + CO2
C. H2S + 2H2O + 3Cl2→ SO2 + 6HCl
D. Mg + CuSO4→ MgSO4 + Cu
E. 3CH3CHOHCH3 + 2CrO3→ 3CH3COCH3+ 2Cr(OH)3

9.

SPMB/2009/W-III & IV
Diketahui reaksi redoks yang belum disetarakan sebagai berikut.
BrO3⎻ + Br⎻ + H+ → Br2 + H2O
Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah
(1) BrO3⎻ bertindak sebagai reduktor
(2) 2 mol Br⎻ tepat bereaksi dengan 0,4 mol BrO3⎻
(3) Br⎻ bertindak sebagai oksidator
(4) untuk menghasilkan 48 gram Br2 diperlukan 40 gram ion Br⎻ (Ar H = 1, O = 16, Br = 80)

10.

UMPTN/1992/Rayon B
Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks:
3 As + 5NO3⎻+ 4 OH⎻ + 3AsO43⎻ + 5NO + 2H2O
adalah
A. 3
C. 9
E. 15
B. 5
D. 12

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Prinsip kerja sel volta dan kegunaannya.

Materi

SEL VOLTA

Diagram sel Volta ditulis dengan cara berikut.
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Elektron mengalir dari anode ke katode (atau dari Reaksi Oksudasi ke reaksi Reduksi). Logam yang
mempunyai E° lebih kecil selalu merupakan anode (mengalami oksidasi). Reaksi dapat berlangsung
spontan jika E°sel mempunyai harga positif. Urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor
terlemah dalam DERET VOLTA sebagai berikut.
Li - K - Ba - Sr - Ca - Na - La - Ce - Mg - Lu - Al - Mn - H2O - Zn - Cr - Fe - Cd - Co - Ni - Sn - Pb (H) - Sb - Bi - Cu - Hg - Ag - Pt - Au
Logam yang berada di sebelah kiri dalam deret Volta akan mengalami oksidasi di anode, sementara
logam yang berada di sebelah kanan dalam deret Volta akan mengalami reduksi di katode.
Ingat kata kunci :
Ka Red → Kanan mengalami reaksi Reduksi
Ka Red → Katoda tempat terjadinya reaksi Reduksi
KPAN → Katoda Positif Anoda Negatif
Atau dapat digabung.
Ano nya - R. Oksi - Negatif
(Anoda – R. Oksidasi – Elektroda Negatif)
E sel itu Red Oks → Potensial sel (E sel) = E red – E oks
Potensial sel (E sel) = + → Reaksi berlangsung spontan
Potensial sel (E sel) = - → Reaksi tak berlangsung spontan
Elektron bergerak dari Anoda (reaksi Oksidasi) menuju Katoda (reaksi Reduksi)
GAMBAR SEL VOLTA

Diagram/ notasi sel gambar di atas adalah :
A/A2+//B2+/B
Reaksi Sel gambar di atas adalah:
A + B2+ → A2+ + B

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A

84

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

Diketahui notasi sel volta: Mg|Mg2+ || Sn2+ | Sn E = 2,23 volt
Gambar sel volta berdasarkan notasi sel tersebut adalah ....

2.

UN Kimia 2017 - 33
Perhatikan potensial elektrode standar berikut!
Cr3+ (aq) + 3e → Cr (s) E° = -0,71 Volt
Ag+ (aq) + e → A g (s) E° = +0,80 Volt
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Al3+ (aq) + 3e → Al (s) E° = -1,66 Volt
Zn2+ (aq) + 2e → Zn (s) E° = -0,74 Volt
Diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah ....
A. Ag/Ag+ // Cr3+/Cr
B. Ag/Ag+// Zn2+/Zn
C. Cr/Cr3+//Al3+/Al
D. Zn/Zn2+//Al3+/Al
E. Zn/Zn2+// Ag+/Ag
3.

UN 2016 T-1-31
Perhatikan gambar rangkaian sel-sel Volta berikut:

Pasangan data yang paling tepat berikut ini adalah ....
No.
Notasi sel
Harga E °sel
A. (1) Ag+/Ag//Zn2+/Zn
positif
2+
2+
B. (2) Zn/Zn //Mg /Mg
negatif
C. (3) Zn/Zn2+//Ni2+/Ni
negatif
2+
2+
D. (4) Mg/Mg //Ni /Ni
positif
+
2+
E. (5) Ag /Ag//Mg /Mg
negatif
4.

UNAS 2012 P-B67- 35
Perhatikan persamaan reaksi berikut!
Co2+ (aq) + 2 e → Co (s)
E° = -0,28 volt
2+
E° = -0,13 volt
Pb (aq) + 2 e → Pb (s)
Harga potensial sel yang sesuai dengan data tersebut adalah ....
A. -0,41 volt
B. -0,15 volt
C. +0,15 volt
D. +0,41 volt
E. +0,80 volt

5.

UNAS 2011 P-15, No.2
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Perhatikan gambar sel volta berikut!

Diagram sel yang tepat untuk gambar tersebut adalah ....
A. Al| Al3+||Sn2+|Sn
B. Al3+|Al||Sn|Sn2+
C. Sn2+| Sn || Al| Al3+
D. Sn2+|Sn|| Al3+| Al
E. Sn|Sn2+||Al3+|Al

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Faktor-faktor penyebab korosi dan pencegahannya.

Materi

KOROSI

PENYEBAB →adanya oksigen (O2) / udara terbuka dan air
DIPERCEPAT adanya asam dan garam
Hati-hati, garam anhidrat (contoh: CaCl2 anhidrat) tidak mempercepat korosi, tetapi memperlambat
korosi, karena mengikat air.
PENCEGAHAN :
1.
2.

Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan
udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2.
Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. Mengecatnya
Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau
terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Contoh yang
menggunakan teknik ini adalah pada kapal, jembatan, sepeda, pagar rumah dan mobil.
b. Memberi oli atau minyak
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Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara
berkala. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada bagian bergerak dari mesin, seperti mesin
mobil dan rantai sepeda .
c. Memberi lapisan plastik
Lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastik terkelupas,
korosi mulai terjadi. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada barang-barang dapur, seperti rak
pengering.
d. Galvanisasi
Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng (contohnya atap seng). Lapisan seng (Zn) dapat mencegah
kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Disamping itu, Zn yang teroksidasi ,menjadi Zn(OH)2 dapat
bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksida Zn(OH)2.xZnCO3 yang sangat kuat.
Apabila lapisan Zn tergores, Zn masih dapat melindungi besi karena Zn (Eo=-0,76 V) lebih mudah
teroksidasi dibanding Fe (Eo=-0,44 V). Contoh cara mencegah korosi dengan teknik ini adalah pada besi
penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan.
e. Elektroplating
Elektroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai
contoh, pelapisan dengan logam nikel (veernikel), krom (contohnya: kran air), timah (misalnya kaleng
makanan), dan timbal (contohnya pipa air minum).
f. Pelapisan krom/Cr
Lapisan Cr mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, Cr teroksidasi
membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam Fedi
bawahnya. Apabila tergores, lapisan Cr masih dapat melindungi besi karena Cr (Eo= -0,74V) lebih mudah
teroksidasi dibanding Fe (Eo= -0,44 V).
g. Pelapisan timah/Sn
Lapisan Sn dapat mencegah kontak langsung logamdengan oksigen dan air. Akan tetapi, Sn (Eo= -0,14 V)
kurang reaktif dibanding Fe (Eo= -0,44 V). Jadi, apabila lapisan Sn tergores, maka besi di bawahnya mulai
korosi.
h. Sherardizing
Sherardizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan
fosfat (Fe3(PO4)2). Sebagai contoh, badan mobil.
3. Perlindungan Katodik
Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan
logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah (biasanya Mg). Ketika terjadi
oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga
oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi,
maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Seorang siswa melakukan percobaan menyelidiki faktor-faktor penyebab korosi pada besi.
Bahan besi yang digunakan adalah paku yang telah diamplas. Diagram percobaan yang
dilakukan adalah sebagai berikut.
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2.

Keterangan:
• Indikator fenolptalein membentuk warna merah muda jika terdapat ion OH⎻.
• CaCl2 anhidrat merupakan zat yang higroskopis (menyerap air), sehingga udara
dalam tabung bebas uap air.
• Air yang sudah dididihkan kehilangan oksigen terlarut.
• K3Fe(CN)6 membentuk kompleks warna biru jika terdapat ion Fe2+.
Setelah 2 hari kemudian diperoleh data sebagai berikut.
Tabung
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paku
Paku tidak
Paku
Paku
Terbentuk
Tidak
berkarat
berkarat
tidak
tidak
warna biru terbentuk
berkarat
berkarat
muncul
tidak
di
warna
Pengamatan
merah
terjadi
sepanjang
biru
muda
perubahan
batang
warna
paku
Berdasarkan percobaan tersebut, faktor penyebab terjadinya korosi besi adalah ....
A. besi memiliki kemampuan mengalami reduksi > dari Zn
B. adanya ion OH⎻ (suasana basa) di sekitar besi
C. E° reduksi besi < E° reduksi air
D. besi merupakan oksidator kuat
E. adanya gas oksigen dan uap air di sekitar besi

UN 2016 T-1-32
Berikut hubungan gambar korosi pada paku:

Gambar yang menunjukkan peristiwa korosi paling lambat terdapat pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
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E. (5)
3.

UN-SMA-2015-1-35
Perhatikan gambar percobaan korosi berikut!

Paku besi yang mengalami korosi paling lambat terjadi pada percobaan nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
4.

UNAS 2014 – TYPE 1 - 36
Cara yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hiasan rumah yang terbuat dari besi dari
peristiwa-peristiwa korosi adalah ....
A. dilapisi dengan perak
B. dilapisi dengan aluminium
C. proteksi katodik
D. dilumuri dengan oli
E. dilapisi dengan seng

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Prinsip kerja sel elektrolisis dan penerapannya dalam industri.

Materi

SEL ELEKTROLISIS

Reaksi yang terjadi pada elektrode-elektrode sel elektrolisis sebagai berikut.
Katode (Terjadi Reaksi Reduksi)
Anode (Terjadi Reaksi Oksidasi)
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* Perhatikan ion + nya saja, apapun jenis katoda
tidak berpengaruh
1.
Larutan (Aq) golongan IA (Li+,Na+, K+, Rb+,
+
+
Cs , Fr ), IIA(Be2+, Mg2+, Ba2+,Sr2+, Ba2+, Ra2+), dan
Al3+, Mn2+, tulis :
2H2O + 2e- → 2OH- + H2
2.
Leburan/ lelehan/ cairan (l) golongan IA
(Li+,Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+), IIA(Be2+, Mg2+, Ba2+,Sr2+,
Ba2+, Ra2+), Al3+, Mn2+, reaksi :
Lx+ + xe- → L
2+
Contoh : Ca (l) + 2e → Ca(s)
3.
Asam (H+), tulis :
2H+ + 2e- → H2 (g)
4.
Logam selainIA, IIA, dan Al3+, Mn2+
(Contoh Cu2+, Ag+, Cr3+, Zn2+ dsb), :
Lx+ + xe- → L
3+
Contoh : Cr (l) + 3e → Cr(s)

* Perhatikan jenis Anodanya dulu (inert/
Reaktif)
A. Elektroda Inert (C, Pt, Au) → Perhatikan ion
– nya!
1. Ion golongan VIIA (F-, Cl-, Br-, I-, At-) reaksi:
2X- → X2 + 2eContoh : 2Cl- → Cl2 + 2e2. Ion poliatom (SO42-, PO43-, NO3-,CO32- dsb)
tulis:
2H2O → 4H+ + O2 + 4e3. Ion Basa (OH-) tulis:
4 OH- → 2H2O + O2 + 4eB. Elektroda Reaktif (selain C, Pt, Au) →
Anodanya jadi ion/ larut
L → Lx+ + xeL adalah anodanya
Contoh :
anodanya Zn(s) → Zn2+(l) + 2e
anodanya Ag(s) → Ag+(l) + e
anodanya Cu(s) → Cu2+(l) + 2e
anodanya Cr(s) → Cr3+(l) + 3e
anodanya Al(s) → Al3+(l) + 3e
anodanya Fe(s) → Fe2+(l) + 2e
anodanya Ni(s) → Ni2+(l) + 2e
anodanya Mg(s) → Mg2+(l) + 2e
anodanya Co(s) → Co2+(l) + 2e
anodanya Mn(s) → Mn2+(l) + 2e
dan sebagainya

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Perhatikan wacana berikut!
Sendok logam yang terbuat dari zink akan disepuh dengan logam tembaga.

Reaksi yang terjadi di katoda adalah ....
A. Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq)
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B. Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e
C. Zn2+(aq) + 2e → Zn(s)
D. Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e
E. Cu2+(aq) + 2e → Cu(s)
2.

UN 2018 Type A
Elektrolisis suatu larutan menghasilkan reaksi seperti berikut.
Katoda (-) : Ni2+(ag) + 2e → Ni(s)
Anoda (+) : 2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e⎻____________________________
Reaksi sel : Ni2+(ag) + 2H2O(l) → O2(g) + 2H2(g) + 4H+(aq) + Ni(s)
Gambar yang tepat untuk peristiwa elektrolisis tersebut adalah
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3.

UN Kimia 2017 - 34
Perhatikan peristiwa elektrolisis berikut!
(1) Lelehan NaBr dengan elektrode platina
(2) Larutan K2SO4 dengan elektrode karbon
(3) Lelehan HCl dengan elektrode platina
(4) Larutan CuSO4 dengan elektrode karbon
Pasangan reaksi di anoda yang menghasilkan gas O2 terjadi pada nomor
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

4.

UN-SMA-2015-1-33
Perhatikan sel elektrolisis berikut ini!

Reaksi yang terjadi di anoda adalah ....
A. Ni2+(aq) + 2e → Ni(s)
B. Cu(s) → Cu2+(aq) + 2 e
C. 2H2O(l) → 4H+(aq) + O2(g) + 4e
D. SO2- (aq) + 4 H+(aq) + 2e → 2 H2O(1) + SO2(g)
E. Ni(s) → Ni2+(aq) + 2e

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Penerapan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday dalam industri.
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Materi

HUKUM FARADAY

Perbandingan mol sebanding dengan perbandingan koefisien. Dan mol elektron menyatakan
Faraday.
HUKUM FARADAY I
C
= i x t = mol H+ = mol OH- = mol elektron
96500 96500
ixt
C
F=
F=
965000
965000 =
Keterangan :
w = massa zat yang mengendap di elektroda dalam gram
Rumus yang sering dipakai:
i = arus dalam ampere
t = waktu dalam detik

F = mol A x Valensi A =

w=

Ar x i x t
valensi x 96500

mol =

ixt
valensi x 96500

Ingat!
Valensi logam = muatan; contoh: Ag+ → valensi Ag = 1; Cu2+ → valensi Cu = 2 dsb
Valensi non logam pada umumnya = 2 kecuali valensi O2 = 4, contoh valensi H2 = 2;
L
mol = gram pada keadaan standar (STP/ 0oC, 1 atm) ; mol =
. mol = M x Liter
Ar
22,4
HUKUM FARADAY II

(Ingat kata kunci : Pada arus sama/ pada muatan sama / secara seri)
Mol 1 x valensi 1 = mol 2 x valensi 2
Atau
w1 w2
=
e1
e2 ;
Keterangan:
W = massa dalam gram
Ar
e=
valensi

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Bacalah wacana berikut!
Kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan logam emas menggunakan kuat arus 10
ampere selama 9650 detik, seperti gambar berikut.
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Pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan arus listrik 0,015 Faraday,
massa logam emas yang melapisi kunci besi tersebut adalah ....
(Ar Au = 197 g.mol-1)
A. 0,0985 gram
B. 0,2985 gram
C. 0,9850 gram
D. 2,9850 gram
E. 9,8600 gram
2.

UN 2016 T-1-21
Larutan krom(III) klorida dielektrolisis dengan arus searah sebesar 10 A. Jika pada katoda
diendapkan logam krom sebesar 10,4 gram dan 1 F = 96.500 C, maka waktu yang diperlukan
untuk proses elektrolisis tersebut adalah .... (Ar Cr = 52)
A. 57.900 detik
B. 16.083 detik
C. 9.650 detik
D. 5.791 detik
E. 1.036 detik

3.

UN-SMA-2015-1-32
Arus yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4 dan larutan AgNO3.
Bila massa perak yang diendapkan 0,54 gram, massa Cu yang mengendap adalah ....
(Ar Cu = 63,5; Ag= 108).
A. 0,159 gram
B. 0,318 gram
C. 0,636 gram
D. 1,272 gram
E. 2,544 gram

4.

UMPTN/2001/Rayon B
Kalium klorat dibuat dengan elektrolisis KCl dalam larutan basa berdasarkan reaksi:
KCl + 3H2O → KClO3 + 3H2
Untuk membuat 1 mol KClO3 dibutuhkan muatan listrik sebanyak
A. 2 faraday
D. 5 faraday
B. 3 faraday
E. 6 faraday
C. 4 faraday

5.

SNMPTN/2012/334
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Pada elektrolisis larutan Na2SO4 encer, di anoda terjadi oksidasi air. Bila digunakan muatan listrik
sebesar 24125 C dan 1 F = 96500 C/mol elektron, maka volume gas O2 yang terbentuk adalah
A. 1,4 L
C. 5,6 L
E. 22,4 L
B. 2,8 L
D. 11,2 L
6.

SNMPTN/2010/607
Dalam suatu proses elektrolisis, arus listrik 1930 C dilewatkan dalam leburan suatu zat elektrolit
dan mengendapkan 1,5 gram unsur X pada katoda. Jika Ar X = 150 dan 1 F = 96500 C, maka ion X
dapat ditulis
A. X+
C. X2+
E. X3+
2
B. X⎻
D. X ⎻

7.

SNMPTN/2012/631
Elektrolisis air terjadi menurut reaksi:

2 H2O → 2 H2 + O2
Jumlah elektron yang terlibat untuk mengelektrolisis 180 g air (Mr =18) adalah
A. 5 mol
C. 15 mol
E. 25 mol
B. 10 mol
D. 25 mol
8.

SNMPTN/2011/523
Elektrolisis 2 L larutan NaCl 0,2 M berlangsung menurut reaksi berikut:
2H2O(l) + 2 Cl⎻(aq) → H2(g) + 2OH⎻(aq)+ Cl2(g)
Jika muatan listrik sebesar 0,02 Faraday, dialirkan dalam larutan tersebut, maka nilai pH
larutan setelah elektrolisis adalah
A. 1
C. 7
E. 13
B. 2
D. 12

9.

SBMPTN/2014/532
Dalam suasana asam, C2H5OH dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan Mn2+ dan CH3COOH.
Dalam reaksi ini setiap mol C2H5OH melepaskan
A. 2 mol elektron
D. 7 mol elektron
B. 4 mol elektron
E. 8 mol elektron
C. 5 mol elektron

10.

SNMPTN/2011/578
Dalam larutan suasana asam 0,56 mol ion VO2+ tepat habis bereaksi dengan 0,28 mol Sn2+. Jika
pada reaksi ini terbentuk ion Sn4+, maka spesi vanadium yang terbentuk adalah…
A. V
C. V3+
E. VO2+
B. V2+
D. VO43⎻

11.

SBMPTN/2016/213
Dalam suasana basa, Cl2 mengalami reaksi disproposionasi menghasilkan ion Cl⎻ dan ClO3⎻
Jumlah mol ion ClO3⎻ yang dihasilkan dari 1 mol Cl2 adalah…
A. 1/5
C. 1/2
E. 2
B. 1/3
D. 1
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Catatan:
(materi bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari/industri)

Kimia Anorganik
Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Sifat periodisitas (jari-jari, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat asam-basa dan
logam-non logam).

Materi

SIFAT PERIODIK UNSUR

Sifat Keperiodikan unsur dalam sistem periodik dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Unsur yang terdapat dalam golongan yang sama memiliki kemiripan konfigurasi elektron, maka
unsur yang segolongan mempunyai sifat Kimia yang mirip.
• Unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan , konfigurasinya berubah secara
teratur, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara
teratur.
Sifat Keperiodikan unsur dalam sistem periodik meliputi:
a. Jari-jari atom
• Jari-jari atom adalah jarak inti atom dengan elektron pada kulit terluar.
• Dalam satu periode, dari kiri ke kanan jari-jari makin kecil. Hal ini disebabkan karena dalam satu
periode, julmlah kulit sama tetapi muatan inti bertambah banyak sehingga daya tarik inti
dengan elektron semakin kuat.
• Dalam satu golongan, dari atas kebawah, jari-jari makin besar kerena jumlah kulit semakin
banyak
b. Energi Ionisasi
• Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektronya yang
terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam keadaan gas.
• Dalam satu periode, dari kiri ke kanan energi ionisasi makin besar. Hal ini disebabkan gaya tarik
inti semakin besar energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah.
Tetapi, kenaikan energi ionisasinya tidak naik secara teratur. Karena disebabkan oleh kestabilan
konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron penuh lebih stabil dari setengah penuh, setengah
penuh lebih stabil dari campuran, untuk sesama campuran makin besar jumlah elektron makin
stabil. Semakin stabil konfigurasi elektronnya, semakin besar energi ionisasinya.
Berikut grafik energi inonisasi pertama dari unsur unsur periode 3.
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Terliha bahwa energi ionisasi Mg lebih tinggi dibandingkan Al. Hal ini disebabkan karena
konfigurasi elektron Mg terisi penuh. Sehingga lebih stabil dari Al
• Dalam satu golongan, dari atas kebawah energi ionisasi semakin kecil. Karena gaya tarik inti
terhadap elektron pada kulit terluar makin lemah, maka energi yang diperlukan untuk
melepaskan elektron semakin sedikit.
• Data energi ionisasi suatu unsur dapat digunakan untuk memperkirakan golongan unsur dalam
tabel sistem periodik unsur. Berdasarkan data energi ionisasi untuk elektron ke-n ini dapat
dilihat pada elektron ke berapakah terjadi perubahan energi ionisasi yang relatif sangat besar.
Terjadinya lonjakan perubahan energi ionisasi ini dikarenakan transisi dari kondisi yang
sebelumnya kurang stabil menjadi jauh lebih stabil. Karena sudah stabil maka untuk melepaskan
elektron pada tingkat energi tersebut diperlukan energi yang jauh lebih besar.
c. Afinitas elektron
• Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila atom unsur
dalam fase gas menarik elektron. Karena energi dilepas, maka harga afinitas elektron diberi
tanda minus. Semakin minus semakin mudah menangkap elektron membentuk ion negatif. Atau
dapat diartikan, semakin berharga minus, semakin stabil jika membentuk ion negatif
• Dalam satu periode, dari kiri ke kanan afinitas elektron makin besar. hal ini disebabkan gaya
tarik inti besar sehingga atom makin mudah menagkap elektron yang menyebabkan makin
banyak energi yang dilepaskan.
• Dalam satu golongan, dari atas ke bawah afinitas elektron makin kecil. Karena gaya tarik inti
makin lemah maka atom makin sulit menangkap elektron yang mengakibatkan makin sedikit
energi yang dibebaskan.
d. Keelektronegatifan
• Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom dalam menarik pasangan elektron yang
digunakan bersama dalam membentuk ikatan
• Semakin besar harga keelektronegatifan suaty atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk
menarik pasangan elektron ikatan atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat.
• Pola kecenderngannya sama dengan afinitas elektron, dan mempunyai makna yang berlawanan
dengan energi ionisasi.
e. Sifat Logam dan Nonlogam
• Dalam sistem periodik unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur nonlogam terletak di
sebelah kanan.
• Dalam suatu perioda dari kiri ke kanan, sifat kelogaman berkurang sedangkan dalam satu
golongan dari atas kebawah sifat kelogaman semakin besar
f. Titik leleh dan titik didih
• Titik leleh dan titk didih termasuk sifat fisis.
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Unsur logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung
makin rendah, sedangkan unsur non golongan cenderung makin tinggi.
• Dalam suatu periode dari kiri kekanan , titik lelehnya naik sampai maksimum golongan IVA
kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih naik sampai maksimum golongan IIIA,
kemudian turun secara teratur.
g. Keasaman
• Asam adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan air akan membentuk larutan
asam. Basa adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan air akan membentuk
larutan basa.
• Dalam satu periode (kiri ke kanan) sifat asam semakin bertambah sedangkan sifat basa semakin
berkurang.
• Dalam satu golongan (atas ke bawah) ,pada golongan logam,sifat basa semakin bertambah dan
pada golongan nonlogam, sifat asam akan semakin bertambah
Sifat unsur yang meliputi :
► Jari-jari atom
► Jari-jari kation
► Kebasaan
► Kelogaman
► Keelektropositifan
► Kereaktifan positif
Mempunyai kecenderungan seperti yang digambarkan di bawah ini :
•

Sedangkan sifat unsur yang meliputi :
► Potensial ionisasi ( energi ionisasi )
► Afinitas elektron
► Keasaman
► Kenon-logaman
► Keelektronegatifan ( maksimal di golongan VIIA )
► Kereaktifan negatif
► Keasaman oksi
Mempunyai kecenderungan seperti yang digambarkan di bawah ini :
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Contoh Soal
1.

UN Kimia 2017 - 4
Perhatikan data afinitas elektron berikut!
Unsur
Afinitas Elektron
Be
240 kJ/mol-1
Cl
-349 kJ/ mol-1
Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah
A. ion Be- lebih stabil daripada atom Be
B. ion Cl- lebih stabil daripada atom BeC. atom Cl lebih stabil daripada ion ClD. atom Be lebih bersifat nonlogam
E. atom Cl lebih bersifat logam
1

1

2.

UN 2016 T-1-01
Perhatikan notasi unsur berikut!
P, Q, R berturut-turut nomor atomnya 11, 12, 13. Grafik yang menunjukkan hubungan nomor
atom dan energi pengionan pertama yang benar adalah ...

3.

UN 2016 T-1-40
24
27
X
Y
Perhatikan dua notasi unsur : 12 dan 13 . Pernyataan yang paling tepat untuk membedakan
sifat kedua unsur tersebut adalah ....
A. unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan unsur X
B. jari-jari atom X lebih kecil dari Y
C. atom Y lebih sukar melepaskan elektron
D. jumlah elektron valensi X = 2 sedangkan Y = 3
E. energi pengionan pertama unsur Y lebih besar dari unsur X

4.

UN-SMA-2015-1-02
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Berikut ini data unsur beserta nomor atomnya:
Unsur
Nomor Atom
P
4
Q
12
R
20
S
38
Grafik yang tepat menggambarkan hubungan nomor atom dengan energi ionisasi adalah....

5.

SBMPTN 2016/225
Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut
adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ mol'1. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa unsur X cendemng membentuk ion
A. X+1
C. X+3
E. X+5
B. X+2
D. X+4

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Jenis-jenis ikatan kimia serta sifat fisika yang menyertainya (titik leleh, titik didih, daya hantar
padatan, lelehan dan larutan).

Materi

Ikatan Antar Atom

Pembentukan Ikatan/ Kestabilan Atom
Elektron valensi 1, 2, 3 dilepas semua, kecuali 1H → menerima 1 elektron dan 2He →stabil
Elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 menerima elektron agar 8.
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Jika tidak diberikan nomor atomnya, maka harus diingat elektron valensi dan jumlah ikatannya,
terutama untuk non logam:
Atom Elektron
Jumlah
Valensi
Ikatan
C
4
4
H
1
1
O
6
2
N
5
3
S
6
2
P
5
3
F
7
1
Cl
7
1
Br
7
1
I
7
1
At
7
1
B
3
3
Be
2
2
Ikatan Ion/ Elektrovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom yang cenderung melepas elektron
(Logam) dan atom yang cenderung menerima elektron (Non Logam) . (Terjadi serah terima elektron).
Ikatan kovalen antar atom yang cenderung menerima elektron (Non Logam). (Terjadi pemakaian
bersama pasangan elektron)
Contoh Struktur Lewis:

Keterangan :
1→
ikatan ion : cirinya, logam berhadapan dengan unsur non logam
2→
ikatan kovalen : cirinya, berhadapan antar unsur non logam dan tandanya beda.
3→
ikatan kovalen koordinasi : cirinya, berhadapan antar unsur non logam dan tandanya
sama.
4 dan 5 →
pasangan elektron bebas : cirinya, posisinya tidak berada diantara dua unsur
Ikatan kovalen koordinasi/ semipolar/ Datif
Ikatan kovalen koordinat merupakan ikatan kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama
yang dipakai oleh kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Sementara itu atom yang
lain hanya berfungsi sebagai penerima elektron berpasangan saja.
Syarat-syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinat:
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• Salah satu atom memiliki pasangan elektron bebas
• Atom yang lainnya memiliki orbital kosong
Susunan ikatan kovalen koordinat sepintas mirip dengan ikatan ion, namun kedua ikatan ini
berbeda oleh karena beda keelektronegatifan yang kecil pada ikatan kovalen koordinat sehingga
menghasilkan ikatan yang cenderung mirip kovalen.

Ikatan Logam
Ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam, pada ikatan logam ini elektron tidak
hanya menjadi miliki satu atau dua atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada
dalam ikatan logam tersebut. Elektron-elektron dapat terdelokalisasi sehingga dapat bergerak
bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Akibat dari elektron yang dapat
bergerak bebas ini adalah sifat logam yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Ikatan
logam ini hanya ditemui pada ikatan yang seluruhnya terdiri dari atom unsur-unsur logam semata.
Kepolaran pada senyawa Kovalen
Polar sendiri berasal dari kata pole yakni kutub. jadi maksudnya senyawa polar ialah yang memiliki
2 kutub. Kutub apa saja itu dan bagaimana maksudnya? Kutub pertama kutub negatif dan yang
kedua ialah kutub positif. Hal ini terjadi akibat adanya unsur unsur dengan keelektronegatifan yang
tinggi dan keelektronegatifan yang rendah dalam 1 senyawa. Keelektronegatif ialah sifat suatu
unsur yang suka/cenderung menarik elektron dari atom lain. semakin tinggi sifat elektronegatifnya
maka akan semakin kuat tarikannya terhadap elektron lain. Semakin besar selisih
keelektronegatifan, semakin bersifat polar. Kepolaran dapat juga disebabkan oleh struktur
molekulnya. Dapat disimpulkan:
KEPOLARAN
Dua atom
Atom beda
Contoh : HCl, ClF, HI dsb
Polar
Lebih dari dua
- Atom pengeliling beda
Contoh : H2O, NH3 , PCl3 , dsb
atom
- Atom pengeliling sama tetapi ada PEB
Dua atom
Atom sama
Contoh : Cl2, H2, N2, O2
Non Polar Lebih dari dua
Atom pengeliling sama tak ada PEB
Contoh : CO2, CH4, PCl5
atom
 elektron valensi atom pusat - jumlah ikatan pengeliling 
Cara menghitung PEB = 

2


Ciri – ciri ikatan
Senyawa dengan
Titik didih
Daya hantar
Kelarutan dalam air
Ikatan
(Senyawa Polar)
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Ion
Logam
Kovalen Non Polar
Kovalen Polar

Tinggi, biasanya
diatas 100 oC
Tinggi, biasanya
diatas 100 oC

Rendah, biasanya
dibawah 100 oC
Rendah, biasanya
dibawah 100 oC

Menghantarkan listrik
baik larutan maupun
lelehannya
Menghantarkan listrik
baik padatan maupun
lelehannya
Tak menghantarkan
listrik
Larutannya saja yang
menghantarkan listrik

Larut dalam air
Tak Larut dalam air
Tak Larut dalam air
Larut dalam air

Kaidah Oktet dan Duplet
Kaidah oktet (aturan oktet) adalah suatu kaidah sederhana dalam kimia yang menyatakan bahwa atomatom cenderung bergabung bersama sedemikiannya tiap-tiap atom memiliki delapan elektron dalam
kelopak valensinya, membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron
pada gas mulia. Untuk mengecek apakah suatu struktur mengikuti kaidah Oktet atau tidak, perhatikan
saja atom pusatnya. Jika delapan, berarti oktet.
Atau dapat dihitung dengan rumus = Jumlah elektron Valensi Atom Pusat + Jumlah Ikatan Pengeliling
Jika jumlahnya delapan berarti Oktet.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Diketahui unsur 11X dapat berikatan dengan unsur 17Y, sifat fisik senyawa yang terbentuk danjenis
ikatannya berturut-turut adalah ....
A. lelehannya dapat menghantarkan listrik, ikatan ionik
B. larut dalam air, kovalen
C. tidaklarut dalam air, ikatan ionik
D. larutannya menghantar listrik, kovalen
E. larutannyatidak menghantarkan listrik, ikatan ionik

2.

UN Kimia 2017 - 6
Perhatikan tabel data sifat fisik dan daya hantar larutan beberapa zat berikut!
Daya Hantar
Titik
Kelarutan
Listrik
Zat
leleh
dalam air
Lelehan Padatan
K
801°C
+
+
larut
L
420°C
+
larut
Keterangan :
(+) = menghantarkan
(-) = tidak menghantarkan
Jenis ikatan yang terdapat pada senyawa K dan L berturut-turut adalah...
A. ikatan ionik dan kovalen non polar
B. ikatan logam dan ionik
C. ikatan logam dan kovalen non polar
D. ikatan ionik dan logam
E. ikatan kovalen non polar dan kovalen polar
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3.

UN 2016 T-1-04
Tabel berikut berisi data keelektronegatifan lima buah unsur
Unsur
Kelektronegatifan
M
3,98
P
3,16
Q
2,96
R
2,66
T
2,20
Senyawa yang paling polar adalah ....
A. MT
B. QR
C. QT
D. MR
E. RT

4.

UN 2016 T-1-05
Perhatikan data sifat fisik dari dua buah zat berikut!
Senyawa

Titik Leleh
(°C)

P

-115

Q

810

Daya Hantar Listrik
Lelehan
Larutan

Tidak
Menghantarkan
Menghantarkan

Menghantarkan
Menghantarkan

Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada senyawa P dan Q berturut-turut
adalah ....
A. ion dan kovalen non polar
B. kovalen polar dan kovalen nonpolar
C. kovalen polar dan ion
D. kovalen polar dan hidrogen
E. hidrogen dan ion
5.

UN-SMA-2013-Type 1-01
Perhatikan struktur Lewis H3PO4 berikut ini!

Pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditunjukkan pada nomor ....
(Nomor atom H =1; O = 8; P = 15)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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E.
6.

5

UN-SMA-10-P27-01
Unsur 11X23 berikatan dengan unsur 8O16 membentuk suatu senyawa. Rumus kimia dan jenis
ikatan pada senyawa yang terbentuk adalah ....
A. XO, ionik
B. X2O, ionik
C. XO2, ionik
D. XO, kovalen
E. X2O, kovalen

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Geometri molekul (melalui teori VSEPR atau struktur ikatan Lewis, dan domain elektron).

Materi

Bentuk Molekul

Kaidah Oktet dan Duplet
Kaidah oktet (aturan oktet) adalah suatu kaidahsederhana dalam kimia yang menyatakan bahwa atomatom cenderung bergabung bersama sedemikiannya tiap-tiap atom memiliki delapan elektron dalam
kelopak valensinya, membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron
pada gas mulia. Untuk mengecek apakah suatu struktur mengikuti kaidah Oktet atau tidak, perhatikan
saja atom pusatnya. Jika delapan, berarti oktet.
Atau dapat dihitung dengan rumus = Jumlah elektron Valensi Atom Pusat + Jumlah Ikatan Pengeliling
Jika jumlahnya delapan berarti Oktet.
Berdasarkan Teori Tolakan Elektron Valensi (VSEPR)
Pasangan Elektron
Ikatan Bebas Total
2
3

0

2

0
3

2

1

Struktur
Pasangan
Elektron
Linier

Geometri
Molekul
Linier

Segitiga
datar /
Trigonal
Segitiga datar Planar
Bengkok /
Bentuk V
Tetrahedral

4

0

4

Tetrahedral

Kelompok

Geometri

Kepolaran Sudut

Contoh
Senyawa

AX2

Non Polar

180o BeCI2

AX3

Non Polar

120O BH3 dan
BCI3

AX2E

Polar

AX4

120O SnCI2

Non Polar 109,5o CCU dan
SiH4
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Pasangan Elektron
Ikatan Bebas Total

3

2

5

4

3

2

6

5

4

Struktur
Pasangan
Elektron

Geometri
Molekul

Kelompok

Geometri

Kepolaran Sudut

Contoh
Senyawa

AX3E

Polar

109,5o NH3 dan
PCI3

AX2E2

Polar

109,5o H2O dan
SCI2

AX5

Non Polar

0

Dwilimas
segitiga /
Trigonal
bipiramidal

90o , PCIs dan
120O PF5

AX4E

Polar

1

Jungkat
jungkit /
Seesaw
Bentuk T / T
Shaped

AX3E2

Polar

Linear

AX2E3

Non Polar

180o XeF2

Oktahedral

AX6

Non Polar

90o

SF6

Limas
segiempat /
Segi empat
Piramidal
Segiempat
datar /
Segiempat
Planar

AX5E

Polar

90o

CIF5

AX4E2

Non Polar

90o

XeF4

1

2

5

Dwilimas
segitiga

2

3

Limas alas
segitiga /
Trigonal
Piramidal
Bengkok /
Bentuk V

90o , SF4
120O
90o

CIF3

0

1

6

2

Oktahedral

Keterangan (contoh):

Berdasarkan analisa, Geometri molekul yang sering muncul pada soal UN tahun-tahun sebelumnya.
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Dapat diringkas sebagai berikut:
Atom Pengeliling (PEI)
Ada tidaknya PEB
Tak Ada
AX2 (2 Atom Pengeliling)
Ada
Tak Ada
AX3 (3 Atom Pengeliling)
Ada
Tak Ada
AX4 (4 Atom Pengeliling)
Ada

Bentuk Molekul

Linier
Bentuk V
Segitiga Datar/ Trigonal Planar
Piramida Alas Segitiga/ Trigonal Piramidal
Tetrahedral
Segi Empat Datar

Contoh Soal
1.

2.

UN 2018 Type A
Jika unsur A (nomor atom 7) dan B (nomor atom 17) berikatan, struktur Lewis yang benar adalah
....

UN 2018 Type A
Perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y berikut!
X= 1s22s22p6 3s2 3p3
Y= 1s22s2 2p6 3s2 3p5
jika kedua unsur tersebut bersenyawa, rumus kimia yang mungkin terjadi dan bentuk
molekul senyawa yang benar adalah ....
Unsur
Bentuk Molekul
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A

XY

B

XY3

C

XY4

D

XY5

E

XY6

3.

UN Kimia 2017 - 7
Gambar struktur Lewis senyawa SO2 yang tepat adalah .... (nomor atom S = 16; O = 8)

4.

UN Kimia 2017 - 5
Perhatikan tabel 5 buah unsur dengan nomor atomnya:
No.
Unsur Nomor Atom
1
A
5
2
B
6
3
C
7
4
D
8
5
E
17
Senyawa berikut memenuhi kaidah oktet jika unsur-unsurnya berikatan, kecuali....
A. E2D dan CE3
B. BD2 dan BE4
C. BD2 dan CE3
D. E2D dan BE4
E. AE3 dan BD
2

5.

UN 2016 T-1-03
Perhatikan gambar struktur Lewis beberapa senyawa berikut!
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Berdasarkan gambar tersebut senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet adalah ....
A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T
6.

UN 2016 T-1-06
Perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut!
T = [He] 2s2 2p2
Q = [Ne] 3s2 3p5
Bentuk molekul yang terjadi antara 2 unsur jika berikatan sesuai aturan oktet adalah ....
A. linear
B. segitiga datar
C. segitiga piramid
D. tetrahedral
E. segitiga bipiramid

7.

UN-SMA-2014-Type 1-03
Jika atom 4X dan 17Y berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah....
A. segiempat planar dan polar
B. linear dan polar
C. tetrahedral dan non polar
D. oktahedral dan non polar
E. linear dan non polar

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Hubungan interaksi antar molekul (dipol, london, dan ikatan hidrogen) dengan titik didihnya.

Materi
Ikatan
Gaya London/ Dipol Sesaat/
Dipol Terinduksi/ Dipol
Terimbas

Ikatan Antar Molekul

Antar Molekul
Non Polar

Contoh
H2, N2, Br2, BeH2, CO2, CH4, BF3, PCl5 dsb
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Ikatan Van Der Waals/ Dipol
Permanen
Ikatan idrogen/ Dipol
Permanen

Polar

HCl, HBr, HI, ClF, PCl3, CH3Cl dsb

Sangat Polar

HF, H2O, NH3, Alkohol (CH3OH, C 2H5OH, C3H7OH
dsb), Asam Karboksilat (HCOOH, CH3COOH dsb)

Dalam Bentuk Gambar

Urutan kekuatan ikatan/ Titik Didih

Gaya London < Ikatan Van Der Waals < Ikatan Hidrogen
Jika diberikan grafik dan ditanya manakah yang merupakan grafik titik didih senyawa dengan ikatan
Hidrogen. Carilah Mr terkecil tapi titik didihnya tinggi. Ikatan Van Der Waals titik didihnya
sebanding dengan Mr. Makin besar Mr makin tinggi titik didihnya.

Contoh Soal
1.

UN 2016 T-1-19
Perhatikan senyawa-senyawa berikut!
(1) BeH2
(2) CH4
(3) H2O
(4) HF
(5) H2S
Senyawa yang antar molekulnya hanya terdapat gaya London adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
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2.

UN-SMA-2014-Type 1-04
Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut ini!

Ikatan hidrogen ditunjukkan pada gambar nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
3.

UN-SMA-2014-Type 2-04
Berikut gambar struktur tidak sebenarnya dari molekul gas hidrogen:

Gaya London/dipol sesaat ditunjukkan pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
4.

UN-SMA-2014-Type 4-04
Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut!

Gaya Van der Waals ditunjukkan pada nomor....
A. 1
B. 2
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C. 3
D. 4
E. 5
5.

UN-SMA-2013-Type 1-06
Perhatikan grafik titik didih senyawa hidrida golongan IVA,VA, dan VIA!

Senyawa hidrida yang memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya ditunjukkan oleh nomor....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 6
E. 5 dan 6
6.

Tentukan senyawa manakah di bawah ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan
hidrogen.
A. CHCl3
B. CH3OH
C. CH3F
D. CH3NH2
E. CH3OCH3

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Teori asam-basa (Arthenius, Bronsted- Lowry atau teori asam basa konjugasi dan Lewis).

Materi

Teori Asam-Basa

Sifat :
Asam = jika pH nya kurang dari 7, memerahkan lakmus biru
Basa = jika pH nya lebih dari 7, membirukan lakmus merah
Netral = jika pH nya sama dengan 7, warna lakmus tetap
Teori Asam Basa Arrhenius
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Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+.
Contoh: HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl− di dalam air
Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH−.
Contoh: NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH− ketika dilarutkan
dalam air.
Teori Asam Basa Bronsted – Lowry
Menurut Bronsted-Lowry, suatu zat pemberi proton disebut asam dan zat penerima proton disebut
basa. Suatu asam setelah melepas proton, akan membentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Suatu
basa setelah menerima proton, akan membentuk asam konjugasi dari basa tersebut. Pasangan asambasa tersebut dikenal dengan istilah asam-basa konjugasi.
Asam = donor proton/ H+ (lebih 1 H+ dari pasangannya)
Basa = akseptor proton/ H+ (kurang 1 H+ dari pasangannya)
Contoh:

Dalam contoh di atas,
Pasangan asam basa konjugasinya adalah: H2O dan OH- serta NH3 dan NH4+
Teori Asam Basa Lewis
Pada tahun 1923, G. N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori
sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan.
Menurut definisi asam basa Lewis,
Asam adalah akseptor pasangan elektron/ penerima elektron/ tidak punya PEB.
Basa adalah donor pasangan elektron/ pemberi elektron/ punya PEB.

Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam–basa, di mana BF3 sebagai asam
Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga
membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya.

Contoh Soal
1.

UN Kimia 2017 - 22
Berikut 3 buah persamaan reaksi asam dan basa.
(1) BF3(g) + PH3(g) → BF3PH3(g)
(2) CH3COOH(aq) + OH-(aq) ⇄ CH3COO-(aq) + H2O(aq)
(3) CH3COOH(aq) → CH3COO-(aq) + H+(aq)
Persamaan reaksi asam-basa yang sesuai dengan urutan konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan
Lewis adalah ....
A. (3),(2),(1)
B. (3),(1),(2)
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C.
D.
E.

(2),(3),(1)
(2),(1),(3)
(1),(2),(3)

2.

UN-SMA-12-B67-10
Diketahui persamaan reaksi asam basa Bronsted-Lowry berikut;
(1) NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH(2) HCl + H2O ↔ Cl- + H30+
Dari reaksi di atas yang merupakan pasangan asam basa Bronsted-Lowry secara berurutan
adalah....
A. NH3 dan H2O
B. H2O dan OHC. HCl dan H2O
D. H2O dan NH4+
E. HCl dan NH4+

3.

UMPTN/2000/Rayon C
Pernyataan yang benar untuk reaksi:
(CH3)2NH(aq) + H2S(aq) ⇌ (CH3)2NH2+(aq) + HS-(aq)
adalah
(1) (CH3)2NH merupakan basa konjugasi dari H2S
(2) (CH3)2NH2+ bersifat asam
(3) H2S merupakan asam konjugasi dari (CH3)2NH2+
(4) HS- bersifat basa

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah), periode –3, dan transisi
periode – 4 (sifat fisika, kimia atau reaktivitas, manfaatnya, dan prinsip pembuatannya).
manfaat dan pembuatan senyawa- senyawa anorganik penting dalam kehidupan sehari-hari
(soda api, soda kue, soda abu, asam sulfat, amonia, NaClO, dan lain-lain) dengan cara
laboratorium atau industri.

Materi

KIMIA UNSUR

Sifat unsur yang meliputi :
► Jari-jari atom
► Jari-jari kation
► Kebasaan
► Kelogaman
► Keelektropositifan
► Kereaktifan positif
Mempunyai kecenderungan seperti yang digambarkan di bawah ini :
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Sedangkan sifat unsur yang meliputi :
► Potensial ionisasi ( energi ionisasi )
► Afinitas elektron
► Keasaman
► Kenon-logaman
► Keelektronegatifan ( maksimal di golongan VIIA )
► Kereaktifan negatif
► Keasaman oksi
Mempunyai kecenderungan seperti yang digambarkan di bawah ini :

SIFAT
Gas Mulia (VIIIA)

•
•
•
•
•

Stabil/ Sulit bereaksi karena konfigurasi elektronnya stabil dan energi ionisasinya besar.
Mono atomik/ ditemukan dalam keadaan bebas dalam wujud gas
Terbanyak di atmosfer adalah Argon.
Terbanyak di alam semesta adalah Helium.
Terbanyak disintesis/ dibuat senyawa adalah Xenon.

Halogen (VIIA)
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Wujud F2 dan Cl2 gas, Br2 cair, I2 dan At2 padat
Reaktif (tidak ditemukan dalam keadaan bebas) karena mudah menerima 1 elektron
Diatomik
Oksidator kuat
Mempunyai bilangan oksidasi -1 sampai dengan +7 kecuali F hanya punya biloks -1 dan 0 saja.
Anion
Nama
Biloks
Contoh
Nama
X
halida
-1
Cl
klorida
X2
halin
0
Cl2
klorin
XO
hipohalit
+1
ClO
hipoklorit
XO2halit
+3
ClO2klorit
XO3halat
+5
ClO3klorat
XO4perhalat
+7
ClO4perklorat
•
Sifat asam : HF< HCl< HBr< HI
•
Sifat asam : HIO< HIO2< HIO3< HIO4
•
Sifat asam : HIO< HBr< HClO
•
Titik didih : F2<Cl2<Br2<I2
•
Titik didih : HCl<HBr<HI<HF
•
Molekul (yang ada 2 nya) atas bisa mendesak/ mengusir/ mengoksidasi ion di bawahnya, tidak
bisa sebaliknya.
Contoh: F2 + 2I- → 2F- + I2
F2 + 2KI → 2KF + I2
I2 + Cl- ↛
I2 + KCl ↛
Alkali (IA) dan Alkali Tanah (IIA)

•
•
•
•
•
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•
•
•

Reaktif/ tidak ditemukan dalam keadaan bebas, karena mudah melepas elektron
Mudah berikatan ion dengan non logam
Dibuat dengan elektrolisis leburan bukan dengan elektrolisis larutannya, karena Eo nya lebih kecil
daripada Eo air.

UNSUR-UNSUR PERIODE KETIGA

UNSUR-UNSUR TRANSISI PERIODE KEEMPAT
Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri atas:
Scandium (Sc), Titanium (Ti), Vanadium (V), Krom (Cr), Mangan (Mn), Besi/Ferum (Fe), Kobalt (Co), Nikel
(Ni), Tembaga (Cu), dan Seng (Zn).
A. Sifat-sifat umum unsur transisi
•
Bersifat logam dengan titik leleh dan didih yang relatif tinggi
•
Bersifat paramagnetik (mempunyai daya tarik ke medan magnet), ditentukan jumlah elektron pada
sub kulit s terakhir dan elektron pada sub kulit d terakhir tak pasangan.
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Membentuk senyawa-senyawa berwarna khas (senyawa-senyawa dari unsur-unsur golongan A
tidak berwarna), ditentukan jumlah elektron pada sub kulit s terakhir dan elektron pada sub kulit d
terakhir tak pasangan.
•
Mempunyai biloks yang beraneka ragam, ditentukan jumlah elektron pada sub kulit s terakhir dan
elektron pada sub kulit d terakhir tak pasangan.
•
Mempunyai susunan kimia kompleks, disebut ion kompleks (Unsur-unsur golongan hanya bisa
membentuk ion poliatomik dan diatomik, walaupun hanya sedikit sekali yang dapat membentuk ion
kompleks)
•
Bersifat katalitik (katalisator) untuk proses industri dan metabolisme
•
Rata-rata unsur-unsur transisi bersifat toksik
•
Mempunyai kisi kristal
•
Unsur-unsur transisi (termasuk periode keempat) berada dalam subkulit d, namun pada deret
lantanida dan aktinida pada subkulit f
•
Elektron valensinya (n-1)d^x ns^y (dengan x dan y adalah konstanta elektron yang akan diisi)
•
Biloks (bilangan oksidasi) unsur-unsur transisi seluruhnya bertanda positif (+)
B. Sifat logam
•
Unsur-unsur transisi (termasuk periode keempat) dari sifat kimia dan fisis bersifat logam
•
Transisi periode keempat mempunyai keelektronegatifan yang rendah, jadi energi ionisasi dan
keelektropositifannya rendah
•
Biloks yang bermacam-macam membuat transisi (termasuk periode keempat) bersifat ionik
•
Mempunyai daya konduktor dan listrik yang sangat baik
•
Subkulit d pada golongan transisi rata-rata tidak terisi penuh, inilah sifat khasnya
C. Penyimpangan sifat logam transisi periode keempat
Penyimpangan tersebut terjadi pada unsur Zn (zink). Sebenarnya, para ahli masih bingung untuk
memasukkan Zn dalam golongan transisi karena beberapa hal. Namun, sebenarnya ada kemiripan sifat
dengan unsur-unsur transisi lainnya sehingga Zn dimasukkan ke golongan transisi.
Penyimpangan:
•
Elektron valensi unsur Zn seluruhnya terisi penuh sehingga menyimpang dari kaidah golongan
transisi: rata-rata tidak terisi penuh
•
Zink mempunyai titik leleh dan didih sangat jatuh dari Cu (tembaga) alias sangat kecil. Maksudnya,
rata-rata transisi mempunyai titk leleh dan didih yang tinggi
•
Zink tidak berwarna, sekalipun dalam bentuk ion Zn2+, kenyataannya unsur-unsur transisi rata-rata
berwarna khas. Dikarenakan elektron valensi zink adalah 4s0 dan 3d0
•
Tingkat oksidasi Zn hanya 1, yaitu biloks +2
•
Energi ionisasi Zn sangat tinggi dan mencolok naiknya dari Cu, kenyataannya unsur-unsur transisi
periode keempat lainnya mempunyai sifat keelektronegatifan dan keelektropositifan yang rendah
•
Konfigurasi elektron Zn stabil, kenyataannya unsur-unsur transisi periode keempat lainnya tidak
stabil (tidak penuh)
Alasan Zn golongan transisi:
•
Zn mempunyai elektron valensi terakhirnya pada kulit d, sehingga berada pada posisi golongan
transisi (B)
•
Zn termasuk logam
•
Zn berwujud padat dan ikatan logamnya sangat kuat, sama halnya dengan unsur-unsur transisi
lainnya
D. Sifat magnet
Sifat magnet adalah salah sifat unsur-unsur transisi karena mempunyai daya tarik ke magnet. Namun,
sifat magnet ada 3 macam, yaitu:
•
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Diamagnetik (dimagnetik : ditolak) = Sifat magnet yang ditolak dari medan magnet alias tidak
tertarik. Syarat dari sifat magnet ini yaitu seluruh orbital terisi penuh. Contohnya, Zn
•
Paramagnetik (Paramagnetik : padalaman : pedalaman) = Sifat magnet yang sedikit ditrak ke
medan magnet. Syaratnya yaitu hanya satu elektron yang tidak berpasangan . Contohnya, Sc
•
Feromagnetik (Fero : besi : besi itu kuat) = Sifat magnet yang ditarik kuat ke medan magnet.
Syaratnya adalah semakin banyaknya elektron tidak berpasangan atau lebih dari satu. Contohnya,
Fe, Co, dan Ni
Nah, dari ketiga sifat magnet tersebut, unsur-unsur transisi periode keempat memegang pada sifat
magnet PARAMAGNETIK.
E. Warna senyawa transisi periode keempat
Unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai beragam warna. Kenapa? Karena dalam bentuk
unsur, warnanya berada pada bentuk ini. Begitu juga dalam bentuk ion, warnya unsurnya berubah
drastis! Wow kan? Sebenarnya warna unsur-unsur transisi sangat banyak, tetapi untuk ada juga unsurunsur transisi periode keempat ini yang dalam bentuk unsur dan ion tidak berwarna. Kenapa?
Syarat unsur-unsur transisi berwarna:
•
Subkulit 3d-nya harus mempunyai pasangan elektron tidak berpasangan
•
Subkulit 3d-nya harus berisi, tidak boleh kosong
Lho, lalu kenapa ada yang tidak berwarna? Begini:
•
Tidak berwarna karena subkulid 3d-nya penuh dan kosong. Jadi, kalau elektron di subkulid 3d
penuh dan kosong, tidak berwarna dong
Namun, ada beberapa unsur-unsur periode keempat dalam bentuk ion yang subkuit 3d-nya kosong dan
berisi (3d0) mempunyai warna serta tidak berwarna, yaitu:
1. VO4 3- (4s0 3d0) = merah
2. CrO4 2- (4s0 3d0) = kuning
3. Cr2O7 2- (4s0 3d0) = jingga
4. MnO4 – (4s0 3d0) = cokelat-ungu
5. Cu+ (4s0 3d10) = tidak berwarna
6. Zn2+ (4s0 3d10) = tidak berwarna
F. Tingkat oksidasi;
•

Tingkat oksidasi unsur-unsur transisi periode keempat
Ion Kompleks
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Ligan
F–
Cl–
Br–
I–
CN–
NO2 –
ONO–

Nama
Fluoro
Kloro
Bromo
Iodo
Siano
Nitro
Nitrito

Ligan
NO3 –
OH–
O2–
NH2 –
C2O4 –
CO3 2–

Nama
Nitrato
Hidrokso
Okso
Amido
Oksalato
Karbonato

Urutan kekuatan beberapa ligan dari yang paling lemah:
CN- > NO2- > NH3 > H2O > F- > Cl- > Br- > I•
•

Ligan yang medannya kuat (ligan kuat) : CO > CN- > NO2 > NH3 > SCN
Ligan yang medannya lemah (ligan lemah): H2O > C2O42- > OH- > F- > Cl- > Br- > I-

Nama atom pusat pada ion kompleks negatif
Unsur
Anion
Unsur
Aluminium
aluminat
Besi
Kromium
kromat
Tembaga
Mangan
manganat
Timbal
Kobalt
kobaltrat
Perak
Zink
zinkat
Emas
Molibdenium
molibdenat
Timah
Tungstan
tungstat
Platina
Nikel
nikelat

Anion
ferat
kuprat
plumbat
argentat
aurat
stannat
platinat

Langkah terakhir adalah menentukan bentuk molekulnya. Jika orbital hibridanya :
sp2 = trigonal planar
sp3 = tetrahedral
d2sp3 = oktahedral
dsp2 = bujur sangkar
dsp3 = bipiramida trigonal
sp3d2 = oktahedral
MINERAL
Halogen di Alam/ mineral
Unsur
Kelimpahan di alam / mineral
Fluorin (F)
Fluorspar / fluorit

Rumus Kimia
CaF2

121

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

Klorin (Cl)

Bromin (Br)
Iodin (I)
Astatin (At)

kriolit
fluoroapatit
Natrium Klorida
Kalium klorida
Magnesium klorida
Kalsium klorida
Karnalit
Silvit
Bomargirit
Natrium Iodat
Dalam kerak bumi sangat sedikit.

Logam Alkali di Alam / mineral
Unsur
Kelimpahan di alam / mineral
Litium (Li)
spodumene
Lepidolit
Ptalit
Ambligonit
fosfat trifilit
Natrium (Na)
Garam dapur / Garam Batu/ halit
sendawa chili
kriolit
boraks
albit
natron
Trona
zeolit
Kalium (K)

Rubidium (Rb)

Sesium (Cs)
Fransium (Fr)

Sodolit
silvit
karnalit
sendawa
feldspar
lepidolit.
lepodite
pollucite
carnallite
zinnwaldite
leucite
polusit
fosfat trifilit
-

Logam-Logam AIkali Tanah dan Mineralnya
Unsur
Kelimpahan di alam / mineral

Na3AIF6
Ca5(PO4)3F
NaCl
KCl
MgCl2
CaCl2
KCl . MgCI2 . 6 H2O
KCl
AgBr
NaIO3
Rumus Kimia
LiAl(SiO3)2
KLi2Al(Al, Si)3O10(F, OH)2
LiAlSi4O10
LiAlFPO4
NaCl
NaNO3
Na3AlF6
Na2B4O7. 10 H2O
Na2O. Al2O3 . 3SiO2
Na2CO3. 10 H2O
Na2CO3. NaHCO3.(H2O)2
Na2(Al2SiO3O10).2H2O atau
K2(Al2SiO3O10).2H2O
Na4Al3Si3O12Cl
KCl
KCl.MgCI2.6H2O
KNO3
K2O.Al2O3.3SiO2
Cs4Al4Si9O26.H2O
Rumus Kimia
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Berilium (Be)

Magnesium (Mg)

Kalsium (Ca)

Stronsium (Sr)
Barium (Ba)
Radium (Ra)

Beril
Bentrandit
Krisoberil
Fenasit
Magnesit
Dolomit
Aragonit
Kiserit
Epsomit
Silikat
Aragonit
Dolomit
Marbel/ Kalsit /Batu Kapur
Silikat
Apatit
Selestit
Stronsianit
Barit
Witerit
Pekblende
karnotit

Sumber unsur periode tiga di alam/ mineral
Unsur
Kelimpahan di alam / mineral
Litium (Li)
spodumene
Lepidolit
Ptalit
Ambligonit
fosfat trifilit
Natrium (Na)
Garam dapur / Garam Batu/ halit
sendawa chili
kriolit
boraks
albit
natron
Trona
zeolit
Magnesium (Mg)

Aluminium (Al)

Sodolit
Magnesit
Dolomit
Aragonit
Epsomit
Silikat
bauksit

Be3 Al2 (SiO3)6
MgCO3
CaCO3 .MgCO3
Mg3Si2O5(OH)4
MgSO4 . H2O
MgSO4.7H2O
CaCO3 .MgCO3
CaCO3
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
SrSO4
SrCO3
BaSO4
BaCO3
Rumus Kimia
LiAl(SiO3)2
KLi2Al(Al, Si)3O10(F, OH)2
LiAlSi4O10
LiAlFPO4
NaCl
NaNO3
Na3AlF6
Na2B4O7. 10 H2O
Na2O. Al2O3 . 3SiO2
Na2CO3. 10 H2O
Na2CO3. NaHCO3.(H2O)2
Na2(Al2SiO3O10).2H2O atau
K2(Al2SiO3O10).2H2O
Na4Al3Si3O12Cl
MgCO3
CaCO3 .MgCO3
Mg3Si2O5(OH)4
MgSO4.7H2O
Al2O3,xH2O
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Unsur
Silikon (Si)

Fosfor (P)
Belerang/ Sulfur
(S)

Klorin (Cl)

Kelimpahan di alam / mineral
kriolit
pasir kuarsa/ Silika
albit
anortit
muskavit
fluoroapatit
fosforusit
hidroksi apatit
zink blende
pirit
galena
Natrium Klorida
Kalium klorida
Magnesium klorida
Kalsium klorida
Karnalit
Silvit

Keberadaan Unsur Transisi Periode Empat di Alam
Unsur
Kelimpahan di alam / mineral
Scandium (Sc)
manazite
gadolinite
tungsten
Thortveitite
Scandium oksida
Titanium (Ti)
rutile
ilmenite
Vanadium (V)
vanadite
patronite
vanadinite
camotite
Kromium (Cr)
chromite
Mangan (Mn)
batu kawi atau pirolusite
rodocrosite
psilomelan
Besi (Fe)
hematite
magnetite
limonite
siderite
pyrite
Kobalt (Co)
smaltite
kobaltit
Nikel (Ni)
millerite

Rumus Kimia
Na3AIF6
SiO2
NaAISi3O8
Ca(AISiO4)2
KAI2(AlSi3O10)(OH)2
Ca5(PO4)3F
Ca3(PO4)2
Ca5(PO4)3(OH)
ZnS
FeS2
PbS
NaCl
KCl
MgCl2
CaCl2
KCl . MgCI2 . 6 H2O
KCl

Rumus Kimia
Sc2Si2O
Sc2O3
TiO2
FeTiO3
Pb3(VO4)2
VS4
Pb5(VO4)3Cl
K2(UO2)VO4.3H2O
Fe.Cr2O3
MnO2
MnCO3
(Ba2H2O)2Mn5O10
Fe2O3
Fe3O4
Fe2O3. H2O
FeCO3
FeS2
CoAs2
CoAsS
NiS
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Tembaga (Cu)

Seng (Zn)

Selenium (Se)
Timbal (Pb)

PEMBUATAN
No
Proses
1.
Proses Downs

2.
3.
4.

Proses Gibs
Proses Deacon
dan Weldon
Proses HallHeroult,

5.

Proses Wohler

6.

Proses / Cara
sisilia
Proses / Cara
Frasch

7.
8.

Proses Kontak

9.

Proses Bilik
Timbal
Proses Solvay.

10.

pentlandite
Garnerit
cuprite
calcosite
calcopirite
malachite
zink blende/ spalerite
zincite
Smitsonite/ kalamin
franklinit
wilemit
Tambahan
Kruksit
Klausthaiit
Galena
Kerusit

NiS - FeS
H2(NiMg)SiO4 • 2H2O
Cu2O
Cu2S
CuFeS2
Cu2(OH)2CO3
ZnS
ZnO
ZnCO3
PbS
PbCO3

Unsur / Senyawa
Klorin (Cl2),
Natrium (Na),
Magnesium (Mg)
dan Kalsium (Ca)
Klorin (Cl2)
Klorin (Cl2)

Teknik/ Cara
Elektrolisis lelehan NaCl/ MgCl2/CaCl2

Aluminium (Al)

1. Pemurnian bauksit (Proses Bayer) : bauksit kotor +
NaOH→ diasamkan →Al (OH)3 → dipanaskan →Al2O3
2. Tahap elektrolisis : Al2O3 + kriolit (pelarut/ menurunkan
Titik leleh) → elektrolisis dg anoda C
Ca3(PO4)2 + SiO2 → 6 CaSiO3 + P4O10
P4O10 + 1OC → P4 + 10 CO
S ada di permukaan tanah dipanaskan → disublimasi

Fosfor (P4) dan
Urea
Belerang (S)
Belerang (S)
Pembuatan asam
sulfat / H2SO4
Pembuatan asam
sulfat / H2SO4
Natrium
Bikarbonat
(Na2HCO3)

elektrolisis larutan NaCl
reaksi antara HCl + 02

(S dibawah permukaan tanah):
air panas disemprotkan melalui pipa bor → hembusan uap air
akan menekan S cair ke atas
pada suhu tinggi dan tekanan normal (1 atm) dengan bantuan
katalis V2O5
dengan menggunakan katalis NO dan NO2
CaCO3(S) dipanaskan → CaO + CO2(g)
NaCl + CO2 + NH3 + H2O→ NaHCO3 + NH4Cl
33000
NaHCO3 dipanaskan 330oC → Na2CO3 + H2O + CO2
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No
11.

Proses
Proses Glauber

12.

Proses Bayer

13.

Proses Bessemer

14.

Tungku terbuka/
William Siemens

Baja

15.

Metode Reduksi
(Proses Kalsinasi)
Ekstraksi Besi /
Tanur Tinggi

Magnesium (Mg)
dan Alkali
Besi (Fe)

16.

Unsur / Senyawa
Natrium Sulfat
(Na2SO4)
Alumina /
Aluminium oksida
(Al2O3)
Baja

17.

Ekstraksi
Tembaga

Tembaga (Cu)

18.

Proses Joseph
Pristley,

Oksigen (O2) di
laboratorium

19.
20
21

Proses Haber
Proses Oswald
Distilasi fraksinasi
udara

Amoniak (NH3)
Asam nitrat
Nitrogen

Teknik/ Cara
2NaCI + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl
Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 NaAl(OH)4
2Na Al(OH)4 + CO2 → 2 Al(OH)3 + Na2CO3 + H2O
2 Al(OH)3 dipanaskan → Al2O3 + 3 H2O
C + O2 → CO2
Si + O2→ SiO2
2Fe + O2 → 2FeO
Mn + FeO → Fe ± MnO
2C + O2 → CO2
2 CO + Si → SiO2+2C
CO + Mn → MnO + C
C+FeO → Fe + CO
[MgCa(CO3)2]/ dolomit dipanaskan → MgO.CaO
2[MgO.CaO] + FeSi → 2Mg + Ca2SiO4 + Fe
Bijih besi, batu kapur (CaCO3), dan kokas (C) dimasukkan dari
bagian atas tanur.
C + O2 → CO2
CO2 + C →2CO
3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO →FeO + CO2
FeO + CO →Fe + CO2
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
CaCO3 dalam tanur akan terurai menjadi CaO.
CaCO3 → CaO + CO2
CaO + SiO2 → CaSiO3
1. Pengapungan (floating) : bijih tembaga (kalkopirit)
dipekatkan dengan menambahkan detergen dan NaOH.
Sehingga zat pengotor mengapung
2. Pemanggangan (roasting):
4CuFeS2 + 9O2 → 2Cu2S + Fe2O3 + 6 SO2
Fe2O3 + 3 SiO2 → Fe2(SiO3)3
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2
3. Reduksi: 2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2
4. Pemurnian:
Di anode : Cu (S) kotor → Cu(aq) + 2e
Di katode : Cu2+(aq) + 2e → Cu(s) bersih
2KCl03 → 2KCI + 3O2
2HgO → 2Hg + O2
2H2O2 →2H2O + O2
N2(g) + 3H2(g) ↔2NH3(g) ; ∆H=-92,2kJ
3NO2(g) + H2O(l) → 2HNO3(aq) + NO(g)
2NaN3(s) → 2Na(l) + 3N2(g)
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No
22
23

Proses
Proses Ekstraksi
Reduksi

24

Goldschmidt

Unsur / Senyawa
Bromin
logam Alkali dan
alkali tanah
Krom

Teknik/ Cara
MgBr2 + Cl2 → MgCl2 + Br2
2Al(s) +Cr2O3(s) → 2Cr(s) + Al2O3(s)

KEGUNAAN
KEGUNAAN GAS MULIA
1. Helium
Helium digunakan sebagai pengisi balon meteorologi maupun kapal balon karena gas ini mempunyai
rapatan yang paling rendah setelah hidrogen dan tidak dapat terbakar. Dalam jumlah besar helium
digunakan untuk membuat atmosfer inert, untuk berbagai proses yang terganggu oleh udara misalnya
pada pengelasan. Campuran 80% helium dengan 20% oksigen digunakan untuk mennggantikan udara
untuk pernafasan penyelam dan orang lain yang bekerja di bawah tekanan tinggi.
2. Neon
Neon digunakan untuk membuat lampu-lampu reklame yang memberi warna merah. Neon cair juga
digunakan sebagai pendingin untuk menciptakan suhu rendah, juga digunakan untuk membuat indikator
tegangan tinggi, penangkal petir dan tabung-tabung televisi.
3. Argon
Argon dapat digunakan sebagai pengganti helium untuk menciptakan atmosfer inert. Juga digunakan
untuk pengisi lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram yang panas sampai putih, tidak
seperti nitrogen atau oksigen
4. Kripton
Kripton digunakan bersama-sama dengan argon untuk pengisi lampu fluoresensi (lampu tabung). Juga
untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Salah satu spektrumnya digunakan sebagai standar
panjang untuk meter.
5. Xenon
Xenon digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Juga digunakan dalam bidang atom dalam ruang
gelembung.
Kegunaan halogen dan senyawanya
Flourin
1. Gas flourin (F2) terutama digunakan dalam proses pengolahan isotop uranium -235 dari isotop
uranium-238 melalui difusi gas
2. Asam flourida (HF), yang dapat bereaksi dengan gelas, sehingga sering digunakan untuk mengukir
(mengetsa) gelas : CaSIO3(s) + 8 Hf(aq) →
H2SiF6(aq) + CaF2(s) + 3 H2O
3. Natrium heksa flourosilikat (Na2SiF6), bahan yang dicampurkan pada pasta gigi agar gigi menjadi
kuat
4. NaF, zat yang digunakan untuk mengawetkan kayu dari gangguan serangga
5. SF6, sutau gas yang digunakan sebagai insulator
6. Kriolit (Na3AlF6), bahan yang digunakan sebagai pelarut dalam pengolahan logam Al secara
elektrolisis.
7. Freon-12 (CF2Cl2), senyawa yang dipakai sebagai zat pendingin pada kulkas dan AC, serta sebagai zat
pendorong pada kosmetika aerosol (spray)
8. Teflon, suatu jenis plastik tahan pans yang banyak digunakan pada peralatan mesin
•
Klorin
•

127

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

1.

Gas Cl2 mempunyai sifat desinfektan, sehingga sering dialirkan pada air kolam renang untuk
memusnahkan kuman-kuman berbahaya.
2. Gas Cl2 dapat menarik timah dari kaleng bekas, membentuk SnCl4 kemudian direduksi menjadi
timah murni
3. HCl, digunakan untuk membersihkan permukaan logam serta untuk mengekstraksi logam-logam
tertentu dari bijihnya.
4. NaCl, dipaki sebagi garam dapur dan sebagi bahan baku pada berbagai jenis industri kimia
5. KCl sebagai pupuk tanaman
6. NH4Cl, elektrolit pengisi batu baterai
7. NaClO, mengoksidasi zat warna sehingga digunakan sebagai zat pengelantang untuk kain dan kertas
8. Kalium kloart, bahan pembuat mercon dan korek api
9. Seng klorida (ZnCl2), bahan pematri (solder)
10. Kalsium hipoklorit (CaCOCl)2 disingkat kaporit, pemusnah kuman pada air ledeng
•
Bromin
1. NaBr, zat sedutif atau obat penenang saraf
2. AgBr, yang disuspensikan dalam gelatin untuk dipakai sebagai film fotografi
3. Metal bromida (CH3Br), suatu bahan campuran zat pemadam kebakaran
4. Etilen dibromida (C2H4Br2), yang sering ditambahkan pada bensin, agar senyawa Pb dalam bensin
diubah menjadi PbBr2, sehingga logam pb tidak mengendap dalam silinder
•
Iodin
1. Larutan I2 dalam alkohol yang disebut sebagai tingtur yodium, obat luka agar tidak terkena infeksi
2. Kalium iodat (KIO3) yang ditambahkan pada garam dapur, agar tubuh kita memperoleh iodine
3. Perak iodida (AgI), digunakan dalam film fotografi
Senyawa Alkali dan Kegunaannya
Senyawa
Kegunaan
SenyawaLitium
• Membuat logam campuran dengan aluminium untuk menambah
ketahanan aluminium dalam suhu tinggi
• Dalam paduan dengan aluminium dan magnesium untuk membuat badan
pesawat
• Mentransfer panas membuat baterai litium
• Li2CO3 untuk membuat gelas keramik
• Litium stearat untuk minyak pelumas
Senyawa natrium
NaOH
• Soda kaustik, bahan utama dalam industri kertas, sabun, dan tekstil.
• Pemurnian bauksit.
• Ekstraksi senyawa-senyawa aromatis dan minyak bumi.
Na2CO3
• Industri gales.
• Pelunak kesadahan air.
• Zat pembersiti peralatan rumah tangga.
NaCI
• Bahan baku pembuatan logam Na, NaOH, Na2CO3 dan gas klorin.
• Bumbu masak dan pengawet makanan.
• Mencairkan salju,
NaHCO3
• Untuk regenerasi alat pelunak air (water softener).
• Bahan pemadam api.
• Campuran pada minuman dalam botol agar menghasilkan CO2
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Senyawa
SenyawaLitium

NaCIC
NaNH2
Na2S2O3
Na-benzaat
Na-glutamat
Na-salisilat
Na2SO4
Senyawa kalium
KOH
KCI
KlO
KNO3
K2CO3
KCN
K2Cr2O7
Senyawa Rubidium
Senyawa Sesium

Kegunaan
• Membuat logam campuran dengan aluminium untuk menambah
ketahanan aluminium dalam suhu tinggi
• Dalam paduan dengan aluminium dan magnesium untuk membuat badan
pesawat
• Mentransfer panas membuat baterai litium
• Li2CO3 untuk membuat gelas keramik
• Litium stearat untuk minyak pelumas
• Memekarkan adonan kue (soda kue),
• Zat pengelantang (pemutih) untuk kain.
• Pembuatan zat warna untuk blue jeans.
• Larutan pencuci dalam fotograil.
• Pengawet makanan kaleng.
• Penyedap makanan (vetsin).
• Obat penurun panas.
• Garam glauber, obat pencahar (cud perut).
• Pembuatan sabun lunak/ sabun cair.
• Elektrolit baterai alkali.
• Untuk pupuk.
• Bahan baku pembuatan logam kalium dan KOH.
• Campuran garam dapur untuk mencegah penyakit gondok.
• Untuk pupuk.
• Bahan mesiu dan kembang api.
• Industri gelas.
• Ekstraksi emas dan perak dari bijih-bijihnya.
• Zat warna.
• Membersihkan minyak dan lemak.
• Untuk membuat sel fotolistrik
• Pembuatan sel fotolistrik, katalis hidrogenasi, getter pada tabung elektron

Kegunaan senyawa Alkali Tanah
Senyawa
Kegunaan
Senyawa Berilium
• Digunakan untuk campuran tembaga untuk membuat pegas, klip, dan
sambungan listrik ( 2% berilium)
• Membuat jendela sinar X dan komponen reaktor atom
• Komponen pesawat udara berkecepatan tinggi, peluru kendali,
pesawat ruang angkasa, satelit komunikasi.
Senyawa Magnesium
• Dipadu dengan aluminium membentuk magnalium yang berguna
untuk membuat pesawat terbang, rudal, bak truk, karena s.ifatnya
ningan tahan korosi tahan asam-basa
• membuat kembang api dan lampu blitz
• MgO atau magnesia digunakan untuk melapisi tanur dari pembakaran
semen karena tahan panas tinggi dan tahan api
• Mg(OH)2 susu magnesia untuk mengobati penyakit maag, dan
menetralisir asam lambung
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Senyawa
Senyawa Kalsium

Senyawa Stronsium
Senyawa Barium

Senyawa Radium

Kegunaan
• MgSO4.7H2O atau garam Epsom sebagai obat pencahar, industri
tekstil
• Dipadukan dengan timbal sebagai elektroda dalam aki
• CaO ( kapur tohor) digunakan untuk pengikat pengotor (fluks) pada
industri baja dan dapat dijadikan slake lime (kapur mati) dengan cara
mereaksikannya dengan air
• CaCl2 menetralkan sifat asam pada proses pengolahan gula tebu,
pengendalian pencemaran, pengeringan alkohol
• Pembuatan gips (CaSO4.2H2O) untuk pembalut tulang dan membuat
cetakan termasuk cetakan gigi
• CaC2 untuk membuat asetilen
• CaOCI2 (kaporit) untuk desinfektan
• Ca3(PO4)2 digunakan untuk pupuk
• Ca(CN)2 untuk membuat racun tikus
• C6H11NH(SO4)2Ca. 2H2O (kalsium siklamat)
• membuat kembang api karena nyala merah terang
• pembuatan tabung kaca TV berwarna
• getter tabung vakum
• paduan antara BaSO4 (barit) dengan ZnS mempunyai daya lapis baik
dan tidak buram digunakan untuk cat
• BaCO3 untuk racun tkus, gelas optik, keramik
• BaCl2 untuk zat aditif pelumas
• Ba(OH)2 untuk pereaksi analitik
• Sumber radioaktif di bidang ke dokteran

KEGUNAAN UNSUR PERIODE 3
Kegunaan logam natrium
a) Berdasarkan sifat reduktornya, logam natrium digunakan untuk mereduksi lelehan KCI. Proses
reduksi ini bertujuan untuk memperoleh logam kalium.
b) Logam natrium digunakan untuk membentuk natrium karbida (Na2C2)
Na + C2H2 → Na + C2 → Na2C2
Kegunaan logam magnesium
a) Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau aloi. Paduan logam atau aloi ini
dikenal juga dengan nama lakur. Beberapa logam yang banyak digunakan untuk membuat lakurdengan
magnesium adalah Al, Zn, dan Mn. Logam paduan magnesium bersifat ringan, tetapi keras dan kuat
serta tahan terhadap korosi.
Kegunaan logam aluminium
a) Digunakan di industri pesawat terbang karena aluminium bersifat ringan.
b) Sebagai katalis pada industri plastik.
c) Digunakan untuk mereduksi oksida-oksida logam seperti MnO2 dan CrO3.
d) Sebagai thermit, yaitu campuran antara serbuk aluminium dengan oksida besi, digunakan untuk
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mengelas baja, karena reaksinya menghasilkan kalor yang cukup tinggi.
2AI + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe ΔH = -185 kkal
e) Garam sulfatnya (AI2(S04)3.17H20) digunakan dalam proses pewarnaan di industri tekstil dan
digunakan di industri kertas.
f) Untuk membuat logam campuran agar menghasilkan paduan yang lebih keras, lebih kuat, dan lebih
tahan karat. Contoh:
(1) Duralumin (96% Al, 4%Cu) → sangat tahan karat.
(2) Alnico (50%Fe, 20% Ni, 20% Al, 10% Co) → magnet yang sangat kuat.
(3) Magnalium (90% Al, 10% Mg) → membuat pesawat terbang
Kegunaan silikon
Silikon pertama kali ditemukan digunakan untuk membuat lem, pelumas, katup jantung, dan persendian
buatan. Silikon cair dalam dunia kedokteran digunakan untuk operasi retina, yaitu sebagai perekat saat
pemasangan retina yang terlepas dari posisinya
Kegunaan fosfor
Fosfor mempunyai berbagai kegunaan yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Beberapa
kegunaan fosfor sebagai berikut.
a) Untuk membuat dinding dan kepala korek di industri korek api.
b) Untuk membuat asam fosfor.
Asam fosfor yang mengandung 70-75% P205 merupakan bahan penting untuk produksi pertanian.
c) Sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat, amohpos, atau NPK di industri
pupuk, pestisida, dan bom asap.
d) Senyawa fosfat fosfor digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium.
Sebagai bahan pembuat baja, perunggu fosfor, dan merupakan unsur penting bagi tulang dan gigi
Kegunaan belerang
Belerang merupakan salah satu unsur periode tiga yang mempunyai banyak kegunaan. Kegunaan
belerang tersebut di antaranya sebagai berikut.
a) Sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat. ,
Asam sulfat sangat diperlukan sebagai bahan baku di pabrik pembuatan obat, pupuk, deterjen, atau
pengolahan logam.
b) Sebagai bahan baku pembuatan korek api.
c) Sebagai bahan pada proses vulkanisasi karet.
d) Seng sulfida digunakan sebagai bahan pelapis pada layar televisi.
e) Belerang banyak digunakan di industri kimia seperti cat, plastik, kertas, aki, bahan peledak, dan
ban.
f) Belerang juga digunakan di industri pertenunan, film dan fotografi, industri logam, besi, dan baja.
Kegunaan klorin
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Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa klorin memegang peranan penting dalam bidang industri,
pertanian, obat-obatan, dan di rumah tangga. Kegunaan klorin di antaranya sebagai berikut.
a) Senyawa natrium hipoklorit (NaHCI03) digunakan sebagai pemutih.
b) Sebagai bahan baku pembuatan kapur klorin (CaOCI2) dan kaporit (Ca(OCI)2).
Kedua bahan ini merupakan bahan pengelantang pakaian atau kain, sedangkan kaporit sendiri
dapat digunakan sebagai desinfektan.
c) Kalium klorat (KCIO3) digunakan sebagai zat pengoksidasi, bahan-bahan pembuat petasan atau
kembang api, dan bahan untuk membuat kepala korek api.
d) Cl2 dipakai pada desinfektan.
e) KCl digunakan sebagai pupuk
f) ZnCl2 digunakan sebagai solder
g) NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai
Kegunaan Unsur Transisi
1) Skandium digunakan pada lampu intensitas tinggi.
2) Titanium digunakan pada industri pesawat terbang dan industri kimia.
3) Vanadium digunakan untuk membuat per mobil dan sebagai katalis pembuatan belerang.
4) Kromium digunakan sebagai plating logam-logam lainnya.
5) Mangan digunakan pada produksi baja dan sebagai alloy (logam campur/lakur) mangan-besi atau
ferromanganese.
6) Besi digunakan untuk pembuatan baja, perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman.
7) Kobalt digunakan untuk membuat aliansi (paduan logam).
8) Nikel digunakan untuk melapisi logam supaya tahan karat dan paduan logam.
9) Tembaga digunakan untuk alat-alat elektronik.
10) Seng digunakan sebagai logam pelapis antikarat, paduan logam, pembuatan bahan cat putih, dan
antioksidan dalam pembuatan ban mobil.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Data suatu unsur sebagai berikut.
• Hidroksidanya bersifat basa lemah
• Dapat bereaksi dengan air panas
• Merupakan reduktor kuat
• Senyawanya digunakan sebagai obat maag
Unsur yang memiliki sifat tersebut adalah ....
A. natrium
B. magnesium
C. aluminium
D. silikon
E. pospor

2.

UN Kimia 2017 - 35
Perhatikan tabel berikut!
No.
Mineral

Unsur
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(1)
Kalsit
Kalium
(2)
Magnetit
Magnesium
(3)
Bauksit
Natrium
(4)
Pirolusit
Mangan
(5)
Kriolit
Aluminium
Pasangan data yang tepat adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
3.

UN Kimia 2017 - 36
Fosforus banyak terdapat dalam batu karang terutama dalam bentuk senyawa Ca3(PO4)2. Untuk
memperoleh unsur fospor dapat dilakukan dengan pemanasan pada suhu 1.300°C dalam tanur
listrik dengan reaksi sebagai berikut.
Ca3(PO4)2(s) + 3SiO2(s) → 3CaSiO3(s) + P2O5(s)
2 P2O5(s) + 10C(s) → P4(s) + 10CO(g)
Proses pembuatan unsur tersebut beserta kegunaannya yang benar adalah ....
A. Wohler dan bahan baku pembuatan asam fosfat
B. Hall-Herault dan bahan baku badan pesawat terbang
C. Frasch dan bahan baku pembuatan asam sulfat
D. Kontak dan bahan baku pembuatan asam fosfat
E. Tanur tiup dan bahan campuran baja.

4.

UN 2016 T-1-39
Berikut ini adalah unsur dan kegunaannya
No.
Unsur
Kegunaan
(1)
Skandium
bahan pembentukan Sc(OH)3
(2)
Titan
industri logam
(3)
Krom
pemutih kertas
(4)
Mangan
industri pupuk
(5)
Besi
rangka jembatan
Pasangan antara unsur dan kegunaan yang paling tepat adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)

5.

UN-SMA-2015-1-39
Berikut ini sifat dari beberapa unsur:
(1). unsurnya terdapat bebas di alam
(2). memiliki energi ionisasi yang sangat besar
(3). sukar bereaksi dengan zat lain (inert)
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(4). memiliki kerapatan (kg.dm-3) yang rendah, namun bertambah seiring pertambahan nomor
atom
Sifat tersebut dimiliki oleh unsur/senyawa ....
A. golongan nitrogen
B. periode 1
C. periode 2
D. halogen
E. gas mulia
6.

UN-2014-Type 1-37
Sifat-sifat suatu senyawa sebagai berikut:
No
Sifat-sifat senyawa
1.
Unsurnya mempunyai beberapa tingkat oksidasi
2.
Senyawanya berwarna
3.
Titik didih tinggi
4.
Mengalami reaksi oksidasi
Salah satu senyawa yang memiliki sifat tersebut adalah ....
A. SrSO4
B. MnSO4
C. MgSO4
D. K2CO3
E. BaCO3

7.

UNAS 2010 P – 60 , No.39
Diketahui data tiga buah unsur periode 3 sebagai berikut:
Sifat-sifat
Unsur X Unsur Y
Unsur Z
Wujud
Padat
Padat
Padat
o
Titik didih ( C)
543
882
2450
Senyawa
Asam
Basa
Amfoter
hidroksida
Reaksi dengan
Tidak
Bereaksi
Tidak
asam
bereaksi
hebat
bereaksi
Dan data tersebut, urutan ketiga unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya adalah.
A. X-Y-Z
B. X-Z-Y
C. Y-Z-X
D. Y-X-Z
E. Z-X-Y

Catatan:
(materi bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari/industri).

Kimia Organik
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Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Proses pembentukan, pemisahan fraksi minyak bumi dan dampak pembakaran hidrokarbon.

Materi

Minyak Bumi

Proses Pembentukan Minyak Bumi
Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad
renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut
kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi
minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak
bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber
daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama.
Komposisi Minyak Bumi
Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya (sekitar 90 hingga 97%) terdiri
dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana,
sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya
selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun
nitrogen.
Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah (C1 – C4) dengan metana sebagai komponen
utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti
helium dalam jumlah yang sangat sedikit.
Proses Pengolahan Minyak Bumi
Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan
biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk
cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah (crude oil). Minyak mentah ini masih belum bisa
dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian (refining) dengan distilasi
bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan
perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih
tertentu yang disebut fraksi-fraksi.
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Fraksi Minyak Bumi dan Manfaat Minyak Bumi
Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya.
Fraksi Minyak
Bumi
Gas

C1-C4

< 20

Eter petroleum
Bensin (Gasolin)
Nafta
Kerosin

C5-C7
C5-C10
C6-C10
C11-C14

30 – 90
40 – 180
70 – 180
180 – 250

Minyak solar dan
diesel
Minyak pelumas
Lilin

C15-C17

250 – 300

C18-C20
C20+

300 – 350
> 350

Minyak bakar

C20+

> 350

Bitumen

C40+

> 350

Jumlah atom C

Titik didih (oC)

Manfaat Minyak Bumi
Bahan bakar gas (LPG) dan bahan baku
sintesis senyawa organic
Pelarut dan cairan pembersih
Bahan bakar kendaraan bermotor
Bahan baku sintesis senyawa organic
Bahan bakar jet dan bahan bakar kompor
paraffin
Bahan bakar kendaraan bermesin diesel
dan bahan bakar tungku di industry
Oil dan pelumas
Petroleum jelly dan lilin paraffin untuk
membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin
batik, dan bahan pengkilan seperti semir
Bahan bakar kapal, pemanas industri
(boiler plant), dan pembangkit listrik
Material aspal jalan dan atap bangunan

Bensin
Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peranan penting. Di Indonesia,
tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, pertamax, dan pertamax plus. Setiap jenis bensin
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memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin.
Hal ini dipengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan (knocking) yang
mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar,
menyebabkan mesin mengelitik, dan bahkan merusak mesin.
Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan (octane number). Bilangan oktan ditentukan
melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik
tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran n-heptana dan
isooktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk n-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan
ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar dan
menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% n-heptana
dan 75% isooktana akan mempunyai bilangan oktan (25/100 × 0) + (75/100 × 100) = 75. Jadi, pertamax
dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isooktana dan
8% n-heptana.

Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih
rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik, ataupun aromatik. Sebagai
contoh, n-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2-dimetilbutana memiliki bilangan oktan 92.
Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan ~70 yang tergolong relatif
rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan:
mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses
reforming;
menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin; atau
menambahkan zat aditif antiketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat
antiketukan yang dapat digunakan yaitu TEL (tetraethyl lead) dengan rumus kimia Pb(C2H5)4. Namun,
senyawa timbal (Pb) ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang
dan diganti dengan zat antiketukan lainnya seperti MTBE (methyl tertiary-butyl ether) ataupun etanol.
Dampak Penggunaan Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-hari
1. Pemanasan Global
Karbon dioksida yang dihasilkan juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang nantinya
juga akan mempengaruhi lapisan ozon.
2. Pencemaran Air
Proses pembentukan minyak bumi sering terjadi di daerah sekitar pantai. Sedangkan pendistribusiannya
dilakukan dengan ditampung dengan kapal khusus untuk menampung minyak bumi. Akan tetapi ada
beberapa kejadian yang menyebabkan kapal yang menampung minyak bumi tersebut mengalami
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kebocoran bahkan sampai terjadi ledakan yang tidak terduga, hal ini tentunya akan menyebabkan
minyak yang ditampung di kapal tersebut menjadi tumpah ke laut dan akan mengganggu ekosistem air
laut.
3. Pencemaran Udara
Asap yang dikeluarkan dari kendaraan tersebutlah yang nantinya akan membuat udara menjadi
tercemar dan menjadi udara yang tidak sehat.
4. Mengganggu Kesehatan
Asap yang berasal dari kendaraan ataupun pabrik industri akan menyebabkan gangguan kesehatan
mengetahui asap tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan Gas CO yang dihasilkan dari
pembakaran tidak sempurna menyebabkan lemas. Karena mempunyai reaksi lebih baik dengan
haemoglobin dibandingkan oksigen.
5. Lahan Tanah Menipis
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam bidang pertambangan pasti akan memerlukan lahan luas.
6. Mempengaruhi Iklim
Udara yang telah tercemar oleh gas-gas berbahaya nantinya akan mempengaruhi iklim dunia. Dimana
gas-gas tersebut nantinya akan terkumpul dalam lapisan atmosfer yang lama kelamaan akan
mengendap disana.
7. Hujan Asam
Pada proses pembakaran minyak bumi tentunya akan melepaskan gas yang berupa CO2, NO2 dan SO2
(sulfur) yang dari ketiga gas tersebut nantinya akan menyebabkan terjadinya hujan asam.
Upaya Pencegahan
Adapun upaya pencegahan dampak penggunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari antara lain
adalah dengan mengganti bahan utama yang digunakan tersebut, berikut diantaranya adalah:
1. Produksi Bensin Bebas Timbel
Untuk mengatasi dampak dari penggunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini
para ilmuan sedang berkesperimen untuk mencari pengganti dari TEL, salah satunya adalah MTBE
(methyl teriary butylether). Perlu diketahui bahwa MTBE merupakan zat yang sulit terurai dalam tanah
sehingga hal ini tentunya akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaannya.
2. Produksi Bioetanol
Bioetanol merupakan zat etanol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Produksi bioetanol dimaksudkan
untuk mengganti bahan bakar kendaraan agar lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan ketika
bioetanol dibakar akan mengeluarkan gas karbondioksida yang bersih dan ramah lingkungan.
3. Produksi Biodiesel
Membuatan biodiesel dapat dilakukan dengan mengambil sumber utama dari tumbuh-tumbuhan yang
nantinya akan direaksikan dengan methanol yang akan menghasilkan minyak yang bernama metal ester
atau biodesel tersebut. Di Indonesia sendiri banyak tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk
biodiesel seperti minyak kelapa, minyak kedelai dan minyak jarak pagar. Penggunaan biodiesel juga
cukup mudah, yaitu dengan memasukkannya dalam mesin diesel. Selain itu, solar yang dicampur dengan
biodiesel gas emisinya nantinya akan lebih aman karena penambahan biodiesel akan meningkatkan
angka setana.
4. Membuat Mobil Listrik
Beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil
yang bahan bakarnya dari listrik. Mobil ini pertama kali dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia dengan nama Marlip. Adapun mesin dalam mobil ini disetting untuk dialiri listrik saja. Sumber
tenaga yang dipakai dalam mobil tersebut berupa tenaga aki 200Ah/12V dengan jumlah 3. Dalam
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perkembangannya mobil ini nantinya akan digunakan untuk patroli polisi, sebagai mobil golf dan lain
sebagainya. Mobil jenis ini tentunya ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap.

Contoh Soal
1.

UN-SMA-2015-1-22
Perhatikan gambar pemanasan senyawa karbon berikut!

Berubahnya air kapur menjadi keruh menunjukkan bahwa senyawa karbon mengandung ....
A. karbon dan oksigen
B. hidrogen dan oksigen
C. tembaga dan oksigen
D. kalsium dan oksigen
E. nitrogen dan oksigen
2.

UN-SMA-2014-Type 1-17
Karakteristik dari suatu senyawa sebagai berikut:
(1) Titik didih dan titik leleh tinggi.
(2) Stabil terhadap pemanasan.
(3) Umumnya larut dalam air.
(4) Apabila dibakar menghasilkan CO2 dan uap air.
(5) Jika dibakar tidak sempurna menghasilkan jelaga.
Karakteristik senyawa organik terdapat pada nomor....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)

3.

UN 2018 Type A
Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar terbarukan altematif yang dibuat dari minyak
nabati/lemak hewani alami maupun minyak jelantah. Proses pembuatan biodiesel melibatkan
reaksi transesterifikasi minyak/lemak dengan pereaksi alkohol dan basa kuat menghasilkan
monoalkilester dan gliserin sebagai hasil samping. Biodiesel memiliki karakteristik pembakaran
yang mirip dengan solar dari minyak bumi, namun emisi pembakaran biodiesel lebih ramah
lingkungan dibandingkan solar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar tersendiri
maupun dicampur dengan solar untuk mereduksi emisi gas beracun hasil pembakaran solar.
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Solar merupakan bahan bakar yang berasal dari pengolahan minyak bumi yang kandungannya
teridi atas senyawa-senyawa alkana rantai panjang C16-C20. Selain itu, solar mengandung
senyawa nitrogen dan sulfur yang pada pembakarannya menghasilkan senyawa beracun.
Campuran biodiesel dan solar di Indonesia disebut biosolar. Biodiesel dapat dicampur pada
berbagai perbandingan dengan solar. Campuran 5% biodiesel dan 95% solar diberi kode B5.
Pasangan berikut yang menunjukkan rumus struktur dari komponen utama biodiesel dan
petrolium diesel (solar), berturut-turut adalah ....

4.

UN Kimia 2017 - 15
Berikut ini grafik titik didih tiga buah isomer dari C5H12.

Berdasarkan grafik dapat diprediksi senyawa R, S dan T tersebut berturut-turut adalah...
Option
Senyawa
R
S
T
A
B
C
D

n-pentana
n-pentana
2-metilbutana
2,2-dimetilpropana

2-metil butana
2,2-dimetil propana
n-pentana
2-metil butana

2,2-dimetilpropana
2-metilbutana
2,2-dimetilpropana
n-pentana
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E
5.

6.

6.

2,2-dimetilpropana

n-pentana

2-metilbutana

UN Kimia 2017 - 16
Berikut ini tabel data hasil penyulingan minyak bumi.
No.
Jumlah atom C
Titik Didih (°C)
Kegunaan
5-6
30 90
Cairan pembersih
(1)
6-12
140-180
Bahan bakar kendaraan
(2)
(3)
15 - 18
>300
Minyak diesel
(4)
>25
> 350
Pelumas
Pasangan data yang berhubungan dengan tepat antara jumlah atom C, titik didih dan
kegunaannya adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
UNAS-SMA-2010-P-27-17
Tabel berikut merupakan data hasil pembakaran 100 gram bahan bakar yang berbeda berikut
jumlah CO yang dihasilkan:
Bahan Bakar
Volume CO (mL)
P
10
Q
20
R
2
S
5
T
8
Bahan bakar yang bilangan oktannya paling besar adalah ....
A.
T
B. S
C. R
D. Q
E. P
SPMB/2005/Regional I
Gas buang kendaraan yang mengakibatkan hujan asam adalah
(A) CO2
(C) SO2
(E) H2S
(B) CO
(D) NO2

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Pengenalan struktur- tata nama senyawa karbon (alkana; alkena; alkuna; alkil halida; alkohol; eter;
aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan
kegunaannya.

Materi

Tatanama Senyawa Karbon dan Kegunaannya

Macam-macam senyawa Karbon
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Kelompok
Hidrokarbon

IUPAC/ Trivial
Alkana
Alkena
Sikloalkana

Alkuna

Haloalkana

Turunan air
H-O-H

Karbonil

Gugus Fungsi
Ikatan tunggal
semua R-CH2-CH2-R
Ikatan rangkap 2:
R-CH=CH-R
Alkana melingkar
Ikatan rangkap 3:
R-C ≡ C-R

Rumus Umum
Contoh Senyawa
CnH2n+2
CH3-CH2-CH2-CH3:
butana
CnH2n
CH3-CH=CH2-CH3:
2-butena
CnH2n

CnH2n-2

Alkadiena

Ikatan rangkap 2 ada
2: R-HC=C=CH-R

CnH2n-2

Sikloalkana

Alkena melingkar

CnH2n-2

Halo Alkana /
Alkilhalida

Alkana mengikat
unsur halogen: R—X
(X = -F, -Cl, -Br, -I)

CnH2n+1X

R-OH

CnH2n+2O

R-O-R

CnH2n+2O

Alkanol / Alkohol
Alkoksi alkana
/Eter
Alkanal / Aldehid

— CHO atau

Asam alkanoat /
Asam karboksilat

2-butuna
CH2=CH-CH=CH2
1,3-butadiena

CH3-CH2-CH2Br-CH3
2 - bromo butana

CnH2nO

CH3-CH2-CH2-CH2-OH
1-propanol/propil alkohol
CH3-CH2-O-CH3 metoksi
etana/metil etil eter

CnH2nO

Alkanon / Keton

Karboksil

Metil siklopentana
CH3-C ≡ C-CH3:

— COOH atau -CO2H
atau

CnH2nO2

propanon/aseton

asam etanoat/asam asetat
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Kelompok

IUPAC/ Trivial

Gugus Fungsi
Rumus Umum
— COO— / —CO2—
CnH2nO2
atau

Contoh Senyawa

Ester/Alkil
alkanoat
metil etanoat/metil asetat
Senyawa
nitrogen

R—NH2

Amina

CnH2n+3N

CH3CH2-NH2: Etil amina

CnH2n+1ON

Amida

Etanamida/asetamida
Nitro

Aromatik

R-NO2

CnH2n+INO2

CH3CH2NO2: Nitroetana

Benzena dan
turunannya

Sikloalkana

Polisiklik

ALKANA
CH4

Rumus alkana

Nama alkana
metana
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Rumus alkana
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22
ALKIL
Gugus alkil
CH3CH3-CH2CH3-CH2-CH2-

CH3-CH2-CH2-CH2-

Nama alkana
etana
propana
butana
pentana
heksana
heptana
oktana
nonana
dekana

Nama
Metil
Etil
Propil
Isopropil
Butil
Sekunder butil

Isobutil

Tersier butil
TATA NAMA SENYAWA KARBON (IUPAC)
1. TENTUKAN JENIS GUGUS FUNGSINYA.
Yang termasuk gugus fungsi biasanya adalah C rangkap C ( C=C; C≡C ), O (-OH, -O-) , C rangkap O (-CHO, CO, -COOH, -COO-) dan –X (-F,-Cl, -Br, -I )
2. TENTUKAN RANTAI TERPANJANG/ UTAMA.
Yang dimaksud rantai adalah antara C dengan C, sedangkan antara C dengan O dan C dengan H
bukanlah rantai. Jika gugus fungsi mengandung C (Alkena, alkuna, alkanal, alkanon, asam alkanoat dan
alkil alkanoat) maka rantai terpanjang harus mengandung C gugus fungsi. Jika gugus fungsi tidak
mengandung C maka rantai terpanjang harus mengikat gugus fungsi. Di luar rantai terpanjang yang
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bukan gugus fungsi disebut ALKIL. Jika ada dua rantai sama panjang tetapi mengikat alkil yang berbeda
maka pilihlah rantai terpanjang yang mengikat alkil yang lebih sederhana.
3. TENTUKAN NOMOR.
Mulailah nomor 1 dari ujung yang terdekat dari gugus fungsi. Tetapi jika jarak dari ujung ke gugus fungsi
sama, maka mulailah nomor 1 dari ujung yang terdekat dari alkil.
4. BERILAH NAMA .
Rantai terpanjang identik dengan nama IUPAC (jika satu kata : Alkanol, Alakanal, Alkanon, Alkena,
Alkuna), atau nama akhir IUPAC (jika 2 kata : Alkoksi Alkana, Asam Alkanoat, Alkil Alkanoat, Halo
Alkana). Jika nama IUPAC hanya satu kata, maka alkil harus disebut dahulu. Jika nama IUPAC terdiri dari
dua kata, maka alkil disebut ditengahnya. Untuk Alkanal, Asam alkanoat dan Alkil Alkanoat Letak gugus
tidak perlu disebutkan karena pasti No.1. Jika ada alkil yang sama, maka harus digabung (dengan awalan
: 2 = di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta, 6 = heksa dst). Jika ada alkil yang berbeda maka harus diurut
berdasarkan abjat. ( Contoh : etil didahulukan dari metil , karena huruf e lebih dahulu dibanding m
dalam urutan abjat)
TATA NAMA SENYAWA KARBON (TRIVIAL)
Tata nama trivial dibagi menjadi 2 cara :
1. CARA TUTUP.
Yang menggunakan cara ini adalah : alkohol, eter, keton, dan alkil halida. Cara penamaan tehnik ini,
cukup ditutup gugus fungsinya. Urutan namanya : alkil disebut dahulu baru diakhiri dengan nama
trivialnya
Contoh:

2. CARA GANTI NAMA
Yang menggunakan cara ini adalah : Aldehid, Asam Karboksilat dan ester. Caranya, anda ganti nama
IUPAC (sebagai rantai terpanjangnya) dengan nama Trivialnya.
IUPAC
Alkanal
Metanal
Etanal
Propanal
Butanal
Pentanal
Alkanoat
Metanoat
Etanoat
Propanoat
Butanoat
Pentanoat

Trivial / Nama Lazim
Aldehid
Formaldehida / Formalin
Asetaldehida
Propional dehida
Butiraldehida
Valeraldehida
Karboksilat
Format / Formiat
Asetat
Propionat
Butirat
Valerat
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Contoh :
Nama IUPAC
2-metil-butanal
Metil etanoat

Nama Trivial
2-metil-butiraldehida
Metil asetat

BENZENA DAN TURUNANNYA

Senyawa Turunan Benzena dengan Dua Gugus Fungsioional
Jika suatu senyawa turunan benzena mengandung dua gugus fungsional, senyawa tersebut akan
memiliki tiga buah isomer, yaitu isomer posisi orto (o-), meta (m-), dan para (p-). Posisi orto merupakan
posisi (1, 2), meta menunjukkan posisi (1, 3), sedangkan para menunjukkan posisi (1, 4).
Anda telah mempelajari tata nama turunan benzena yang memiliki dua gugus fungsional. Selain dapat
digunakan sistem penomoran, senyawa tersebut juga dapat diberi nama menggunakan awalan orto (p-),
meta (m-), dan para (p-). Posisi substituen (1,2) disebut posisi orto, posisi (1,3) disebut posisi meta, dan
posisi (1,4) dikenal pula sebagai posisi para. Perhatikan, bahwa jika kedua gugus fungsional tersebut
sama, berarti senyawa tersebut merupakan isomer satu dengan lainnya.
Jika terdapat lebih dari satu gugus fungsi/ substituen maka urutan Prioritas No. 1 nya adalah :
- COOH, - SO3H, - COH, -CN, - OH, - NH2, - CH3, - NO2, - X
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Cara Menghafalkan :

Benzol ( Asam Benzoat), Sudah (Asam Benzena Sulfonat) , Alis (Benzaldehida), Si
(Siano Benzena), Feni (Fenol), Ani (Anilina), Tolol (Toluena), Nikah (Nitro
Benzena), Lo (Halo Benzena)

Perhatikan nama Gugus / Substituen saat sebagai No. 1 (kepala) dan saat sebagai Cabang :
No
1.

Nama No.1
Asam Benzoat

-

2.

Asam Benzena Sulfonat

Sulfato

3.

Benzaldehida

Aldehida

Siano Benzena
Fenol
Anilina
Toluena
Nitro Benzena
Halo Benzena

Siano
Hidroksi
Amino
Metil
Nitro
Halo (Fluoro, Kloro,
Bromo, Iodo)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gugus

- CN
-OH
-NH2
-CH3
-NO2
-X
(X= F,Cl,Br,I

Nama Cabang

Contoh :

Kegunaan Benzena dan turunannnya
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No.
1.

Senyawa

Kegunaan
• Pelarut nonpolar,
• bahan baku pembuatan turunan
benzena

Dampak
Bersifat racun, karsinogenik,
dan dapat menyebabkan
leukemia

2.

• Pembunuh kuman, Desinfektan,
• pengawet kayu,
• digunakan dalam industri sepeda
motor

Merusak jaringan protein

3.

• Pelarut,
• bahan dasar peledak (TNT) dan asam
benzoat.
• bahan dasar pembuatan asam benzoat
dalam industri,
• sebagai pelarut senyawa karbon.
• Bahan dasar zat warna diazo
• bahan dasar obat-obatan,
• bahan bakar roket, dan bahan peledak

Mengakibatkan mabuk dan
mual.

4.

5.

6.

Menyebabkan sakit kepala,
kantuk berat dan gangguan
mental

• Bahan dasar pembuatan pestisida
(DDT)

Asam benzoat, nipagin,
dan nipasol

• Pengawet makanan dan minuman

Dapat menyebabkan alergi
dan hiperaktif pada anakanak
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No.

Senyawa

Kegunaan

Dampak

7.

Asam salisilat

• Zat antijamur, salep penyakit kulit
serta bahan Aspirin

Jika disalahgunakan dapat
menimbulkan iritasi lambung

8.

Metil Salisilat

• Oban gosok (gandapura)

9.

Aspirin (asam asetil
salisilat)

• Zat Analgesik (penghilang rasa nyeri)

Iritasi pada lambung

10.

Asetosal dan
parasetamol/
Asetaminofen

• Zat analgesik. Zat antipiretik/ obat
penurun panas

Iritasi lambung, gangguan
kerja ginjal. Dan asma

11.

Benzaldehida

• Aroma Ceri dan Almon

12.

BHT dan BHA

• Zat antioksidan

Alergi
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No.

Senyawa

Kegunaan

Dampak

13.

Benzilalkohol

Zat antiseptik

Rasa terbakar dan iritasi pada
lambung

14.

Zat warna azo

Zat pewarna

Karsinogenik

15.

TNT

Bahan peledak

Menimbulkan daya ledak
yang besar

16.

Stirena

Bahan dasar polistirena (bahan sepatu,
alat listrik, piring dsb)

17.

18.

• Sakarin digunakan sebagai pemanis
sintetis pengganti gula.
• benzena sulfonamida digunakan untuk
pembuatan obat-obat sulfa.
• digunakan pada pelarut, produk semir
sepatu, pembuatan anilin dan parfum
pada sabun
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No.
19.

Senyawa

Kegunaan
• zat padat pada bahan peledak, daya
ledaknya lebih hebat daripada TNT.

Dampak

1,3,5 - trinitro benzena
(TNB)

KEGUNAAN SENYAWA KARBON
Gugus Fungsi
Nama Senyawa
Metanol (CH3OH)

Etanol (C2H5OH)

Alkohol /Alkanol /
CnH2n+2O/ -OH

1,2 Etanadiol/
Etilenglikol
1,2,3 propanatriol /
gliserol

Eter/ Alkoksi alkana/
CnH2n+2O/ -O-

Aldehid/ Alkanal/
CnH2nO/ -CHO

Dietil eter/ Eter
(C4H10O)
Metil tersier butil
eter (MTBE)
Metanal (HCHO)

Etanal/
Asetaldehida/
CH3CHO
Propanon/ Aseton

Kegunaan
- Untuk pembuatan pupuk, obat, plastik, dan senyawa
organik lain seperti ester.
- sebagai pelarut lemak atau senyawa organik lain.
- Merupakan campuran bahan bakar bensin.
- Sebagai zat denaturasi etanol
- Sebagai pelarut
- Sebagai minuman beralkohol.
- obat tonikum
- zat warna
- parfum
- serat sintetis
- Bahan bakar alternatif
- Desinfektan/ antiseptik/ pembunuh kuman
- Zat anti beku pada radiator/ pendingin
- Sebagai pelarut
- Sebagai bahan baku serat dakron.
- Bahan obat batuk
- pelembab pada losion
- bahan tambahan dalam obat-obatan
- bahan peledak.
- Sebagai pelarut senyawa-senyawa organik
- Sebagai obat bius (anastesi)
- Sebagai zat aditif pada bensin
- Bahan Formalin (40-45% metanal dalam air) sebagai
desinfektan dan pengawet spesimen biologi/ mayat.
- Sebagai bahan plastik poli metanal.
- Sebagai pelarut
- Bahan pembuatan asam karboksilat
- sebagai zat warna,
- bahan pembuat plastik,
- bahan pembuat karet sintetis.
- Sebagai bahan baku senyawa ester/ plastik Perspex
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Gugus Fungsi
Keton/ Alkanon/
CnH2nO/ -CO-

Asam Karboksilat/ Asam
alkanoat/ CnH2nO2/ COOH

Nama Senyawa
Butanon
Asam metanoat/
Asam Format/
HCOOH
Asam Etanoat/
Asam Asetat/ Asam
Cuka/ CH3COOH
Asam Palmitat dan
Asam Stearat
Asam oksalat
Asam tartrat

Ester/ Alkil Alkanoat/
CnH2nO2/ -COO-

Asam adipat

-

Kegunaan
Sebagai pelarut plastik
Pembersih cat kuku.
Sebagai pelarut
Bahan baku tekstil
Menggumpalkan getah karet (Lateks)

-

Bumbu masakan
Minuman berkhasiat
Sebagai bahan serat rayon
Bahan serat sintesis dan plastik ,
zat pengasam makanan.
Sebagai bahan dasar sabun

- menghilangkan karat
- pembuatan zat warna.
- sebagai zat pengasam minuman, permen, dan baking
powder.
- bahan membuat nilon.
- Sebagai bahan dasar sabun
- Sebagai aroma (essence) berbagai produk makanan
- Bahan baku poliester (kain)
- Sebagai pelarut
- Kegunaan dalam bentuk lilin di antaranya sebagai
malam untuk membatik
- Dalam bentuk lemak/minyak digunakan untuk
membuat sabun dan bahan makanan (margarin)

Ester berisomer fungsi dengan asam karboksilat. Senyawa ester berbau harum sehingga digunakan
sebagai esens. Bentuk senyawa ester yang lain yaitu lilin (wax) dan lemak/minyak. Kegunaan lilin di
antaranya sebagai malam untuk membatik, sedangkan lemak/minyak digunakan untuk membuat sabun
dan bahan makanan (margarin).

Contoh Soal
1.

2.

UN Kimia 2017 - 37
Suatu senyawa memiliki rumus molekul C4H8O2. Rumus struktur dan nama yang paling tepat
dengan rumus molekul tersebut adalah ....
Nama
Rumus Struktur
A.
1-Butanol
CH3-CH2-CH2-CH2-OH
B.
Etoksietana
CH3 - CH2 - O - CH2 - CH3
C.
Butanal
CH3 - CH2 - CH2 - CHO
D.
2-butanon
CH3 - CO - CH2 - CH2 - CH3
E. Asam butanoat
CH3 - CH2 - CH2 - COOH
UN Kimia 2017 - 38
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Perhatikan rumus struktur senyawa turunan benzena berikut!

3.

Nama senyawa (a) dan (b) berturut-turut adalah ....
A. orto-nitrotoluena dan para-nitrotoluena
B. meta-nitrotoluena dan para-nitrotoluena
C. orto-nitrotoluena dan meta-nitrotoluena
D. orto-metilnitrobenzena dan para-metilnitrobenzena
E. meta-metilnitrobenzena dan para-metilnitrobenzena

UN-SMA-2015-1-24
Perhatikan rumus struktur senyawa turunan benzena berikut!

Senyawa yang digunakan sebagai pengawet makanan dan pewarna diazo berturut-turut
adalah....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (5)
E. (4) dan (5)
4.

UN-SMA-2012-A83-23
Perhatikan persamaan reaksi benzena berikut!

Nama senyawa X yang dihasilkan dan jenis reaksi tersebut adalah ....
A. toluena, alkilasi
B. toluena, nitrasi
C. benzena klorida, alkilasi
D. benzoat, alkilasi
E. toluena, sulfonasi
5.

UNAS 2008 P – 27 , No.22
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Nama senyawa turunan benzena dengan rumus struktur

adalah....
A. toluena
B. nitrobenzena
C. klorobenzena

D. anilin
E. asam benzoat

6.

UN-SMA-2015-1-19
Berikut adalah tabel nama senyawa karbon dan kegunaannya.
No.
Nama senyawa
Kegunaan
(1).
Metanol
Bahan bakar
(2).
Iodoform
Obat bius
(3).
Mono sodium
Penguat rasa
glutamat
(4).
Karbon
Penggumpal getah
tetraklorida
karet
(5).
Propanon
Antiseptik
Pasangan nama senyawa dengan kegunaannya yang sesuai adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (5)

7.

UN-SMA-2014-Type 1-23
Diberikan tabel senyawa karbon berikut kegunaannya:
No.
Nama Senyawa
Kegunaan
(1)
Aseton
Pengawet
(2)
Metil salisilat
ObatGosok
(3)
Eter
Anti Beku
(4)
Alkohol70%
Antiseptik
(5)
Gliserol
Pelarut
Pasangan senyawa serta kegunaannya yang sesuai adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)

8.

UN-SMA-2012-B67-19
Perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut!
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Nama IUPAC dari rumus struktur tersebut berturut-turut adalah ....
A. 2-butanol dan 2-pentena
B. 2-butanol dan 1-pentena
C. 2-butanol dan 2-butena
D. 2-butanol dan 1-butena
E. 2-butanol dan 1-butuna
9.

SPMB/2007/R-I/350
Nama yang benar dari senyawa (CH3)2CHCH2Cl yaitu…
A. 4-kloro-2-metibutana
B. 4-kloro-3-metibutana
C. 1-kloro-2-metilbutana
D. 1-kloro-2-metilpropana
E. 3-kloro-2-metilpropana

10.

SPMB/2007/R-II/451
Nama IUPAC yang benar untuk senyawa hidrokarbon di bawah ini adalah…
A. 2—etil—3,3-dimetilpentana
B. 2,3-dietil-2-metilbutana
C. 2-etil-2,3-dimetilpentana
D. 3,3,4-trimetilheksana
E. 2,3-dietil-3-metilbuatana

11.

SNMPTN/2008/Kode 302
Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus

A. 4-metil-2-heksuna
B. 4-etil-2-pentuna
C. 4-etil-2-pentena
D. 4-metil-2-heksena
E. 4-etilpentena

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Isomer senyawa karbon: rantai (cabang), posisi, fungsi, geometri, dan optis (kiral).
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Materi

ISOMER

Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya
berbeda.
Jenis
ISOMER STRUKTUR 1. Isomer kerangka

2. Isomer posisi

3. Isomer gugus
fungsi

Pengertian
Rumus molekul , gugus
fungsi dan letak gugus
fungsi sama, tetapi
bentuk rangka/ rantai C
berbeda

Contoh

Rumus molekul, gugus CH3CH2CH2OH (1-propanol) dengan
fungsi, dan bentuk
rangka/ rantai C sama , CH3CHOHCH3 (2-propanol)
tetapi letak gugus
fungsi beda
Rumus molekul sama, tetapi gugus fungsi beda
• alkohol dengan eter
(CnH2n+2O)
aldehid dengan keton
(CnH2nO)

CH3CH2CH2OH (1-propanol) dengan
CH3CH2-O-CH3 (metoksi etana)
CH3CH2CHO (propanal) dengan
CH3- CO- CH3 (propanon)

asam karboksilat dan
ester (CnH2nO2)

CH3CH2COOH (asam propanoat)
dengan
CH3COOCH3 (metil etanoat)

• alkena dan
sikloalkana (CnH2n)

• alkuna dengan
alkadiena dan
Sikloalkena
(CnH2n -2)
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Jenis
ISOMER RUANG

Pengertian
1. Isomer geometry / Rumus molekul sama,
cis-trans
bentuk geometri beda
(cis = sebidang, trans =
menyilang). Ciri:

Contoh

trans 1,2 dibromo 2 pentena
dengan

cis 1,2 dibromo 2 pentena
2. Isomer optik

Rumus molekul sama,
sifat optik beda.
Ciri: ada atom C
asimetrik/ Kiral yaitu
atom C yang mengikat
atom atau gugus yang
semuanya beda.

Isomeri berdasarkan
arah putar bidang
cahaya
teipolarisasi.
Dekstro (d): memutar ke
kanan.
Levo (l): memutar ke kiri.

(d-asam laktat) dengan

l-asam laktat

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Berikut ini adalah pasangan senyawa karbon.
Rumus Struktur
(1)

Nama

Isomer dan Jenis

2-metil butana
Isomer struktur
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(2)

3-metil-l-butena
Isomer posisi

(3)

Propanon

(4)

Asam 2metilbutanoat

Pasangan senyawa karbon yang benar adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3 )
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
2.

Isomer fungsi

Isomer fungsi

UN-SMA-2015-1-20
Suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus struktur:

Nama senyawa yang merupakan isomer posisi dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah ....
A. 2 metil - 2 pentana
B. 2 metil - 3 pentena
C. 2 metil - 1 pentena
D. 2,3 dimetil - 2 butena
E. 2,3 dimetil - 3 butena
3.

UN-SMA-2014-Type 1-20
Suatu senyawa karbon memiliki rumus struktur:

Salah satu isomer memiliki nama (IUPAC) ....
A. 2-metil butanal
B. 3-metil butanal
C. 2-metil butanol
D. 2-metil-1-butanol
E. 2-metil-2-butanol
4.

UN-SMA-2012-A83-20

158

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

Perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut!

Jumlah isomer posisi dari senyawa dengan rumus struktur (1) adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
5.

SPMB/2006/Regional III
Pasangan senyawa berikut ini merupakan isomer fungsi, kecuali..
(A) CH3 – CH2 – CH2 – OH dan CH3 – CH2 – O – CH3

6.

SBMPTN/2016/227

Di antara senyawa-senyawa di atas, senyawa yang mempunyai isomer geometri cis-trans
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adalah
(A) 1 ,2 ,3
(B) 1 ,2 ,4

(C) 1 ,4 ,5
(D) 2 ,3 ,4

(E) 2 ,4 ,5

7.

SBMPTN/2016/231
Di antara pasangan-pasangan senyawa berikut, pasangan senyawa yang dapat membentuk
isomeri geomentri (cis-trans) adalah
(A) C6H5CH=C(CH3)2 dan (C6H5)(Cl)C=C(CH3)2
(B) (C6H5)(CH3)C=C(CH3)2 dan (CH3)(Cl)C=C(CH3)(Cl)
(C) (CH6H5)(CH3)C=C(CH3)(C6H5) dan (CH3)(Cl)C=C(CH3)(Cl)
(D) (C2H5)(CH3)C=C(C2H5)2 dan (C2H5)(Cl)C=C(CH3)(Cl)
(E) (CH3)2C=CHCH3 dan (CH3)(OH)C=C(C2H5)2

8.

SBMPTN/2018/451
Senyawa berikut yang bersifat optis aktif adalah ....
(A) 1 -metil sikloheksana
(B) 1-etil siklopentana
(C) 2-bromo-2-pentena
(D) 2-hidroksi pentana
(E) 3-kloro pentana

9.

SBMPTN/2018/453

Molekul di atas yang bersifat optis aktif adalah
(A) 1,2
(B) 1,3
(C) 1,4
(D) 2,3
(E) 3,4

Indikator

Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Sifat khas senyawa karbon (geometri: ikatan jenuh (C sp3), ikatan tak jenuh (C sp2 atau sp); sifat
kimia; reaksi kondensasi, hidrolisis, redoks, adisi, substitusi, eliminasi, dan reaksi identifikasi).

Materi

Sifat, Reaksi dan Identifikasi Senyawa Karbon

Sifat Senyawa Organik
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Senyawa organik pada mulanya diartikan sebagai senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Belakangan,
senyawa organik juga bisa disintesis di laboratorium. Definisi pun berubah. Senyawa organik kemudian
diartikan sebagai senyawa yang mengandung unsur karbon. Lebih tepatnya disebut senyawa karbon.
Contoh senyawa organik adalah golongan alkohol, asam karboksilat, benzena, karbohidrat, protein, dan
lain sebagainya. Adapun ciri-cirinya antara lain:
1. Atom karbon dapat membentuk empat ikatan kovalen
2. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon
3. titik didih dan titik leleh rendah,
4. tidak tahan terhadap pemanasan,
5. berikatan kovalen,
6. larut dalam pelarut organik (nonpolar),
7. mudah terbakar dan menghasilkan air dan karbondioksida (mengeruhkan air), dan struktur
molekulnya lebih kompleks.
8. Hibridisasi C – C (alkana) adalah sp3, C = C (alkena) adalah sp2, C ≡ C (alkuna) adalah sp .
Semakin besar Mr atau semakin panjang rantai C, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Tapi jika Mrnya (panjang rantai C) sama namun bentuk molekulnya berbeda (senyawa-senyawa isomer), maka
senyawa yang cabangnya paling sedikit akan memiliki titik didih paling tinggi.
Identifikasi senyawa organik
• Jika hasil pembakaran suatu senyawa menghasilkan arang/ karbon. Ini berarti senyawa tersebut
mengandung karbon.
• Jika gas hasil pembakaran suatu senyawa dicampurkan dengan air kapur { Ca(OH)2 } menghasilkan
endapan/ keruh, hal ini menandakan senyawa tersebut mengandung gas CO2. Sesuai reaksi : Ca(OH)2
+ CO2 → CaCO3 + H2O
• Jika hasil pembakaran mengenai kertas kobalt (II) klorida dan mengubah warna kertas kobalt (II)
klorida menjadi berwarna merah keunguan, hal ini menandakan senyawa tersebut mengandung H2O.
Reaksi Benzena
Gugus fungsi pada senyawa turunan benzena terbentuk melalui reaksi substitusi. Reaksi substitusi pada
benzena ini lebih mudah terjadi dibandingkan reaksi adisi. Reaksi adisi hanya dapat berlangsung jika
dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan katalis.
Reaksi-reaksi pada benzena berikut ini dapat digunakan untuk membuat senyawa-senyawa turunan
benzena.
1. Substitusi Atom H dengan Atom Halogen (Reaksi Halogenasi)
Pada reaksi ini, atom H digantikan oleh atom halogen dengan bantuan katalis besi(III) halida sehingga
menghasilkan senyawa halobenzena.
Contohnya reaksi haiogenasi benzena menggunakan Br2 dan katalis FeBr3.

2. Substitusi Atom H dengan Gugus Nitro (Reaksi Nitrasi)
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Pada reaksi ini digunakan pereaksi asam nitrat (HNO3 atau HON02) dengan katalis asam sulfat pekat.
Atom H digantikan oleh gugus NO2 sehingga diperoleh hasil reaksi berupa senyawa nitrobenzena.

3. Substitusi Atom H dengan Gugus Alkil (Reaksi Alkilasi Friedel-Crafts)
Pada reaksi alkilasi ini digunakan pereaksi alkil halida dengan katalis AlClr Produk yang dihasilkan disebut
alkil benzena.
Perhatikan contoh reaksi berikut.

4. Substitusi Atom H dengan Gugus Asil (Reaksi Asilasi Friedel-Crafts)
Pada reaksi yang menggunakan katalis AlCl3 ini, atom H digantikan oleh gugus asil

5. Adisi Benzena dengan Gas Hidrogen
Pada reaksi adisi ini digunakan katalis platina.

6. Substitusi Atom H dengan Gugus Sulfonat (Reaksi Sulfonasi)
Reaksi benzena dengan asam sulfat (HOSO3H) yang disertai Demanasan menghasilkan asam
benzenasulfonat.

Reaksi sulfonasi akan berlangsung lebih cepat jika asam sulfat digantikan oleh asam sulfat berasap
(H2SO4 + S032-).

JENIS- JENIS REAKSI SENYAWA KARBON
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Jenis Reaksi
Substitusi = penggantian
Ciri: tidak ada ikatan rangkap

1.
2.

Contoh
Alkana + halogen → haloalkana + asam halida
H3C-H + Cl-Cl → CH3CI +HCl
Asam karboksilat + basa → garam karboksilat + air
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + HOH
alkena + H2 → alkana

Adisi = penambahan
1.
Ciri:
CH2 = CH2 + H-H → CH3-CH3
terjadi pemutusan ikatan
rangkap (ikatan rangkap
2.
alkena + asam halida → haloalkana
di ruas kiri atau C=C → C-C atau C ≡
CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3
C→ C=C atau C=O → C-OH )
(Aturan Markonikov → H cenderung terikat pada C ikatan rangkap yang
mengikat H lebih banyak)
Eliminasi = pengurangan
Ciri: terjadi pembentukan ikatan
rangkap (ikatan rangkap di
ruas kanan atau C-C → C=C )

Kondensasi = penggabungan

Redoks = reduksi – oksidasi
Oksidasi (oksidator: K2CrO4, KMnO4, MnO2):
Reaksi Oksidasi : pengikatan O atau
pelepasan H
Reaksi Reduksi (kebalikan Reaksi
Oksidasi): pengikatan H atau
pelepasan O
Keterangan :
[O] = dioksidasi
= direaksikan dengan KMnO4,
K2Cr2O7 atau K2CrO4
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Jenis Reaksi

Contoh

MEMBEDAKAN ALKOHOL PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER (DARI STRUKTURNYA)
• Alkohol primer → alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada atom C primer (OH terikat pada C yang
mengikat 1 C lain atau CH2)
Contoh :
CH3CH2OH ; 1-propanol
• Alkohol sekunder → alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada atom C sekunder (OH terikat pada C
yang mengikat 2 C lain atau CH)
Contoh :

•

Alkohol tersier → alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada atom C tersier (OH terikat pada C yang
mengikat 3 C lain atau C)
Contoh :

MEMBEDAKAN ALKOHOL PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER (DARI NAMANYA)
• Alkohol primer →Dari nama : nomor -OH = 1. Contoh : 1-butanol; 2-metil-1- butanol.
• Alkohol sekunder →nomor —OH ≠ 1 dan nomor —OH nomor ≠ cabang. Contoh: 2-butanol; 2 metil
3 pentanol.
• Alkohol tersier → nomor —OH ≠ 1 dan nomor —OH = nomor cabang. Contoh: 2-metil 2-butanol.

IDENTIFIKASI
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Rumus
Umum

CnH2n+2O

CnH2nO

CnH2nO2

Gugus Fungsi

Ciri-ciri

Reaksi oksidasi dengan KMnO4, K2Cr2O7.
Alkohol primer → aldehid →asam karboksilat
Alkohol sekunder → keton
Alkohol tersier → tidak bisa dioksidasi
2. Reaksi dengan logam Na/K : R-OH + Na —R-ONa + H2
3. Reaksi dengan HX, PCl3 atau PCI.
R-OH + HX → RX + H2O
R-OH + PCI3 — R-Cl + H3PO3
Alkohol / -OH
R-OH + PCl5 → RCl + POCl3 + HCI
4. Reaksi dengan asam karboksilat
R'-OH + RCOOH — RCOOR' (ester/ Harum) + H2O
5. Reaksi dengan asam sulfat R-OH + H2SO, pada suhu 130 - 140°C
menghasilkan eter. Pada suhu tinggi (180oC) menghasilkan
Alkena.
6. Titik didih tinggi
1. Reaksi oksidasi : R-O-R' + O2 → CO2 + H2O
2. Reaksi dengan logam Na/K
R-O-R' + Na/K → tak bereaksi
3. Reaksi dengan HX, PCl3, atau PCl5
R-O-R' + HX → R-OH + R'X (R panjang menjadi alcohol, R pendek
menjadi alkil halide)
Eter / -OR-O-R' + PCl3 → tak bereaksi
R-O-R' +PCl5 → R-Cl + R'-Cl + POCI3
4. Reaksi dengan asam karboksilat
R-O-R' + RCOOH → tak bereaksi
5. Titik didih rendah
Aldehid / -CHO
Uji Fehling / Benedict : Menghasilkan Cu2O (endapan merah bata)
dan asam karboksilat.
Uji Tollens / Perak amoniakal: Menghasilkan Ag (cermin perak) dan
Asam karboksilat.
Dioksidasi (direaksikan dengan KMnO4, K2Cr2O7) : menghasilkan
asam karboksilat.
Keton / -COTidak bereaksi dengan Uji Fehling / Tollens/ dioksidasi.
Asam Karboksilat / - Bersifat asam
-COOH
- Bereaksi dengan alkohol → menghasilkan ester
- Dihidrolisis → tetap
Ester / -COO- Bersifat netral
- Tak bereaksi dengan alkohol
- Dihidrolisis → menghasilkan alkohol dan asam karboksilat

REAKSI UJI SENYAWA KARBON LAIN
1. Uji Ikatan Rangkap
Uji

1.

Reaksi

Ciri
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Adanya ikatan rangkap →
Brominasi
Letak ikatan rangkap →
Ozonisasi

CH3CH=CH2 + Br2 → CH3-CHBr-CH2Br
CH2=CH-CH3 + O3 → CH3OH + HO-CH2CH3
Metanol
etanol

Jika warna coklat brom hilang
berarti ada ikatan rangkap
Hasil:
metanol (1C) + etanol(2C)
Kesimpulan: rantai utama =
1+2 = 3 , sehingga
Senyawa asal = 1-propena

2. Uji Iodoform (CHI3)
Senyawa alkohol, aldehid, dan keton yang mengikat metil di sebelah –OH:

dapat bereaksi dengan pereaksi iodoform (I2 dalam NaOH) menghasilkan kristal kuning iodoform (CHI3).
Contoh senyawa: etanol, etanal, aseton, 2- propanol, 2- butanol, dan 2- butanon.

Contoh Soal
1.

UN Kimia 2017 - 15
Berikut ini grafik titik didih tiga buah isomer dari C5H12.

Berdasarkan grafik dapat diprediksi senyawa R, S dan T tersebut berturut-turut adalah...
Option
Senyawa
R
S
T

2.

A
B
C
D
E

n-pentana
n-pentana
2-metilbutana
2,2-dimetilpropana
2,2-dimetilpropana

2-metil butana
2,2-dimetil propana
n-pentana
2-metil butana
n-pentana

UN-SMA-2015-1-22
Perhatikan gambar pemanasan senyawa karbon berikut!

2,2-dimetilpropana
2-metilbutana
2,2-dimetilpropana
n-pentana
2-metilbutana
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Berubahnya air kapur menjadi keruh menunjukkan bahwa senyawa karbon mengandung ....
A. karbon dan oksigen
B. hidrogen dan oksigen
C. tembaga dan oksigen
D. kalsium dan oksigen
E. nitrogen dan oksigen
3.

UN-SMA-2014-Type 1-17
Karakteristik dari suatu senyawa sebagai berikut:
(1) Titik didih dan titik leleh tinggi.
(2) Stabil terhadap pemanasan.
(3) Umumnya larut dalam air.
(4) Apabila dibakar menghasilkan CO2 dan uap air.
(5) Jika dibakar tidak sempurna menghasilkan jelaga.
Karakteristik senyawa organik terdapat pada nomor....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)

4.

UN-SMA-2014-Type 1-19
Senyawa hidrokarbon berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah ....
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5.

UN 2018 Type A
Perhatikan rumus struktur senyawa C3H6O berikut ini!

Senyawa (1)
Dapat direduksi menjadi
senyawa yang bereaksi
dengan natrium
B. Dapat dioksidasi mejadi
alkohol primer
C. Dapat diidentifikasi dengan
pereaksi tolens
menghasilkan cermin perak
D. Dapat dioksidasi
menghasilkan senyawa yang
dapat memerahkan
lakmus biru
E. Dapat bereaksi dengan logam
natrium
A.

Senyawa (2)
Dapat direduksi menjadi
senyawa yang tidak bereaksi
dengan natrium
Dapat dioksidasi menjadi
alkohol sekunder
Tidak dapat bereaksi dengan
pereaksi tolens
Tidak dapat dioksidasi
menjadi senyawa organik
lainnya
Tidak dapat bereaksi dengan
logam natrium

6.

UN Kimia 2017 - 39
Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C2H4O sebagai berikut:
(1) Dengan larutan KMnO4 bereaksi menghasilkan asam
(2) Dengan pereaksi Tollens menghasilkan endapan perak
Gugus fungsi senyawa karbon tersebut adalah ....

7.

UN 2016 T-1-34
Reaksi pembentukan ester (esterifikasi) adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat
membentuk ester dan air, seperti pada gambar berikut!
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Nama senyawa yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah ....
A.
metil asetat
B.
metil etanoat
C.
metil metanoat
D.
etil etanoat
E.
propil etanoat
8.

UN 2016 T-1-35
Perhatikan persamaan reaksi berikut!
I. CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br - CH2Br
II. CH3 - CH2 - CH2C1 + NaOH → CH3 - CH = CH2 + NaCl + H2O
Jenis reaksi yang terjadi pada persamaan reaksi I dan II berturut-turut adalah ....
A. adisi dan substitusi
B. adisi dan eliminasi
C. substitusi dan eliminasi
D. eliminasi dan adisi
E. eliminasi dan substitusi

9.

UN-SMA-2015-1-21
Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C5H12O direaksikan dengan logam natrium tidak
menghasilkan gelembung gas. Jika direaksikan dengan HI terbatas menghasilkan senyawa etanol
dan propil yodida. Senyawa yang dimaksud adalah ....
A. 1-pentanol
B. 2-pentanol
C. metoksi-butana
D. etoksi-propana
E. 2-etoksi propana

10.

UN-SMA-2014-Type 1-21
Perhatikan reaksi berikut ini :
CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH3 + HBr → Senyawa Z
Rumus strukur senyawa hasil (senyawa Z) adalah ....
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11.

UN-SMA-2014-Type 1-24
Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H8O tidak bereaksi dengan logam Na
tetapi bereaksi dengan HI menghasilkan senyawa alkil iodida dan alkohol. Senyawa
tersebut mempunyai gugus fungsi....
A. - O B. - OH
C. - CHO
D. -CO
E. – COO

12.

UN-SMA-2010-P-27-19
Perhatikan reaksi berikut:

Jenis reaksi yang terjadi pada persamaan tersebut adalah ....
A. esterifikasi
B. adisi
C. oksidasi
D. eliminasi
E. hidrolisis
13.

UN-SMA-2010-P-27-20
Perhatikan reaksi berikut:
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Senyawa z yang dihasilkan pada reaksi tersebut adalah ....
A. asam etanoat
B. 3 - propanon
C. 3 - propanol
D. etil metanoat
E. metil etanoat
14.

SBMPTN/2017/124
Oksidasi sikloheksanol dengan K2Cr2O7 menghasilkan ....
(A) 3-heksanon
(B) 2-heksanon
(C) sikloheksanon
(D) asam sikloheksanoat
(E) asam heksanoat

15.

SBMPTN/2018/453

Produk oksidasi senyawa di atas adalah ....

Indikator
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Peserta didik mampu memahami pengetahuan mengenai:
Struktur, sifat, dan kegunaan makromolekul alami (polisakarida dan protein) dan sintetis (produk
polimerisasi adisi dan kondensasi).

Materi

MAKROMOLEKUL

POLIMER
Pengelompokan Polimer
Dari berbagai jenis polimer yang banyak kita jumpai, polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya,
pembuatannya, jenis monomer, sifatnya terhadap panas dan reaksi pembentukannya.
a.
Penggolongan polimer berdasarkan asalnya
Berdasarkan asalnya, polimer dapat dibedakan atas polimer alam dan polimer sintesis.
1)
Polimer Alam
Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh
polimer alam dapat dilihat pada table di bawah ini
No
1.
2.
3.
4.
5.

Polimer
Pati/amilum
Selulosa
Protein
Asam nukleat
Karet alam

Monomer
Glukosa
Glukosa
Asam amino
Nukleotida
Isoprena

Polimerisasi
Kondensasi
Kondensasi
Kondensasi
Kondensasi
Adisi

Contoh
Biji-bijian, akar umbi
Sayur, Kayu, Kapas
Susu, daging, telur, wol, sutera
Molekul DNA dan RNA (sel)
Getah pohon karet

2)
Polimer Sintesis
Polimer sintesis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus
dibuat oleh manusia. Contoh polimer sintesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

b.

No
1.
2.
3.
4.
5.

Polimer
Polietena
Polipropena
PVC
Polivinil alcohol
Teflon

Monomer
Etena
Propena
Vinil klorida
Vinil alcohol
Tetrafluoroetena

6.

Dakron

Metil tereftalat dan etilena glikol

7.

Nilon

8.
9.
10.
11.

Polibutadiena
Poliester
Melamin
Epoksi resin

Asam adipat dan heksametilena
diamin
Butadiena
Ester dan etilena glikol
Fenol formaldehida
Metoksi benzena dan alcohol
sekunder

Terdapat pada
Kantung, kabel plastik
Tali, karung, botol plastik
Pipa paralon, pelapis lantai
Bak air
Wajan atau panci anti
lengket
Pipa rekam magnetik, kain
atau tekstil (wol sintetis)
Tekstil
Ban motor
Ban mobil
Piring dan gelas melamin
Penyalut cat (cat epoksi)

Penggolongan Polimer Berdasarkan Proses Pembentukannya
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Reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi, jadi reaksi polimerisasi adalah reaksi
penggabungan molekul-molekul kecil (monomer) membentuk molekul yang besar (polimer).
Ada dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi.
1)
Polimer adisi (Biasanya ada akhiran “ena” atau ada kata “vinyl”)
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap
menjadi ikatan tunggal sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk.
Jadi, polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang
berikatan rangkap (ikatan tak jenuh).
Berikut beberapa contoh :
Monomer
Etena

PE

Polimer

Nama polimer
Polietilena

Propena
Isoprena / 1,3
butadiena
Stirena

PP
Karet alam

Polipropilena
Polisoprena

Polistirena

Polistirena

Vinil Klorida
Etilen klorida
Tetrafluoro etena

PVC
PDE
Teflon

Polivinil klorida
Polivinil dienklorida
Politetraetilena (teflon)

Akrilonitril
(Vinil sianida)
Vinil asetat
Metilmetakrilat

PAN / Orlon

Poliakrilonitril

PVA
PPMA

Polivinilasetat
Polimetilmetakrilat

Kegunaan
Tas plastik, botol,
mainan, isolasi listrik
Karpet plastik, botol
Ban, dan bahan karet
lain
Pernis kayu, styrofoam,
isolasi plastik, gelas
plastik, mainan, bahan
pengepakkan
Pipa, genteng plastik
Plastik wrap
Alat masak, isolasi
listrik (penutup kabel)
Wig (rambut palsu),
cat, benang
Tekstil, gumresin, cat
Bahan pembuat gelas,
pembuat bola bowling

2) Polimer kondensasi
Kondensasi merupakan reaksi penggabungab gugus-gugus fungsi antara kedua monomernya.
Artinya, polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer
yang mempunyai dua gugus fungsi. Berikut beberapa contoh polimeri kondensasi : Nylon (dari
asam adipat dan heksametilendiamin), Protein (dari asam amino), Karbohidrat (dari glukosa),
DNA (dari asm amino), Poliester (dari dimetil tereftalat dan etilen glikol), bakelit (dari metanal
dan fenol), Perspex (dari propanon dan metanal)
c) Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya
Berdasarkan jenis monomernya, polimer dapat terdiri atas homopolimer dan kopolimer.
1) Homopolimer
Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis. Contohnya, selulosa dan protein.
(-P-P-P-P-P-P-P-P-)n
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Pada polimer adisi homopolimer, ikatan rangkapnya terbuka lalu berikatan membentuk polimer
yang berikatan tunggal.
2) Kopolimer
Kopolimer atau disebut juga heteropolimer adalah polimer yang monomernya tidak sejenis.
Contoh dakron, nilon-66, melamin (fenol formaldehida). Proses pembentukan polimer
berlangsung dengan suhu dan tekanan tinggi atau dibantu dengan katalis, namun tanpa katalis
strukyur molekul yang terbentuk tidak beraturan. Jadi, fungsi katalis adalah untuk
mengendalikan proses pembentukan striktur molekul polimer agar lebih teratur sehingga sifatsifat polimer yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Contoh struktur rantai molekul
polimer tidak beraturan 9produk polimerisasi tanpa katalis) adalah sebagai berikut :
(-P-S-S-P-P-S-S-S-P-S-P-)n
Kopolimer tidak beraturan
Pada proses pembentukan polimer yang digunakan katalis, struktur molekul yang terbentuk
akan beraturan. Contoh struktur rantai molekul polimer teratur (produk polimerisasi dengan
katalis) adalah sebagai berikut :
Sistem blok :
(-P-P-P-S-S-S-P-P-P-S-S-S-)n
Kopolimer blok
Sistem berseling :
(-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-S-P-)n
Kopolimer berseling
Contoh Polimer adisi
No

Polimer adisi

1

Polietena
(Polietilena),
PE

2

Jenis monomer

Unit pengulangan pada polimer

Kopolim
er/
homopol
imer
Homopol
imer

Alam /
Sintetis
Sintetis

Etena

Polipropena
(Polipropilen
a), PP

Homopol
imer

Propena
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No

Polimer adisi

3

PVC
(Polivinilklori
da)

4

Politetrafluo
roetena
(PTFE)
Teflon®

5

Polistirena,
PS
(polifenilete
na)

6

Polibutadien
a, PB

7

Poliakrilonitr
il (PAN)
Orion®

Jenis monomer

Unit pengulangan pada polimer

Kopolim
er/
homopol
imer
Homopol
imer

Alam /
Sintetis
Sintetis

Kloroetena (Vinil klorida)

Tetrafluoroetena

Stirena

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Kopolime
r

Sintetis

1,3-Butadiena

Akrilonitril
(Vinil sianida)
8

9

(PMMA)
Polimetilmet
akrilat
Serat akrilat
Plexiglass®
Cat akrilik
Lucite®
Polimetanal

Metilmetakrilat

Metanal
10

SBR (Styrena
Butadiene
Rubber)
Stirena

+ 1,3-Butadiena

175

Bedah Kisi-Kisi UN Kimia 2019

No

Polimer adisi

11

Saran®

12
13

14

Akrilan
(polisianoete
na)
Neoprena
(Polikloropre
na)

Jenis monomer

Kloroetena +
(Vinil klorida)

Karet alam
(Poliisoprena
)

Unit pengulangan pada polimer

Kopolim
er/
homopol
imer

Alam /
Sintetis

Kopolimer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Sintetis

Homopol
imer

Alam

1,2-Dikioroetena

Sianoetena

Kloroprena

Isoprena
(2-metil- 1 ,3-butadiena).

Polimer Kondensasi
Polimer kondensasi terbentuk dan penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi
kondensasi di mana dilepas molekul kecil, seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Penggabungan terjadi antara
gugus-gugus reaktif dan monomer-monomer.
Contoh Polimer Kondensasi
No
1

Polimer
Konden
sasi
Poliester
Dacron®
Terylene®
Mylar®

Jenis monomer
Polietilena tereftalat (PET). PET lebih dikenal dengan
nama dagang untuk poliester Dacron®, Terylene®,
serta film Mylar®. PET adalah poliester yang secara
teoritis dapat dibuat dan pencampuran asam ftalat
(asam karboksilat) dan etilen glikol (alkohol). Akan
tetapi, dalam prakteknya polimer ini dibuat melalui
proses trans-esterifikasi yang melibatkan ester dan
asam ftalat, yakni dimetiltereftalat dengan etilen glikol.
(Ciri monomer ester dan poliester adalah adanya gugus
—COO-—)

Unit pengulangan pada polimer

Kopolime
r/
homopoli
mer

Alam /
Sintetis

Kopolimer

Sintetis
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No
2

Polimer
Konden
sasi
Poliamida
Nilon 6,6
Kevlar®

Jenis monomer
Nilon 6,6. Merupakan poliamida dengan gugus-gugus
—CON— yang terbentuk dan polimerisasi
1,6-diaminoheksana (heksametildiamina) dan asam
1,6-heksandioat (asam adipat) atau antara
heksanadiol diklorida dan 1,6-diaminoheksana
(heksametildiamina) .
(Poliamida umumnya diperoleh dari reaksi diasam dan
diamina. Ciri monomer amida dari poliamida adalah
adanya gugus —CON—).

Atau

Unit pengulangan pada polimer

Kopolime
r/
homopoli
mer

Alam /
Sintetis

Kopolimer

Sintetis

Kopolimer

Sintetis

Kopolimer

Sintetis

Homo
Polimer

Alam

Kevlar. Merupakan poliamida yang berasal dari asam
tereftalat dan 1,4-diamino-benzena.

3

4

5

polifenol
formalde
hida,
Bakelit ®

Perspex®

Bakelit®. Terbentuk dan polimenisasi metanal dan
fenol. Reaksi ini melibatkan adisi ikatan rangkap C=O
pada metanal dan juga eliminasi molekul H2O sehingga
digolongkan sebagai
polimenisasi kondensasi (adisi / eliminasi).

Perspex®. Secara teoritis, Perspex terbentuk dan
polimerisasi
propanon (keton) dan metanal (aldehida).

Protein
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No
6.

7.

Polimer
Konden
sasi

Jenis monomer

Unit pengulangan pada polimer

Polisakar
ida :
Amilum
Selulosa
Glikogen

Kopolime
r/
homopoli
mer

Alam /
Sintetis

Homo
Polimer

Alam

Homo
Polimer

Alam

Asam
Nukleat
(DNA dan
RNA)

d) Penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas
Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dapat dibedakan atas polimer termoplas (tidak
tahan panas, seperti plastik) dan polimer termosting (tahan panas, seperti melamin).
1) Polimer termoplas
Polimer termoplas adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan
akan meleleh (melunak), dan dapat dilebur untuk dicetak kembali (didaur ulang). Contohnya
polietilene, polipropilena, dan PVC. (polimerisasi adisi biasanya termoplas)
2) Polimer termoseting
Polimer termosting adalah polimer yang tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan tidak
akan meleleh (sukar melunak), dan sukar didaur ulang. Contohnya melamin dan bakelit.
Uji Karbohidrat
Nama Uji
Uji Molisch
Uji Seliwanoff
Uji Benedict

Untuk menguji
Adanya karbohidrat
Adanya gugus keton/
fruktosa. Tidak bereaksi
pada glukosa
adanya karbohidrat
pereduksi (yaitu: glukosa,
galaktosa, fruktosa

Positif jika berwarna
timbul cincin merah ungu
warna merah
terbentuknya larutan hijau, merah, orange
atau merah bata serta adanya endapan
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Uji Barfoed

laktosa, maltosa, dll)
TIDAK BEREAKSI DENGAN
: Sukrosa, Amilum, dan
selulosa
adanya monosakarida

Uji Iodin

adanya polisakarida

Uji Fehling

adanya karbohidrat
pereduksi (yaitu: glukosa,
galaktosa, fruktosa
laktosa, maltosa, dll)
TIDAK BEREAKSI PADA :
Sukrosa, Amilum, dan
selulosa
adanya karbohidrat
pereduksi (yaitu: glukosa,
galaktosa, fruktosa
laktosa, maltosa, dll)
TIDAK BEREAKSI PADA :
Sukrosa, Amilum, dan
selulosa

Uji Tollens

HIDROLISIS KARBOHIDRAT
Disakarida / Polisakarida
Maltosa
Laktosa
Sukrosa/ Sakarosa
Amilum
Glikogen
Selulosa
UJI PROTEIN
NAMA UJI
Uji belerang /PbS
Uji Xantoproteat

terbentuknya endapan merah orange
Amilum : kompleks biru/ ungu
Amilopektin : warna merah ungu
Glikogen : warna merah coklat
warna merah bata (Cu2O) dan asam
karboksilat

warna perak (Ag) dan asam karboksilat

Menghasilkan
Glukosa + Glukosa
Glukosa + Galaktosa
Glukosa + Fruktosa
Glukosa
Glukosa
Glukosa

Uji Hopkins Cole

UNTUK MENGUJI
Adanya belerang
asam amino berinti benzena /
cincin benzena
Adanya ikatan peptida/
protein
Adanya fenol / asam amino
dengan gugus fenil
Adanya gugus indol

Uji Ninhidrin

adanya asam amino

Uji Biuret
Uji Millon

POSITIF JIKA BERWARNA
berwarna hitam
berwarna jingga
berwarna ungu
Cincin yang berwarna merah
terjadi cincin ungu pada batas antara kedua
lapisan tersebut
warna biru
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NAMA UJI
Uji Sawaguchi

UNTUK MENGUJI
Adanya gugus guanidin

POSITIF JIKA BERWARNA
Berwarna merah

Fungsi Protein:
- Sebagai pembangun/ memperbaiki sel yang rusak dan pemberi kekuatan
- Memindahkan molekul yang lebih kecil, misalnya hemoglobin memindahkan oksigen.
- Sebagai penyimpan, misalnya mioglobin menyimpan oksigen.
- Sebagai pengatur aktifitas seluler, misalnya hormon
- Sebagai kontraktil/ penggerak, memungkinkan perubahan bentuk atau bergerak pada
makhluk hidup. Misalnya interaksi otot.
- Sebagai Biokatalis untuk reaksi kimia/ proses metabolisme. Yaitu sebagai enzim.
- Sebagai pertahanan dari berbagai penyakit
- Sebagai cadangan makanan.
- Sebagai pelindung jaringan di bawahnya.
- Menjaga keseimbangan pH cairan tubuh.

Contoh Soal
1.

UN 2018 Type A
Polimer yang terbentuk jika 2 jenis monomer berikut ini bereaksi

adalah ....
A. Bakelit
B. Dacron
C. Nilon 6.6
D. Perspex
E. Polistirena
2.

UN Kimia 2017 - 40
Diketahui beberapa rumus struktur monomer berikut!
(1) CH2 = CH2
(2) CH2 = CH2
Nama polimer yang terbentuk jika monomer-monomer tersebut bereaksi adalah ..
A. polistirena
B. polietena
C. polivinilklorida
D. polipropilena
E. polivinil metakrilat
3.

UN 2016 T-1-37
Hasil uji beberapa bahan makanan adalah sebagai berikut
Hasil uji dengan pereaksi
No.
xantoproteat
timbel(II) asetat
biuret
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(1)
jingga
endapan hitam
biru
(2)
kuning
tidak berubah
ungu
(3)
jingga
endapan hitam
ungu
(4)
kuning
tidak berubah
biru
(5)
jingga
endapan hitam
ungu
Bahan makanan berprotein yang mengandung belerang dan cincin benzena adalah
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (5)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (3) dan (5)
4.

UN 2016 T-1-38
Hasil uji identifikasi senyawa karbohidrat adalah sebagai berikut:
- dengan pereaksi Benedict menghasilkan endapan merah bata
- dengan pereaksi Tollens menghasilkan cermin perak
Senyawa karbohidrat tersebut adalah ....
A. sukrosa
B. selulosa
C. amilum
D. glikogen
E. glukosa
5.

UN-SMA-2015-1-16
Suatu bahan makanan diuji dengan :
1. xanthoproteat terbentuk warna jingga
2. pereaksi biuret terbentuk warna ungu
Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung....
Zat
Jenis Kandungan
A. Karbohidrat
Amilum
B. Karbohidrat
Glukosa
C. Protein
Tirosin
D. Protein
Alanin
E. Protein
Glisin

6.

UN-SMA-2015-1-17
Perhatikan fungsi makanan berikut!
(1). Sumber energi utama
(2). Biokatalis
(3). Pengatur suhu
(4). Antibodi
(5). Cadangan makanan
Fungsi karbohidrat dalam tubuh manusia terdapat pada nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (5)
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C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
7.

UN-SMA-2015-1-18
Tabel data polimer berisi reaksi pembentukan, jenis polimer dan contoh polimer sebagai berikut:
No. Reaksi
Jenis
Contoh
Pembentukan Polimer Polimer
(1). Adisi
Sintetis Dakron
(2). Adisi
Alam
Teflon
(3). Kondensasi
Alam
Protein
(4). Kondensasi
Alam
Karbohidrat
(5). Adisi
Sintetis Nilon
Pasangan yang berhubungan dengan tepat adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)

8.

UN-SMA-2014-Type 1-18
Data yang berhubungan dengan tepat adalah ....
Jenis
Hasil Identifikasi
Karbohidrat
A. Galaktosa
Tidak terbentuk warna merahungu saat uji Molisch
B. Laktosa
Diperoleh dari hidrolisis amilum
dengan bantuan enzim
C. Glukosa
Hasil tes Fehling menghasilkan
warna ungu
D. Sukrosa
Tidak menghasilkan Cu2O dengan
pereaksi Fehling
E. Amilum
Tidak terjadi perubahan warna
saat bereaksi dengan iodin

9.

UN-SMA-2014-Type 1-22
Perhatikan rumus struktur senyawa polimer berikut:
[—CF2— CF2—]n
Nama dan kegunaan dari polimer tersebut adalah ....
A. Polipropelina, botol plastik
B. Polivinilklorida, selang air
C. Polietilena, jas hujan
D. Politetrafluoroetilena, alas seterika
E. Poliisoprena, ban mobil
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10.

UN-SMA-2014-Type 1-25
Pernyataan berikut merupakan kegunaan makromolekul dalam tubuh :
(1) Sumber energi utama dalam tubuh
(2) Melindungi suhu tubuh
(3) Menjaga kesetimbangan asam basa
(4) Pembentukan anti bodi
(5) Membantu memperbaiki sel-sel yang rusak
Pasangan yang merupakan kegunaan protein terdapat pada nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (1) dan (4)
D. (2) dan (4)
E. (4) dan (5)

Catatan:
(materi bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari/industri).
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