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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental 

yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Paket Hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri disusun sebagai kumpulan 

sumber bahan ajar alternatif bagi guru yang tersusun atas unit hukum-hukum 

dasar kimia  dan unit stoikiometri. Melalui bahan bacaan pada paket unit 

tersebut diharapkan guru mendapatkan tambahan pengetahuan untuk 

mengajarkan materi tersebut kepada peserta didiknya sesuai capaian 

kompetensi dasar (KD), terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, unit-unit ini juga aplikatif bagi guru dan peserta didik 

agar dapat menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia  dan stoikiometri 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Paket unit konsep hukum-hukum dasar kimia  dan stoikiometri terdiri atas 

komponen penting dalam setiap unitnya yaitu kompetensi dasar, perumusan 

indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-soal tes 

UN/USBN, aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), bahan 

bacaan, pengembangan penilaian, kesimpulan dan umpan balik. Komponen-

komponen dalam setiap unit tersebut disesuaikan dengan topik konsep 

hukum-hukum dasar kimia  dan stoikiometri masing-masing dengan tujuan 

agar dapat dilihat kesesuaian dengan strategi pembelajaran yang digunakan. 

LKPD pada setiap unit dikembangkan agar guru dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk melatihkan kemampuan bernalar dan berketerampilan proses 

sains dengan mendayagunakan media yang sudah menjadi standar 

kelengkapan sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran yang di rekomendasikan dalam Kurikulum 2013. 

Keberhasilan Saudara dalam memahami paket ini, dapat direfleksi melalui 

instrumen pada umpan balik setelah melalui serangkaian proses penelaahan 
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yang akan dimatangkan selanjutnya melalui serangkaian implementasi di 

kelas masing-masing. 

Paket unit ini dikembangkan berdasarkan  kompetensi dasar pengetahuan 

3.10 kelas X, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa 

molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia, dan kompetensi dasar keterampilan 4.10, 

yaitu menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar 

kimia kuantitatif. 

Berdasarkan hasil analisis KD tersebut terdapat dua materi besaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik, yaitu 1). Hukum-hukum dasar kimia; 2). 

Stoikiometrit; Dari hasil analisis UN dan kisi-kisi UN, maka dalam paket unit 

ini dikembangkanlah unit-unit prioritas yang terdapat pada KD tersebut, 

diantaranya:  

Unit 1 : Hukum-Hukum Dasar Kimia 

Unit 2 : Stoikiometri 

Unit yang dikembangkan dalam paket unit ini disusun secara aplikatif agar 

guru mudah mengimplementasikannya di kelas sehingga lahirlah 

pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mencapai 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.    
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Hukum-hukum dasar kimia. Melalui pembahasan 

materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan 

untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan 

dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi 

kemampuan bernalar peserta didik. Dalam rangka memudahkan guru 

mempelajari konten dan cara mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat 

kompetensi dasar terkait yang memuat target kompetensi dan indikator 

pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang hukum-hukum dasar kimia, 

soal-soal tes UN topik ini di empat tahun terakhir sebagai acuan dalam 

menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk  

memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, 

maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. 

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar 

guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan 

hukum hukum dasar kimia, sekaligus mendorong peserta didik mencapai 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Topik hukum hukum dasar kimia yang 

dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas hukum kekekalan massa 

(lavoisier), hukum perbandingan tetap (proust), hukum perbandingan 

berganda (Dalton), hukum perbandingan volum (Gay Lussac) dan hukum 

Avogadro. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan lima buah LKPD, yaitu 1) 

LKPD 1. Hukum kekekalan massa,  2) LKPD 2. Hukum perbandingan tetap, 3) 

LKPD 3. Hukum perbandingan berganda, 4). LKPD 4. Hukum perbandingan 

volum, 5) LKPD 5. Hukum Avogadro. 

 LKPD ini dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas.  
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KOMPETENSI DASAR 

A. Target Kompetensi 

Berikut   adalah target kompetensi unit pembelajaran ini : 

Tabel 1. Target Kompetensi Unit Pembelajaran 

NO Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.10 Menerapkan hukum-

hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul 

relatif, persamaan kimia, 

konsep mol, dan kadar 

zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia 

Menerapkan hukum-

hukum dasar kimia 

untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia 

X 

4.10 Menganalisis data hasil 

percobaan menggunakan 

hukum-hukum dasar 

kimia kuantitatif 

Menganalisis data 

hasil percobaan 

menggunakan hukum-

hukum dasar kimia 

kuantitatif 

X 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator Pendukung 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK Pendukung 

3.10.1  Menjelaskan konsep hukum 

dasar kimia yaitu hukum 

Lavoisier, hukum Proust, 

hukum Dalton, hukum Gay 

Lussac, dan hukum Avogadro 

untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia 

4.10.1   Melakukan percobaan hukum 

kekekalan massa untuk 

beberapa zat 

IPK Kunci 

3.10.2    Menerapkan hukum 

kekekalan massa (hukum 

Lavoiser) dalam 

menyelesaikan perhitungan 

kimia berdasarkan data-data 

yang disajikan  

3.10.3    Menentukan perbandingan 

massa unsur sesuai Hukum 

Proust  

3.10.4    Menerapkan hukum 

perbandingan berganda 

(hukum Dalton) dalam 

menyelesaikan perhitungan 

kimia pada beberapa 

senyawa 

3.10.5    Membuktikan berlakunya 

  

4.10.2  Merancang percobaan untuk 

membuktikan Hukum 

perbandingan tetap 

4.10.3  Menganalisis data percobaan 

berdasarkan hukum Dalton 
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hukum kelipatan 

perbandingan (hukum 

Dalton) dari data hasil 

percobaan 

3.10.6    Membuktikan hukum 

perbandingan volum (hukum 

Gay Lussac) dari data hasil 

percobaan 

3.10.7    Menganalisis hubungan 

volume gas dengan jumlah 

molekulnya yang diukur 

pada suhu dan tekanan yang 

sama (hukum Avogadro) 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Hukum-Hukum Dasar Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

Gambar 1. Danau Ranu Kumbolo 
Sumber :http://www.thecolourofindonesia.com 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari udara dan air? Bagaimana jika tidak 

ada udara atau air? Atau bagaimana jika jumlahnya tidak mencukupi 

kebutuhan manusia? Sudah seharusnyalah kita bersyukur atas karunia 

Tuhan, Indonesia diberikan air yang berlimpah dan udara yang segar. Air 

tersusun atas hidrogen dan oksigen, jika Saudara menguraikan senyawa air 

dengan cara elektrolisis, Saudara akan memperoleh gas hidrogen dan 

oksigen dan akan mendapati bahwa hidrogen dan oksigen tersebut memiliki 

perbandingan volume yang selalu tetap, yaitu 2 : 1. Kemudian jika massa gas 

gas tersebut ditimbang secara teliti, Saudara akan memperoleh perbandingan 

massa yang selalu tetap pula, yaitu 1 : 8. Hal ini berlaku untuk elektrolisis 
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senyawa air dari manapun sumber airnya, seperti air sungai, air sumur, air 

hujan maupun air es.  
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut contoh soal UN pada topik hukum-hukum dasar kimia pada KD 3.10 

Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia (Permendikbud No. 37 tahun 2018), soal soal ini disajikan 

agar dapat dijadikan sarana berlatih bagi peserta didik agar 

menyelesaikannya. Selain itu, soal soal ini juga dapat dijadikan acuan ketika 

Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik hukum hukum 

dasar kimia 

A. Soal UN tahun 2016 

No Soal 

13 Gas Metana dibakar dengan oksigen, menurut reaksi yang belum 

setara : CH4(g) + O2(g) → CO2 + H2O(g). Perbandingan volume gas 

gas yang terlibat dalam reaksi menurut hukum Gay Lussac  yang 

paling tepat adalah.... 

 Volume Gas(L) 

CH4 O2 CO2 H2O 

A 2 3  2 

B 1 2 2 1 

C 2 4 3 1 

D 3 6 3 6 

E 3 8 6 8 
 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang bersesuaian : Membuktikan hukum perbandingan 

volum (hukum Gay Lussac) dari data 
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hasil percobaan 

Diketahui : Persamaan reaksi belum setara 

Ditanyakan : Perbandingan volum gas 

Materi yang dibutuhkan : Penyetaraan persamaan reaksi, Hukum 

Gay Lussac 

B. Soal UN tahun 2017 

No Soal 

12 Unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk dua macam 
senyawa. Persentase massa 
unsur-unsur penyusun senyawa I dan II sebagai berikut: 

No Senyawa 
Persentase Unsur 

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 
E. 3 : 1 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang bersesuaian : Membuktikan berlakunya hukum 

kelipatan perbandingan (hukum Dalton) 

dari data hasil percobaan 

Diketahui : Persentase Unsur unsur pembentuk 

senyawa I dan senyawa II 

Ditanyakan : Perbandingan unsur C dalam senyawa I 

dan senyawa II 

Materi yang dibutuhkan : Hukum Dalton 
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No Soal 

13 Perhatikan tabel berikut! 

No 
Massa (gram) 

Pb S PbS 

1. 10 1,6 11,6 

2. 15 15 17,4 

3. 30 4,8 34,8 

  
Jika massa Pb yang digunakan sebanyak 25 g, massa S yang diperlukan 
sebanyak .... 
(A) 1 gram 
(B) 2 gram 
(C) 4 gram 
(D) 5 gram 
(E) 6 gram 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 1. Membuktikan Hukum Lavoiser melalui data 

hasil percobaan  

2. Menentukan perbandingan massa unsur 

penyusun dalam suatu senyawa sesuai 

Hukum Proust  

Diketahui : Massa Unsur pembentuk dan massa senyawa 

yang dihasilkan 

Ditanyakan : Massa Unsur pembentuk jika terjadi kondisi 

lain 

Materi yang 

dibutuhkan 

: Hukum Kekekalan Massa dan Hukum 

Perbandingan tetap 
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C. Soal UN tahun 2018 

No Soal 

5 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) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Pengetahuan dan Pemahaman (LK 1) 

Indikator yang bersesuaian : Menjelaskan konsep hukum dasar kimia 

antara lain hukum Lavoisier, hukum 

Proust, hukum Dalton, hukum Gay 

Lussac, dan hukum Avogadro 

Diketahui : Massa unsur unsur pembentuk dan 

massa senyawa yang dihasilkan 

Ditanyakan : Hukum dasar yang sesuai 

Materi yang dibutuhkan : Konsep Hukum Kekekalan Massa 

 

 

 

 



Unit Pembelajaran 

Hukum Hukum Dasar Kimia 

 
 19 

D. Soal UN tahun 2019 

No Soal 

5 Asam sulfat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan di 

laboratorium maupun industri. Pembuatan asam sulfat yang dilakukan 

melalui proses kontak, salah satu tahapannya membakar belerang murni di 

udara sehingga terbentuk gas SO2. 

Persamaan reaksinya: 

S(s) + O2 (g) → SO2(g) 

Berikut data hasil percobaan pembakaran belerang murni menghasilkan 

gas SO2. 

Percobaan Massa zat sebelum reaksi Massa zat setelah reaksi 

S (gram) O2 (gram) SO2 Zat Sisa 

1 32 32 64 - 

2 70 64 128 6 gram S 

3 16 20 32 4 gram O2 

Hukum dasar kimia yang mendasari wacana tersebut adalah ...... 

A. Hukum Lavoisier 

B. Hukum Proust 

C. Hukum Dalton 

D. Hukum Gay Lussac 

E. Hukum Avogadro  

Identifikasi 

Level Kognitif : Pengetahuan dan Pemahaman (LK 1) 

Indikator yang bersesuaian : Menjelaskan konsep hukum dasar kimia antara 

lain hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum 

Dalton, hukum Gay Lussac, dan hukum Avogadro 

Diketahui : Massa zat sebelum dan sesudah reaksi 

Ditanyakan : Hukum dasar yang sesuai 

Materi yang dibutuhkan : Konsep Hukum Perbandingan Tetap (Proust) 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik hukum-hukum dasar kimia. Bahan pembelajaran 

dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha 

memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini 

berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang 

digunakan , dan bahan bacaannya. 

 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik  

hukum dasar kimia. Submateri pada topik ini terdiri atas: 1)Hukum Lavoisier, 

2)Hukum Proust, 3)Hukum Dalton, 4)Hukum Gay Lussac, dan 5)Hukum 

Avogadro. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing 

indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam dua kali pertemuan (2 x 

3 JP). Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi dua skenario 

pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria 

yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016). 

Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan. 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1 

Ketika kita mengikuti kegiatan kepramukaan salah satu aktivitas yang 

dilakukan pada malam hari adalah membakar kayu bakar yang disusun 

secara teratur atau kita menyebutnya api unggun, pernahkah Saudara 

berfikir tentang massa kayu bakar sebelum di bakar dan massa hasil  

pembakaran api unggun tersebut apakah sama, berbeda ? manakah yang 

lebih besar massanya? 

Pada reaksi pembakaran tersebut dihasilkan senyawa karbondioksida yang 

terdiri dari unsur karbon dan oksigen, jika kita menimbang secara teliti 

bagaimana perbandingan massa unsur tersebut? Bagaimanakah dengan 

karbondioksida yang dihasilkan dari reaksi pembakaran yang lain, semisal 

pembakaran bahan bakar, apakah sama kondisinya? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas-aktivitas 

pada pertemuan ini: 1) Mengamati video /gambar  pembakaran lilin/ 

pembakaran benda lainnya, 2) Mengamati tabel hasil eksperimen Proust 

mengenai reaksi hidrogen dan oksigen, 3) Mengidentifikasi sebanyak 

mungkin masalah yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa dan 

hukum perbadingan tetap (hukum Proust), 4) Melakukan percobaan untuk 

membuktikan hukum kekekalan massa dengan menggunakan tabung Y serta 

pereaksi besi dan belerang, 5) Melaksanakan percobaan untuk membuktikan 

hukum perbandingan tetap (hukum Prout) menggunakan pereaksi besi dan 

belerang, 6) Berdiskusi dan mencatat hasil pengamatan  mengenai percobaan 

yang dilakukan, 7) Memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data atau 

teori pada buku sumber, 8) Menyimpulkan hasil analisis data percobaan yang 

telah dilakukan,9) Menyajikan hasil  analisis data percobaan, 10) Mereviu 

dan menguatkan kegiatan pembelajaran materi hukum kekekalan massa dan 

hukum perbandingan tetap, 11) Latihan soal-soal tentang hukum kekekalan 

massa dan hukum perbandingan tetap. 
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Aktivitas pembelajaran dengan estimasi waktu 3x45 menit ini dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  dengan 

sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi 

masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) 

Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) 

Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) 

 

Pemberian rangsangan (Stimulation)   

Pada tahap ini sebagai pemberian motivasi /rangsangan, peserta didik diajak 

untuk memperhatikan tayangan video /gambar  pembakaran lilin/ 

pembakaran benda lainnya. 

 

Gambar 2. Pembakaran Lilin 

https://www.brilio.net 

Peserta didik menjawab pertanyaan bagaimana massa lilin sebelum dan 

sesudah terbakar. 

Selanjutnya peserta didik diajak mengamati tabel hasil eksperimen Proust 

Tabel 3. Hasil Eksperimen Proust 

Massa Hidrogen 
yang 
direaksikan  
(gram) 

Massa Oksigen 
yang 
direaksikan  
(gram) 

Massa air yang 
terbentuk  
(gram) 

Sisa Hidrogen atau 
Oksigen (gram) 

1 8 9 - 

2 8 9 1 gram Hidrogen 

1 9 9 1 gram Oksigen 

2 16 18 - 
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Peserta didik menjawab pertanyaan perbandingan massa hidrogen dan 

oksigen pada senyawa air. 

Tahap ini diakhiri dengan Saudara menyampaikan tujuan dan manfaat 

mempelajari hukum kekekalan massa dan hukum perandingan tetap. 

 

 Pertanyaan/ identifikasi masalah (Problem statemen) 

Pada tahap ini peserta didik  diajak untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin masalah yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa dan 

hukum perbandingan tetap (hukum Proust) dan menemukan jawaban dari 

pertanyaan hasil identifikasi seperti contoh pertanyaan berikut: 

 Dalam proses pembakaran  lilin, lilin berubah menjadi apa saja? 

 Apakah massa lilin berkurang setelah pembakaran ? 

 Adakah ada massa zat lain hilang? 

 Apakah lilin yang berubah menjadi cahaya, gas tidak memiliki massa? 

 Berapakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam membentuk 

air? 

Pengumpulan data (Data Collection) 

Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan yang diidentifikasi melalui: 

 Melakukan percobaan untuk membuktikan hukum kekekalan massa 

dengan mengisi LKPD 1.1 

 Melaksanakan percobaan untuk membuktikan hukum perbandingan 

tetap (hukum Proust) dengan mengisi LKPD 1.2 

 

Pengolahan data dan analisis (Data Processing) 

Pada tahap ini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah 

data hasil pengamatan dengan cara: 

 Mengolah hasil pengamatan dengan bantuan pertanyaan pada lembar 

kerja. 
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 Mengolah data hasil pengamatan yang berhubungan dengan percobaan 

untuk membuktikan hukum kekekalan massa dan membuktikan hukum 

perbandingan tetap (hukum Proust). 

 

Pembuktian (Verification) 

Pada tahap pembuktian peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data 

dan memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data atau teori pada buku 

sumber dengan cara: 

 Memverifikasi kembali data tentang hukum kekekalan massa; 

 Memverifikasi kembali hasil percobaan tentang hukum perbandingan 

tetap (hukum Proust); 

 Memverifikasi jawaban kelompok tentang hukum kekekalan massa dan 

hukum perbandingan tetap (hukum Proust) 

 Guru memberi penguatan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakuka 

peserta didik 

 

Menarik simpulan (Generalisasi) 

Pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil percobaan dan diskusi 

dengan cara: 

 Menyimpulkan tentang hukum kekekalan massa bahwa massa zat 

sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap; 

 Menyimpulkan tentang hukum perbandingan tetap (hukum Proust) 

bahwa perbandingan massa zat-zat dalam membentuk senyawa 

merupakan perbandingan tetap. 

 Menerapkan hukum kekekalan massa dan hukum Proust dalam 

perhitungan kimia. 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2 

Aktivitas pembelajaran pertemuan kedua dengan estimasi waktu 3 x 45 menit 

akan menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Base Learning) 

dengan sintak :1) Orientasi peserta didik pada masalah, 2) Mengorganisasi 

peserta didik dalam belajar, 3) Membimbing penyelidikan peserta didik 4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut : 

   

Orientasi peserta didik pada masalah 

Pada tahap ini peserta didik dijelaskan tentang tujuan pembelajaran 

kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk, dan referensi yang 

digunakan dalam mempelajari hukum Dalton, hukum Gay Lussac, dan hukum 

Avogadro yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Selanjutnya peserta didik dihadapkan masalah beberapa data hasil 

percobaan 

Hukum Dalton 

Tabel 4. Data Hasil Percobaan Hukum Dalton 

Unsur 
pembentuk 

senyawa 

Rumus Perbandingan 
massa 

per senyawa 

Perbandingan massa 
unsur dalam kedua 

senyawa 

H dan O H2O 

H2O2 

H : O = 2 :16  

H : O = 2 : 32 

 16 : 32 = 1 : 2 

C dan O CO 

CO2 

C : O = 12 : 16 

C : O = 12 : 32 

16 : 32 = 1 : 2 

S dan O SO2 

SO3 

S : O = 32 : 32 

S : O = 32 : 48 

32 : 48 = 2 : 3 
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Hukum Gay Lussac 

Tabel 5. Data Hasil Percobaan Hukum Perbandingan Volum 

No Volume gas yang bereaksi Hasil reaksi Perbandingan 
Volum 

1 1 L Hidrogen + 0,5 L Oksigen  1 L Uap air  2 : 1 : 2 

2 2 L Nitrogen + 6 L Hidrogen  4 L Amonia  1 : 3 : 2 

3 1 L Hidrogen + 1 L Klor  2 L Hidrogen klorida  1 : 1 : 2 

4 1 L Etilena + 1 L Hidrogen   1 L Etana  1 : 1 : 1 

 

Hukum Avogadro 

  

 

Gambar 3. Reaksi Pembakaran Metana 

                       https://id.wikipedia.org 

 

 

Mengorganisasi peserta didik dalam belajar  

Pada tahap ini Peserta didik menentukan masalah: 

 Bagaimanakah perbandingan massa hidrogen  dan massa oksigen 

dalam pembentukkan senyawa oksida hidrogen  

 Bagaimanakah perbandingan massa karbon  dan massa oksigen dalam 

pembentukkan senyawa oksida karbon  

 Bagaimanakah perbandingan  massa belerang   dan massa oksigen 

dalam pembentukkan senyawa oksida belerang 

 Bagaimanakah perbandingan volume gas oksigen dan hidrogen dalm 

membentuk air dan perbandingan volume gas-gas yang lain? 
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 Bagaimanakah perbandingan jumlah molekul dalam pembakaran 

metana (CH4)? 

Peserta didik membentuk kelompok belajar secara heterogen 

Peserta didik menerima informasi kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 

mendiskusikan hukum Dalton, Gay Lussac, dan hukum Avogadro 

 

Membimbing penyelidikan peserta didik 

Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun dan 

menciptakan ide dalam memecahkan masalah mengenai Hukum Dalton, 

Hukum Gay Lussac, dan Hukum Avogadro. Pada kegiatan ini peserta didik 

mengamati tabel data-data hasil percobaan, mengisi data-data tabel (LKPD 

2.1) yang masih kosong kemudian mendiskusikan dengan kelompok lain 

mengenai konsep dasar Hukum Dalton, Hukum Gay Lussac, dan Hukum 

Avogadro  

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Peserta didik dapat mengembangkan konsep yang lain dengan menerapkan 

pemahaman yang sudah didapat mengenai Hukum Dalton, Hukum Gay 

Lussac, dan Hukum Avogadro pada permasalahan yang lain. 

Membuat kesimpulan mengenai Hukum Dalton, Hukum Gay Lussac, dan 

Hukum Avogadro 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi Hukum Dalton, 

Hukum Gay Lussac, dan Hukum Avogadro melalui diskusi kelas untuk 

menganalisis hasil pemecahan masalah tentang Hukum Dalton, Hukum Gay 

Lussac, dan Hukum Avogadro. 

Peserta didik melakukan diskusi kelas menerapkan pemahaman tentang 

Hukum Dalton, Hukum Gay Lussac, dan Hukum Avogadro pada pemecahan 
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permasalahan yang lain yang masih berkaiatan dengan Hukum Dalton, 

Hukum Gay Lussac, dan Hukum Avogadro. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini lima buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan 

dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Hukum Kekekalan Massa; 2) 

LKPD 2. Hukum Pernbandingan Tetap, 3) LKPD 3. Hukum Perbandingan 

Berganda, 4) LKPD 4. Hukum Perbandingan Volum, 5) LKPD 5. Hukum 

Avogadro 

LKPD 1. Hukum Kekekalan Massa (Lavoisier) 

HUKUM KEKEKALAN MASSA 

 

I. Pendahuluan 

Pernahkah Saudara memperhatikan sepotong besi yang berkarat karena 

berada di udara terbuka. Menurut Saudara bagaimana massanya jika 

dibandingkan dengan sepotong besi yang tidak berkarat. Bagaimana 

dengan massa sebelum dan sesudah reaksi pada reaksi-reaksi yang lain? 

Untuk membuktikannya, cobalah lakukan percobaan berikut dalam 

kelompok dengan hati-hati dan teliti. Jawablah pertanyaan berdasarkan 

data pengamatan dan hasil pengolahan data. 

II. Tujuan 

Menyelidiki massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia 

III. Alat dan bahan 

Alat :      Bahan : 

- Tabung Y   - Larutan KI 

- Gelas Kimia 500mL - Larutan Pb(NO3)2 

- Pipet tetes  - Larutan HCl 

- Gelas Ukur 10 mL  - Batu pualam 

- Neraca tiga lengan  - Tabung  reaksi 

- Labu erlenmeyer  - Larutan AgNO3 
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IV. Langkah Kerja 

Percobaan 1 

a) Masukkan 5 mL NaCl ke dalam salah satu kaki tabung Y dan 5 mL 

AgNO3 ke dalam kaki yang lainnya hati hati agar tidak bercampur. 

Amati warna larutan dalam  kaki tabung  Y tersebut! 

b) Masukkan tabung y kedalam gelas kimia. 

c) Timbanglah gelas kimia beserta isinya lalu catatlah massanya. 

d) Miringkan tabung y sehingga larutan pada kedua kakinya bercampur  

perhatikan reaksi yang terjadi. Timbang kembali gelas kimia berisi 

tabung berisi larutan itu. Catat massanya. 

 

Gambar 4. Tabung Y 
Sumber : http://kimiamanten.blogspot.com  

e) Bandingkan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. 

 

Percobaan 2 

Ulangi percobaan nomor satu dengan mengganti larutan oleh larutan KI 

dan dan larutan Pb(NO)3. 

 

Percobaan 3 

a) Masukkan 20 mL larutan HCl ke dalam Erlenmeyer, masukkan 

sebongkah batu pualam kedalam erlenmeyer tersebut (labu jangan 

ditutup) dan segera timbang. Tuliskan massanya. 

b) Setelah reaksi selesai, timbang lagi erlenmeyer beserta isinya. 

Tuliskan massanya. 

c) Bandingkan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. 

 

http://kimiamanten.blogspot.com/
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V. Data pengamatan 

Tabel 6. Data Pengamatan Hukum Kekekalan Massa 

No     Sebelum 
direaksikan 

   Sesudah 
direaksikan 

  Massa 
sebelum 

reaksi 

  Massa sesudah 
reaksi 

 

1     
NaCl + AgNO3 

 
  

         

2     
KI + Pb(NO)3 

 
  

         

3     
HCl + CaCO3 

 
  

         

 

VI. Pertanyaan 

1. Apakah pada percobaan 1, 2, dan 3 terjadi reaksi kimia? Berikan 

penjelasan! 

2. Jelaskan dari percobaanmu, hubungan massa zat-zat sebelum dan 

sesudah reaksi 

3. Mengapa pada percobaan 3, massa zat setelah reaksi berbeda dengan 

massa semula? 

4. Apa yang dapat anda simpulkan dari percobaan ini? 

5. Jika data hasil praktik kelompokmu tidak sesuai dengan Hukum 

Kekekalan Massa, coba diskusikan hal-hal yang menyebabkannya! 

Kalau perlu silahkan mencoba kembali percobaan ini! 
 

Catatan:  

- Percobaan ini dapat pula dilakukan pada tabung Y hanya harus hati-hati 

pada saat memasukkan zat pada masing-masing bagian. Gunakan pipet 

tetes yang panjang. 

- Jangan lupa sumbat tabung Y setiap dilakukan penimbangan. 

- Zat yang digunakan dapat diganti sesuai dengan yang tersedia di sekolah. 

- Seandainya tidak ada neraca Ohauss, dapat digunakan timbangan biasa 

tetapi yang skalanya massanya kecil (dalam gram).  
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LKPD 2. Hukum Perbandingan Tetap (Proust) 

Hukum Perbandingan Tetap 

I. Pendahuluan 

Air dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur Hidrogen dan Oksigen. Bagaimana 

kita mengetahui massa unsur hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam air? 

Pada tahun 1799, seorang ahli kimia Perancis, yang bernama Joseph Louis 

Proust (1754-1826), mengemukakan tentang perbandingan massa unsur-

unsur dalam senyawa dan penemuannya disebut Hukum Perbandingan 

Tetap. Untuk memahami hukum Perbandingan Tetap, cobalah lakukan 

percobaan berikut dalam kelompok dengan hati-hati dan teliti. Jawablah 

pertanyaan berdasarkan data pengamatan dan hasil pengolahan data. 

II. Tujuan 

Menyelidiki hubungan antara massa unsur-unsur penyusun suatu 

senyawa. 

III. Alat dan Bahan 

Alat:      Bahan : 

- Tabung reaksi 5 buah  - Pita logam Cu 

- Pembakar spirtus   - Serbuk Belerang 

- Statif dan klem   - Ampelas 

- Spatula 

- Penjepit tabung 

- Neraca 

IV. Langkah Kerja 

1) Siapkan lima tabung reaksi, kemudian masukkan serbuk belerang; 

Pada tabung 1; 0,025 gram belerang 

Pada tabung 2; 0,050 gram belerang 

Pada tabung 3; 0,075 gram belerang 

Pada tabung 4; 0,100 gram belerang 

Pada tabung 5; 0,125 gram belerang 

2) Siapkan 5 lempeng tembaga (60 mm x 80 mm) yang sudah diampelas 
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3) Masukkan lempeng tembaga itu pada bagian sisi tabung dan hati-hati 

jangan sampai masuk ke dasar tabung reaksi yang berisi belerang seperti 

pada gambar di bawah. 

 

Gambar 5. Reaksi Cu dengan Belerang 

 

4) Panaskan lempeng Cu yang ada pada sisi tabung, sampai warna lempeng 

berubah, lihat gambar setelah lempeng Cu berubah warna, masukkan Cu 

itu pada dasar tabung dengan cara ditegakkan, pemanasan dilanjutkan. 

5) Lanjutkan pemanasan sampai berpijar dan belerang habis bereaksi. 

6) Ukurlah panjang tembaga yang tidak bereaksi dan hitung. 

7) Ulangi eksperimen di atas dengan serbuk belerang 2, 3, 4, dan 5 kali 

jumlah semula. 

Tabel 7. Data Pengamatan Hukum Perbandingan Tetap  

Jumlah takaran belerang 1 2 3 4 5 

Panjang tembaga semula(mm) 60 60 60 60 60 

Panjang tembaga sisa (mm)      

Panjang tembaga yang bereaksi 

(mm) 

     

 

V. Tugas : 

Buatlah grafik panjang lempeng tembaga yang bereaksi terhadap jumlah 

belerang. 
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Panjang Cu yang bereaksi (mm) 

 

 

 

 

 

Jumlah belerang (gram) 

 

VI. Pertanyaan 

 

1) Bagaimana hubungan antara panjang lempeng tembaga yang bereaksi 

dengan jumlah belerang? 

 

 

2) Bagaimana hubungan antara massa tembaga dan massa belerang yang 

bereaksi?(Asumsi: dalam eksperimen ini massa lempeng tembaga 

sebanding dengan panjangnya) 

 

 

3) Berdasarkan grafik, ramalkan berapa panjang lempeng tembaga yang 

akan bereaksi jika digunakan belerang sebanyak 6 kali awal. 

 

 

4) Buatlah kesimpulan dari percobaan ini! 
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LKPD 3. Hukum Perbandingan Berganda ( Dalton) 

Hukum Perbandingan Berganda (Dalton) 

A. Tujuan :  

Membuktikan  hukum perbandingan berganda (Dalton) berdasarkan data 

hasil percobaan 

B. Alat dan Bahan 

Tabel hasil percobaan  

C. Petunjuk Kerja 

Amati tabel dibawah ini dan isi data tabel yang masih kosong 

1) Karbon dan oksigen dapat membentuk senyawa karbon monoksida 

dan karbon dioksida 

Senyawa I : karbon + oksigen → karbon monoksida 

Senyawa II : karbon + oksigen → karbon dioksida 

Senyawa Karbon Oksigen Karbon : Oksigen 

Senyawa I 42,8 % 57,2 % 1 :  ........ 

Senyawa II 27,3% 72,7 % 1 :  ........ 

Sehingga perbandingan O pada senyawa 1 : senyawa II adalah 

=...... : .......= ...... : ...... 

2) Belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa belerang 

dioksida dan belerang trioksida 

Senyawa I : belerang + oksigen → belerang dioksida 

Senyawa II : belerang + oksigen → belerang trioksida 

Senyawa Belerang Oksigen Karbon : Oksigen 

Senyawa I 50% 50% 1 : .......... 

Senyawa II 40% 60% 1 : .......... 

Sehingga perbandingan O pada senyawa 1 : senyawa II adalah 

=...... : .......= ...... : ...... 
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Berdasarkan data percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut :  

1. Bagaimanakah perbandingan oksigen pada kedua pasangan senyawa di 

atas?  

 

 

2. Apakah perbandingannya menghasilkan bilangan bulat dan sederhana? 

 

 

3. Kesimpulan apa yang anda peroleh dari kegiatan ini 
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LKPD 4. Hukum Perbandingan Volum (Gay Lussac) 

Hukum Perbandingan Volum (Gay Lussac) 

A. Tujuan :  

Menghitung volum gas pereaksi dan hasil reaksi berdasarkan Hukum Gay 

Lussac 

B. Alat dan Bahan 

Tabel hasil percobaan 

C. Petunjuk Kerja 

Amati persamaan reaksi dan tabel  ini kemudian  isi data tabel yang masih 

kosong 

Persamaan Reaksi :  

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4 H2O(g) 

Tabel 8. Data isian Hukum Gay Lussac 

Percobaan/

Volum 

C3H8 (L) O2 (L) CO2(L) H2O(L) 

1 1 5 3 4 

2 2 10 6 8 

3 3    

4  20   

5   1,5  

6    1 

 

Berdasarkan data percobaan tersebut,jawablah pertanyaan berikut :  

1. Hitunglah berapa volume O2, CO2 dan H2O pada percobaan 3? 

 

  

2. Hitunglah volum C3H8 dan H2O pada percobaan 4? 
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3. Dengan cara yang sama hitung masing masing volum pada percobaan 5 

dan 6? 

 

 

4. Hitunglah perbandingan volume C3H8, CO2 dan  H2O pada setiap 

percobaan? 

 

 

5. Apakah perbandingan volum zat zat yang bereaksi dan  volum zat zat 

hasil reaksi sama dengan koefisiennya? 

 

 

6. Kesimpulan apa yang anda peroleh dari kegiatan ini! 
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LKPD 5. Hukum Avogadro 

Hukum Avogadro 

A. Tujuan :  

Menganalisis hubungan volume gas dengan jumlah molekulnya  

B. Alat dan Bahan 

Tabel hasil percobaan 

C. Petunjuk Kerja 

Amati persamaan reaksi dan tabel  ini kemudian  isi data tabel yang masih 

kosong 

Persamaan Reaksi : 

1 L gas Hidrogen + 1 L gas Klor  → 2 L gas Hidrogen klorida 

Tabel 9. Data Isian Hukum Avogadro 

Percobaan Hidrogen Klor Hidrogen klorida 

1 1n molekul 1n molekul 2n molekul 

2 2n molekul 2n molekul 4n molekul 

3 4n molekul . . . 8n molekul 

4 . . . 7n molekul 14n molekul 

5 10n molekul . . . . . . 

 

Berdasarkan data percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut :  

1. Hitunglah jumlah molekul hidrogen, klor, dan hidrogen klorida pada 

percobaan 4 dan percobaan 5. 

 

 

 

 

2. Buat perbandingan paling sederhana dari jumlah molekul gas hidrogen, 

gas klor dan gas hidrogen klorida di tiap percobaan di atas ! 
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3. Buat perbandingan paling sederhana dari volume gas hidrogen, gas klor 

dan gas hidrogen klorida pada percobaan di atas ! 

 

 

 

4. Bagaimana perbandingan jumlah molekul dengan perbandingan 

volume gas-gas pada percobaan di atas  

 

 

 

5. Tuliskan bunyi hipotesis Avoadgro ! Berdasarkan diskusi kelompok yang 

telah kalian lakukan? 
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C. Bahan Bacaan 

Dalam melakukan penelitian dan kerja di laboratorium para ahli kimia 

bekerja menggunakan metode ilmiah, yaitu suatu metode yang apabila 

dikerjakan oleh orang lain akan menghasilkan hasil yang sama. Dari hasil 

pengamatan eksperimennya, para ahli membuat hasil kesimpulan yang 

kemudian dijadikan suatu hukum. Hukum-hukum dasar kimia inilah yang 

menjadi rujukan untuk perkembangan dan aplikasi ilmu kimia berikutnya. 

 

Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier) 

Antoine Laurent Lavoisier, seorang ilmuwan kimia Perancis (1743-1794) 

mempelajari pengaruh pemanasan beberapa logam di tempat terbuka. Dia 

menimbang logam itu sebelum pembakaran dan sesudah pembakaran 

seperti diilustrasikan pada gambar.  

 

 

Gambar 6. Hukum Kekekalan Massa 
Sumber : https://bierpinter.com  

 

Dia mendapatkan bahwa logam yang telah dibakar di tempat terbuka, 

massanya lebih besar daripada massa logam sebelum dibakar. Jika Logam 

hasil pembakaran dipanaskan dengan batu bara, akan diperoleh massa logam 

semula. Lavoisier berpendapat bahwa udara di tempat terbuka mengandung 

https://bierpinter.com/
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gas yang dapat bereaksi dengan logam yang dipanaskan. Ia menamakan gas 

tersebut  oksigen. Dengan demikian, dipikirkan bahwa bertambahnya massa 

logam setelah dibakar disebabkan oleh bereaksinya oksigen dengan logam 

yang dibakar. Massa oksigen dan massa logam yang bereaksi sama dengan 

massa oksida logam yang terbentuk. Eksperimen Lavoisier tersebut 

menghasilkan hukum Lavoisier yang terkenal dengan hukum Kekekalan 

massa yang berbunyi : 

“Pada setiap reaksi kimia, massa zat-zat yang bereaksi adalah sama 

dengan massa zat-zat hasil reaksi” 

Hukum Perbandingan Tetap (Proust) 

Louis Proust (1754-1826) seorang kimiawan Perancis yang pertama kali 

menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan 

perbandingan massa yang selalu sama. Hal ini dikemukakan oleh Proust 

setelah melakukan serangkaian eksperimen di tahun 1797 dan 1804. Joseph 

Louis Proust pada tahun 1797 melakukan sederetan percobaan mengenai 

perbandingan jumlah zat-zat yang bereaksi. Misalnya pada pembentukan 

senyawa natrium klorida dari unsur-unsurnya, perbandingan jumlah natrium 

dan klor dalam suatu reaksi selalu tetap, yaitu 39,0% natrium dan 61% klor. 

Demikian pula untuk reaksi kimia yang lain, seperti: 

1) Hidrogen + Oksigen → Air 

Pada reaksi ini, perbandingan atom hidrogen dan atom oksigen yang 

membentuk molekul air selalu tetap, yaitu hidrogen:oksigen = 1:8 atau 

11,11% hidrogen dan 88,89% oksigen. 

 

2) Besi + Sulfur (belerang) → Besi Sulfida 

Pada reaksi ini, perbandingan jumlah besi dan sulfur dalam besi sulfida 

selalu 7:4 atau 63,64% besi dan 36,365 sulfur. 
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3) Karbon + Oksigen → Karbondioksida 

Pada reaksi ini, perbandingan jumlah karbon dan oksigen dalam 

karbondioksida selalu 3:8, atau 27,27% karbon dan 72,73% oksigen. 

Tabel 10. Hasil Percobaan Proust 

Massa Hidrogen 
yang 
direaksikan  
(gram) 

Massa Oksigen 
yang 
direaksikan  
(gram) 

Massa air yang 
terbentuk  
(gram) 

Sisa Hidrogen atau 
Oksigen (gram) 

1 8 9 - 

2 8 9 1 gram Hidrogen 

1 9 9 1 gram Oksigen 

2 16 18 - 

 

Dari tabel di atas terlihat, bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 

8 gram oksigen, menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa 

hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki 

perbandingan yang tetap yaitu 1 : 8, berapapun banyaknya air yang 

terbentuk. Komposisi air akan selalu tetap, sepanjang air itu murni, tidak 

bergantung dari sumber atau cara pembuatannya. Dari percobaan yang 

dilakukannya, Proust mengemukakan teorinya yang terkenal dengan 

sebutan, Hukum Perbandingan Tetap, yang berbunyi: 

’Setiap Senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan yang 

tetap” 

 

Hukum Perbandingan Berganda (Hukum Dalton) 

John Dalton (1776-1844) menganalisis perbandingan massa unsur-unsur 

pembentuk etilena, metana, oksida karbon, dan oksida nitrogen seperti 

ditunjukkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 11. Data Percobaan  Dalton 

Senyawa Massa Unsur (% Unsur) Perbandingan 

Massa Unsur 

 C H  

Etilena 12 g (85,7%) 2 g (14,3%) C : H = 12 : 2 = 6 : 1 

Metana 12 g (75%) 4 g (25%) C : H = 12 : 4 = 6 : 2 

 C O  

Karbon monoksida 6 g (42,86%) 8 g (57,14%) C : O = 6 : 8 = 3 : 4 

Karbon dioksida 6 g (27,27%) 16 g (72,73%) C : O = 6 : 16 = 3 : 8 

 N O  

Dinitrogen 

monoksida 

7 g (63,64%) 4 g (36,36%) N : O = 7 : 4 

Nitrogen 

monoksida 

7 g (46,67%) 8 g (53,33%) N : O = 7 : 8 

Nitrogen dioksida 7 g (30,43%) 16 g (69,57%) N : O = 7 : 16 

 

*% C = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝐶+𝐻)
  X 100 %,       % H = 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐻

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝐶+𝐻)
 X 100 %,  

Karbon dengan hidrogen dapat membentuk senyawa etilena dan metana. Jika 

massa C pada etilena sama dengan massa C pada metana (misalnya 12 g). 

Perbandingan massa hidrogen dalam etilena dan metana = 1 : 2. Jika massa H  

pada etilena sama dengan massa H pada metana (misalnya 4 gram), 

perbandingan massa karbon dalam etilena dan metana = 24 : 12 = 2 : 1 

Karbon dengan oksigen dapat membentuk senyawa karbon monoksida dan 

karbon dioksida. Jika massa C pada karbon monoksida sama dengan massa C 

pada karbon dioksida (misalnya 6 g), perbandingan massa oksigen dalam 

karbon monoksida dan karbon dioksida = 4 : 8 = 1 : 2. Jika massa O pada 

karbon monoksida sama dengan massa O pada karbon dioksida (misalnya 16 

gram), perbandingan massa karbon dalam karbon monoksida dan karbon 

dioksida = 12 : 6 = 2 : 1. Nitrogen dengan oksigen dapat membentuk senyawa 
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dinitrogen monoksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida. Jika 

massa N sama (misalnya 7 g)  perbandingan massa oksigen dalam dinitrogen 

monoksida, nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida = 4 : 8 : 16 = 1 :2 : 4. 

Dari hasil percobaan Dalton ternyata perbandingan unsur-unsur pada setiap 

senyawa didapatkan suatu pola keteraturan. Pola tersebut dinyatakan 

sebagai hukum Perbandingan Berganda yang bunyinya: 

”Apabila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, 

untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya maka massa unsur 

kedua dalam senyawanya berbanding sebagai bilangan – bilangan bulat 

dan sederhana” 

Hukum Perbandingan Volum (Hukum Gay Lussac) 

Pada tahun 1808, ilmuwan Perancis, Joseph Louis Gay Lussac, berhasil 

melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi 

dengan menggunakan berbagai macam gas.  

Menurut Gay Lussac 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas 

oksigen membentuk 2 volume uap air. Reaksi pembentukan uap air berjalan 

sempurna, memerlukan 2 volume gas hidrogen dan 1 volume gas oksigen, 

untuk menghasilkan 2 volume uap air, lihat model percobaan pembentukan 

uap air pada gambar berikut : 

 

Gambar 7. Hukum Perbandingan Volum 
Sumber : http://ujiansma.com  

Dari percobaan ini ternyata diketahui bahwa 2 liter uap air dapat terjadi, jika 

direaksikan 2 liter gas Hidrogen dengan 1 liter gas Oksigen. Reaksi ini ditulis: 

http://ujiansma.com/
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2L gas H2  +  1 L gas O2 → 2 L uap H2O  
 2 mol            1 mol              2 mol    

 2 L                 1 L                   2 L  

Dari persamaan reaksi yang dituliskan diatas tampak bahwa perbandingan 

volume dari H2 : gas O2 : uap H2O adalah 2 : 1 : 2. 

Perhatikan data percobaan di bawah ini : 

Tabel 12. Data Percobaan Hukum Perbandingan Volum 

NO Volum gas yang bereaksi Hasil Reaksi Perbandingan 
Volum 

1 1 L Hidrogen + 0,5 L Oksigen 1 L Uap air 2 : 1 : 2 

2 2 L Nitrogen + 6 L Hidrogen 4 L Amonia 1 : 3 : 2 

3 1 L Hidrogen + 1 L Klor 
2 L Hidrogen 

klorida 
1 : 1 : 2 

4 1 L Etilena + 1 L Hidrogen 1 L Etana 1 : 1 : 1 

 

Dari data percobaan di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan 

hasil reaksi adalah berbanding sebagai bilangan bulat. Data percobaan ini 

sesuai dengan Hukum perbandingan volume atau yang dikenal sebagai 

Hukum Gay Lussac. Dari hasil eksperimen dan pengamatannya disimpulkan 

bahwa: 

“volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi, jika 

diukur pada suhu dan tekanan yang sama, akan berbanding sebagai 

bilangan bulat dan sederhana” 

Hukum Avogadro (Hipotesis Avogadro) 

Seorang ahli fisika dari Italia bernama Amadeo Avogadro (1776-1856) 

berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah partikel dalam gas 

danvolume gas, yang tidak bergantung pada jenis gas.  
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Untuk memahaminya, perhatikan data percobaan penentuan jumlah molekul 

beberapa gas pada volum 1 L, suhu dan tekanan standar (0°C, 76 cmHg) pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 13. Data Percobaan Hukum Avogadro 

 

Dari data tersebut ternyata dalam volum yang sama dan keadaan yang sama 

terdapat jumlah molekul yang sama pula. Hipotesis ini dijadikan suatu 

hukum,  yang dikenal sebagai hipotesis Avogadro. 

Hipotesis Avogadro berbunyi : 

 “Pada temperatur dan tekanan yang sama, semua gas pada volum yang 

sama mengandung jumlah molekul yang sama pula.” 

Artinya, jumlah molekul atau atom dalam suatu volum gas tidak tergantung 

kepada ukuran dari molekul gas.  

Sebagai Contoh : 1 liter gas hidrogen dan nitrogen akan mengandung jumlah 

molekul yang sama, selama suhu dan tekanannya sama. Aspek ini dapat 

dinyatakan secara matematis, 

𝑉

𝑛
= 𝑘 

Dimana:  

V =  volume gas. 

n =  jumlah mol dalam gas tersebut. 

k =  tetapan  

Akibat paling penting dari hukum Avogadro adalah bahwa Konstanta gas 

ideal  memiliki nilai yang sama bagi semua gas.  

 

Nama Massa (gram) Volum (L) Jumlah Molekul 

Oksigen 1,460 1 2,688 x 10 -22 

Nitrogen 1,250 1 2,688 x 10 -22 

Karbon dioksida 1,961 1 2,688 x 10 -22 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 48 

𝑝1.𝑣1

𝑇1.𝑛1
=  

𝑝2.𝑣2

𝑇2.𝑛2
= 𝐶𝑜𝑛𝑠 

Dimana: 

P =  tekanan gas,  T =  temperatur  

V =  volume,   n =  jumlah mol  

Satu mol gas ideal memiliki volum 22,4 liter pada kondisi standar (STP), dan 

angka ini sering disebut volum molar gas ideal, untuk gas-gas nyata (non-

ideal) memiliki nilai yang berbeda. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh dan pembahasan soal  soal topik hukum hukum 

dasar kimia yang muncul di UN empat tahun terakhir dan kurang berhasil 

dijawab oleh peserta didik. Selain itu bagian ini memuat tentang cara 

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk permodelan, 

sehingga dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan soal 

topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga 

Saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator 

pencapaian konpetensi yang termasuk HOTS 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik Hukum hukum dasar kimia merupakan topik yang muncul pada soal 

UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisa PAMER UN, topik ini 

termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh pesereta didik di lingkup 

nasional. Berikut ini pembahasan soal-soalnya.  

Soal UN tahun 2016 

1. Gas Metana dibakar dengan oksigen, menurut reaksi yang belum setara : 

CH4(g) + O2(g) → CO2 + H2O(g). Perbandingan volume gas gas yang 

terlibat dalam reaksi menurut hukum Gay Lussac  yang paling tepat 

adalah.... 

 Volume Gas(L) 
CH4 O2 CO2 H2O 

A 2 3 3 2 
B 1 2 2 1 
C 2 4 3 1 
D 3 6 3 6 
E 3 8 6 8 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 50 

Kunci Jawaban  : D 

Pembahasan  : 

Persamaan reaksi setara CH4(g) + 2O2(g) → CO2 +2H2O(g). 

Sesuai hukum Gay-Lussac perbandingan volume gas gas yang terlibat dalam 

reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi maka perbandingan CH4: 

O2 : CO2 : H2O adalah 1 : 2 : 1 : 2 atau 3 : 6 : 3 : 6 

Soal UN tahun 2017 

1. Unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. 

Persentase massa unsur-unsur penyusun senyawa I dan II sebagai 

berikut: 

No Senyawa 
Persentase Unsur 

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 

E. 3 : 1 

Kunci Jawaban  : C 

Pembahasan  : 

Sesuai  hukum Dalton Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari 

satu senyawa, dan jika massa – massa salah satu unsur dalam senyawa – 

senyawa tersebut sama, sedangkan massa – massa unsur lainnya berbeda, 

maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa – senyawa tersebut 

merupakan bilangan bulat dan sederhana, maka massa O dibuat sama 
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No Senyawa 
Persentase Unsur 

C O 

1 I 40/60= 2/3 60/60 =1 

2 II 25/75 = 1/3 75/75 = 1 

Sehingga perbandingan massa C dalam  senyawa I dan senyawa II adalah 2/3 

: 1/3 atau 2:1 

 

2. Perhatikan tabel berikut! 

No 
Massa (gram) 

Pb S PbS 

1. 10 1,6 11,6 

2. 15 15 17,4 

3. 30 4,8 34,8 

  
Jika massa Pb yang digunakan sebanyak 25 g, massa S yang diperlukan 
sebanyak .... 

(A) 1 gram 

(B) 2 gram 

(C) 4 gram 

(D) 5 gram 

(E) 6 gram 

Kunci Jawaban  : C 

Pembahasan  : 

Dari hukum kekekalan massa   dan hukum perbandingan tetap kita akan 

mendapatkan data perbandingan Pb  : S = 10 : 1,6 

Maka  massa S yang diperlukan jika massa Pb = 25  gram adalah 

Massa S = 25/10 x 1,6 = 4 gram 

Soal UN tahun 2018 
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1. 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) 

Kunci Jawaban  : C 

Pembahasan  : 

Total massa sebelum bereaksi (7 g + 4 g = 11 g) dan setelah bereaksi juga 11 

g. Ini sesuai dengan hukum kekekalan massa (Hukum Lavoisier). 

 

Soal UN tahun 2019 

1. Asam sulfat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan di 

laboratorium maupun industri. Pembuatan asam sulfat yang dilakukan 

melalui proses kontak, salah satu tahapannya membakar belerang murni 

di udara sehingga terbentuk gas SO2. 

Persamaan reaksinya: 

S(s) + O2 (g) → SO2(g) 

Berikut data hasil percobaan pembakaran belerang murni menghasilkan 

gas SO2. 

Percobaan Massa zat sebelum reaksi Massa zat setelah reaksi 

S (gram) O2 (gram) SO2 Zat Sisa 

1 32 32 64 - 

2 70 64 128 6 gram S 

3 16 20 32 4 gram O2 

Hukum dasar kimia yang mendasari wacana tersebut adalah ...... 

A. Hukum Lavoisier 
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B. Hukum Proust 

C. Hukum Dalton 

D. Hukum Gay Lussac 

E. Hukum Avogadro  

 

Kunci Jawaban  : B 

Pembahasan  : 

Pada dasarnya yang mendasari data diatas hukum kekekalan massa 

(lavoisier) dan hukum perbandingan tetap (proust) tetapi  data pada 

setiap percobaan menunjukkan  kelipatan tertentu untuk massa 

gas SO2 (32, 64, 128) hal ini yang menjadi dasar Hukum Perbandingan 

Tetap (Hukum Proust). 

 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang  

tergolong HOTS.  

 

 

 

 

 

Kisi Kisi Soal 
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No. Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level Bentuk 
Soal 

1 
2 3 4 

5 6 7 8 

1 Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, 
konsep massa 
molekul relatif, 
persamaan 
kimia, konsep 
mol, dan kadar 
zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia 
 

Hukum 
Dasar Kimia 

Hukum 
perbandingan 
tetap 
(Proust) 

Disajikan 
grafik 
perbandingan 
massa zat-zat 
yang 
bereaksi, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
perbandingan 
massa zat-zat 
yang bereaksi 

1 LK 2 PG 

2 Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, 
konsep massa 
molekul relatif, 
persamaan 
kimia, konsep 
mol, dan kadar 
zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia 
 

Hukum 
Dasar Kimia 

Hukum 
Perbandingan 
Berganda 
(Dalton 

Disajikan 
deskripsi 
massa zat-zat 
yang bereaksi 
dan massa 
senyawa yang 
dihasilkan, 
peserta didik 
dapat 
membuktikan 
berlakunya 
hukum 
kelipatan 
perbandingan 
(hukum 
Dalton). 
 

2 LK 3 Essay 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : PG 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :  Agus Ferdiana 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penal
aran 

Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, 
konsep massa 
molekul relatif, 
persamaan kimia, 
konsep mol, dan 
kadar zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan kimia 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan grafik berikut! 

  

 

Berdasarkan grafik diatas perbandingan massa S : Massa 

Fe adalah... 

A. 3 : 4 

B. 3 : 6 

C. 4 : 7 

D. 5 : 7 

E. 7 : 4 

 

 

LINGKUP MATERI 

Hukum Dasar 

Kimia 

 
 

MATERI 

Hukum 

perbandingan 

tetap (Proust) 

 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan grafik 
perbandingan 
massa zat-zat yang 
bereaksi, peserta 
didik dapat 
menentukan 
perbandingan 
massa zat-zat yang 
bereaksi 

 

 √  

PAKET - … 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : PG 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :  Agus Ferdiana 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, konsep 
massa molekul 
relatif, persamaan 
kimia, konsep mol, 
dan kadar zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan kimia 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 
Dua buah senyawa oksida berturut turut  bermassa 30 
dan 28 gram dianalisa, terdiri dari karbon dan oksigen 
dan memberikan hasil-hasil sebagai berikut. 

- Senyawa pertama terdiri dari 24 gram karbon 
dan sisanya oksigen. 

- Senyawa kedua terdiri dari 4 gram oksigen dan 
sisanya adalah karbon 
 

Berdasarkan data diatas tentukan : 

a) Perbandingan massa atom pembentuk senyawa 

tersebut? 

b) Apakah senyawa tersebut memnuhi hukum 

Dalton? 

LINGKUP MATERI 

Hukum Dasar Kimia 

 
 

MATERI 

Hukum 

Perbandingan 

Berganda (Dalton) 

 

 

Kunci 
Jawaban 

Terlampir 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan deskripsi 
massa zat-zat yang 
bereaksi dan massa 
senyawa yang 
dihasilkan, peserta 
didik dapat 
membuktikan 
berlakunya hukum 
kelipatan 
perbandingan 
(hukum Dalton). 

 

 

√   

PAKET - … 
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Alternatif Penyelesaian skor 

 
1. Berdasarkan data-data di atas, massa C dan massa O adalah: 

Senyawa I massa C : massa O = 24 : 6 
Senyawa I massa C : massa O = 24 : 4 
 

2. Perbandingan massa C 
massa CI : massa CII = 1 : 1 
massa HI : massa HII  = 3 : 2 

 
2. Kedua senyawa ini memenuhi hukum Dalton, karena dalam 

massa C yang sama, massa O merupakan kelipatan bilangan 
bulat dan sederhana 

 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
 

 2 

Total skor 6 

 

Nilai Perolehan = 
SkorPerolehan

skor maksimal
× 100 

C. Pengembangan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi Hukum-hukum Dasar Kimia. Refleksi pembelajaran 

dilakukan dengan melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta 

didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu tinggi, 

terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta 

didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)  
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4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang ? 

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ? 

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)? 

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran  ?   

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ? 

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran 

yang telah dikembangkan ? 

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran? 

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? (Jika 

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?) 

12. Apakah kelemahan-kelemahan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang? 

13. Apakah kekuatan Saudara atau hal-hal baik yang telah saudara capai 

dalam mempelajari aktivitas pembelajaran ?  
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan  untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi topik hukum dasar kimia  pada kelas X berdasarkan pasangan  KD 3. 

10.  Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia KD 4.10. Menganalisis data hasil percobaan menggunakan 

hukum-hukum dasar kimia kuantitatif dengan menggunakan  model 

Discovery Learning  dan Problem Base Learning 

Dari pasangan kompetensi dasar tersebut diturunkan 7  indikator 

pencapaian kompetensi dimensi pengetahuan dan 3 indikator pencapaian 

komeptensi dimensi keterampilan. 

Hukum dasar kimia berisi sajian materi yang cukup abstrak tetapi penulis 

berusaha untuk meng-kontekstualkan materi ini dengan mengkaitkan 

peristiwa kehidupan sehari-hari. Keberadaan muatan konteks yang erat 

dengan kehidupan sehari-hari dapat memotivasi guru dan peserta didik 

untuk belajar dan cepat memahami. 

Pembelajaran di awal sangat menekankan kontekstualitas, berangkat dari 

pengamatan kongkrit peserta didik,  Tapi tahap demi tahap berikutnya guru 

akan cepat memahamkan peserta didik akan konsep-konsep yang abstrak. 

Oleh sebab itu guru perlu seksama menerapkan model Discovery Learning 

agar tahap demi tahap penemuan konsep dapat berlangsung baik pada 

kognisi peserta didik.  

Pembelajaran untuk mencapai target kompetensi dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan. Model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan pertama 

adalah Discovery learning, sedangkan pada pertemuan kedua menggunakan 

model  Problem-based learning yang keduanya adalah model pembelajaran 

yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi apabila diterapkan 
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dengan benar. Kegiatan belajar juga didukung oleh aktivitas mengunakan 

lembar kerja peserta didik yang dirancang untuk mengembangkan konsep 

secara mandiri dan melatih keterampilan peserta didik untuk menelusuri 

informasi dalam rangka memecahkan masalah. Terdapat 5 LKPD yang harus 

diselesaikan peserta didik dengan rincian pada pertemuan pertama 2 LKPD 

dan pertemuan kedua sebanyak 3 LKPD 

Di unit ini disediakan soal-soal UN terkait hukum dasar kimia yang muncul di 

ujian nasional tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Disediakan pula 

pembahasan soalnya sehingga memudahkan guru dan peserta didik untuk 

memahami pemecahan soal tersebut dan memprediksi jenis soal yang rutin 

muncul di UN. Disediakan pula pengembangan soal terkategori HOTS sesuai 

IPK kunci yang telah dibuat agar menjadi salah satu referensi ketika Saudara 

akan mengembangkan soal berkategori HOTS.  
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UMPAN BALIK 

Untuk mengukur pemahaman Saudara terhadap unit ini, silakan mengisi 

lembar persepsi pemahaman di format yang tersedia. Berdasarkan hasil 

pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman 

beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini 

dengan objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria 

yang menurut Saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 
No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 
1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar. 
    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 
baik. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik 
yang dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 

baik. 
    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat. 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 
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Keterangan Umpan Balik 
Skor Umpan Balik 

< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan subunit ini. 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 
< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan subunit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik stoikiometri. Melalui pembahasan materi yang 

terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri 

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara mengajarkannya, di 

dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat target 

kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang 

aplikasi topik stoikiometri, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir 

sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas 

pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan 

guru untuk  memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari 

oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan 

soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan 

tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik 

mendeskripsikan konsep  stoikiometri, sekaligus mendorong peserta didik 

mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Topik stoikiometri yang 

dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan empat buah LKPD, 

LKPD ini dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR 

A. Target Kompetensi 

Berikut   adalah target kompetensi unit pembelajaran ini : 

Tabel 1. Kompetensi Unit Pembelajaran 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.10 Menerapkan hukum-

hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul 

relatif, persamaan kimia, 

konsep mol, dan kadar 

zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia 

Menerapkan konsep 

massa molekul relatif, 

persamaan kimia, 

konsep mol, dan kadar 

zat untuk 

menyelesaikan 

perhitungan kimia 

X 

4.10 Menganalisis data hasil 

percobaan menggunakan 

hukum-hukum dasar 

kimia kuantitatif 

 X 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK Pendukung 

3.10.1. Menentukan massa atom 

relative dan massa molekul 

relative dalam suatu 

persamaan reaksi. 

3.10.2 Menjelaskan konsep 

persamaan reaksi 

3.10.3 Menentukan koefisien reaksi 

dalam suatu persamaan 

reaksi 

3.10.4 Menjelaskan hubungan 

antara jumlah mol, partikel, 

massa dan volume gas dalam 

persamaan reaksi 

 

4.10.1 Mengolah dan menganalisis data 

hubungan massa, massa atom 

relatif (Ar), massa molekul 

relatif (Mr) massa molar (Mm) 

jumlah partikel, dan mol 

beberapa unsur dan senyawa 

melalui diskusi kelompok. 

4.10.2 Mengolah dan menganalisis data 

percobaan yang berkaitan 

dengan perhitungan jumlah 

mol, partikel, dan massa dalam 

persamaan reaksi melalui 

diskusi kelompok. 

IPK Kunci 

3.10.5 Menyetarakan persamaan 

kimia 

3.10.6 Menghitung jumlah mol, 

partikel, massa dan volume 

gas dalam persamaan reaksi 

3.10.7 Memecahkan 

masalah/persoalan kimia 

yang saling berhubungan 

4.10.3 Mengolah dan menganalisis data 

hubungan massa, massa atom 

relatif (Ar), massa molekul 

relatif (Mr) massa molar (Mm) 

jumlah partikel, dan mol 

beberapa unsur dan senyawa 

melalui diskusi kelompok. 
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antara jumlah mol dengan 

jumlah partikel, massa 

dan/atau volume gas dalam 

pesamaan reaksi 

3.10.8 Menghitung kadar zat suatu 

senyawa  

 

IPK Pengayaan 

3.10.9Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan hukum-hukum dasar 

kimia kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 74 

APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Stoikiometri 

Liburan di kota Bandung tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi berbagai 

kuliner khas kota tersebut, sebut saja seblak, kupat tahu, cilok, nasi tutug 

oncom, lotek, atau brownis kukus yang sering dijadikan buah tangan 

pelancong luar kota Bandung. Pernahkan Saudara berfikir bagaimana resep 

makanan tersebut, bahan apa saja yang diperlukan dan komposisinya  

sehingga bisa memanjakan lidah. Misalnya untuk membuat brownis kukus 

diperlukan 200 gram tepung terigu, 300 gram coklat batang, 75 gram coklat 

bubuk, 200 mL susu segar, 300 gram mentega, 6 butir telur ayam, 250 gram 

gula pasir dan garam secukupnya. Resep tersebut menjadi panduan untuk 

membuat brownis kukus yang diinginkan. Tentunya Saudara dapat 

memperkirakan apa yang akan terjadi jika saudara tidak mengikuti jumlah 

bahan bahan sesuai resep tersebut, apakah brownis tersebut akan sesuai 

harapan? 

 

  Gambar 1 Brownis kukus 
Sumber: https://www.romadecade.org 
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Begitu pula halnya dengan reaksi reaksi kimia, baik yang terjadi dalam skala 

laboratorium ataupun dalam skala yang jauh lebih besar seperti di  industri 

dan kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh produk yang diinginkan 

dalam suatu reaksi kimia, tentunya jumlah reaktan yang direaksikan pun 

perlu diperhitungkan, perhitungan zat zat yang terlibat dalam suatu reaksi 

kimia tersebut dipelajari dalam stoikiometri 

B. Aplikasi Stoikiometri  

Aplikasi stoikiometri dalam ilmu lingkungan seperti pemantauan kadar 

pencemar memerlukan metoda  analisis yang tepat, cepat dan peka untuk 

menentukan berbagai  partikel, dalam bidang kedokteran diperlukan 

berbagai analisis untuk menentukan berbagai  unsur atau senyawa dalam 

sampel seperti darah, urin, rambut, tulang seperti pada gambar 2. 

Di bidang pertanian, komposisi pupuk yang tepat sehingga tumbuhan 

menghasilkan panen seperti yang diharapkan juga memerlukan metoda 

analisis yang tepat untuk mengetahuinya. 

Di bidang industri metoda analisis diperlukan untuk memonitoring bahan 

baku, proses produksi, produk maupun limbah yang dihasilkan. Itu adalah 

sebagian saja yang dapat dikemukakan mengenai peranan kimia analitik 

dalam kehidupan manusia 

 

Gambar 2. Analisa Gas Darah 
Sumber: https://www.honestdocs.id 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Contoh soal UN tahun 2016 

No Soal 

9 Sebanyak 5,4 g alumunium dilarutkan dalam 400 mL asam sulfat 1 

M membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen menurut 

persamaan reaksi: 

2Al(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g) 

Massa H2 yang terbentuk adalah .... (Ar H=l; Al=27) 

(A) 0,3 gram 

(B) 0,4 gram 

(C) 0,6 gram 

(D) 1,0 gram 

(E) 2,7 gram 

Identifikasi 

Level Kognitif : Penalaran/ LK 3 

Indikator yang bersesuaian : Menghitung jumlah mol, partikel, massa 

dan volume gas dalam persamaan reaksi 

Diketahui : Massa zat pereaksi, volum pereaksi, 

persamaan reaksi 

Ditanyakan : Massa gas yang terbentuk 

Materi yang dibutuhkan : Persamaan reaksi, Konsep mol 
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B. Contoh soal UN tahun 2017 

No Soal 

14 Sebanyak 20 L campuran gas propana (C3H8) dan butena (C4H8) 

dibakar pada (T,P) sesuai persamaan: 

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) 

C4H8(g) + 6O2(g) → 4CO2(g) + 4H2O(l) 

Volume gas CO2 setelah pembakaran adalah 68 L. Volume gas 

propana dan butena dalam campuran berturut-turut sebanyak .... 

(A) 8 L dan 12 L 

(B) 10 L dan 10 L 

(C) 12 L dan 8 L 

(D) 14 L dan 6 L 

(E) 16 L dan 4 L 

Identifikasi 

Level Kognitif : Penalaran / LK 3 

Indikator yang bersesuaian : Memecahkan masalah/persoalan kimia 

yang saling berhubungan antara jumlah 

mol dengan jumlah partikel, massa 

dan/atau volume gas dalam pesamaan 

reaksi 

Diketahui : Volum campuran pereaksi, persamaan 

reaksi, volum gas hasil pembakaran 

Ditanyakan : Volum masing masing pereaksi 

Materi yang dibutuhkan : Persamaan reaksi, Konsep mol 
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C. Contoh soal UN tahun 2018 

No Soal  

34 Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar altematif 

mengikuti persamaan reaksi berikut. C2H5OH(g) + O2(g) → CO2(g) + 

H2O(l) (belum setara).  

Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 L gas oksigen dan 

etanol yang dibakar 1,12 L, massa air yang terbentuk diukur pada 

keadaan STP adalah …. (Mr H2O = 18) 

A. 1,8 gram 

B. 2,7 gram 

C. 9,0 gram 

D. 18 gram 

E. 27 gram 

Identifikasi 

Level Kognitif : Penalaran / LK 3 

Indikator yang bersesuaian : Memecahkan masalah/persoalan kimia 

yang saling berhubungan antara jumlah 

mol dengan jumlah partikel, massa 

dan/atau volume gas dalam pesamaan 

reaksi 

Diketahui : Volum gas gas pereaksi, persamaan 

reaksi belum setara 

Ditanyakan : Massa hasil reaksi 

Materi yang dibutuhkan : Persamaan reaksi, Konsep mol 
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D. Contoh soal UN tahun 2019 

No Soal 

6 Larutan asam klorida (HCl) pekat tersedia di laboratorium dengan 

konsentrasi 11,8 M. Jika Mr HCl = 36,5 dan massa jenisnya 1,18 

g/mL, kadar asam klorida pekat adalah sebesar ..... 

A. 1,00% 

B. 3,65% 

C. 7,10% 

D. 10,00% 

E. 36,50% 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi/ LK 2 

Indikator yang bersesuaian : Menghitung kadar zat suatu senyawa 

Diketahui : Konsentrasi, massa jenis dan Mr pereaksi 

Ditanyakan : Kadar zat pereaksi 

Materi yang dibutuhkan : Molaritas 

 

No  Soal 

7 Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi (II) sulfida menurut 

persamaan reaksi: 

Fe(s) + S(s) → FeS(s) 

Bila 28 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang, massa besi(II) 

sulfida yang terbentuk adalah sebanyak ...... (Ar =Fe = 56, S = 32) 

A. 22 gram 

B. 44 gram 

C. 56 gram 

D. 60 gram 

E. 88 gram 

Identifikasi 
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Level Kognitif : Penalaran / LK 3 

Indikator yang bersesuaian : Menghitung jumlah mol, partikel, massa 

dan volume gas dalam persamaan reaksi 

Diketahui : Massa pereaksi, Persamaan reaksi 

Ditanyakan : Massa hasil reaksi 

Materi yang dibutuhkan : Konsep mol, pereaksi pembatas 

  

BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik stoikiometri. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan , dan 

bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik  

Stoikiometri. Submateri pada topik ini terdiri atas: 1)Persamaan Kimia, 

2)Konsep mol : Ar, Mr, Massa Molar, Jumlah Partikel dan Volum Molar, 

3)Pereaksi Pembatas, dan 4)Kadar Zat. Adapun aktivitas pembelajaran untuk 

mencapai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai 

dalam lima kali pertemuan (5 x 3 JP). Aktivitas pembelajaran akan diuraikan 

lebih rinci menjadi empat skenario pembelajaran. Pengembangan skenario 

pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses 
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(Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas 

pembelajaran untuk masing-masing pertemuan. 

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1 

Aktivitas pembelajaran pada pertemuan pertama akan membahas 

persamaan reaksi kimia  dengan estimasi waktu 3x45 menit  dan dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  dengan 

sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi 

masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) 

Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) 

Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut : 

 

Pemberian rangsangan (Stimulation) 

Peserta didik mengamati dan memberi tanggapan tentang tayangan video 

yang memperlihatkan proses reaksi kimia yang menghasilkan gas (link video 

: https://www.youtube.com/watch?v=hC1uDkjgbiA) 

 

 

 

Gambar 3.  Reaksi kimia menghasilkan gas 

https://www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=hC1uDkjgbiA
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Peserta didik diberikan pertanyaan mengenai konsep prasyarat pengetahuan 

tentang nama unsur, senyawa dan simbol-simbolnya. 

Peserta didik  menjawab  pertanyaan guru tentang “Berdasarkan video yang 

kalian lihat, apakah terjadi reaksi kimia di dalamnya”? Lalu, apa buktinya? 

Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  tujuan dan manfaat 

mempelajari persamaan reaksi. 

 

   

Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement) 

Peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah atau 

pertanyaan tentang Persamaan reaksi: 

1) “Bagaimana kita mengetahui telah terjadi reaksi kimia?“  

2) “Bagaimana menggambarkan reaksi kimia yang sudah terjadi 

tersebut”? 

 

Pengumpulan data (Data Collection) 

Menyampaikan informasi tentang buku sumber yang dapat digunakan untuk 

menggali informasi yang berhubungan dengan persamaan reaksi 

Guru Membagi peserta didik kedalam 8 kelompok pembelajaran 

Peserta didik  mengidentifikasi konsep persamaan reaksi dan bagaimana 

menyetarakannya yang harus diperoleh melalui proses pembelajaran dan 

diskusi 

Peserta didik mendiskusikan LKPD.1 Persamaan Reaksi yang dibagikan oleh 

guru. 

 

Pengolahan data (Data Processing) 

Peserta didik melakukan pengkajian terhadap konsep yang dipelajari  yang 

diperoleh dari buku sumber; 

Peserta didik mengolah dan menganalisis hasil analisis dari buku sumber 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dan yang 
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terdapat dalam LKPD.1 

 

Pembuktian (Verification) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengerjaan LKPD dan memverifikasi hasil 

diskusi dengan kelompok yang lain 

Guru memberi penguatan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakuka peserta 

didik 

 

Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) 

Peserta didik menyimpulkan persamaan reaksi dan penyetaraannya 

Peserta didik menerapkan konsep persamaan reaksi dalam perhitungan 

kimia. 

Peserta didik mempresentasikan  hasil diskusi  tentang persamaan reaksi 

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2 dan 3 

Aktivitas pembelajaran pada pertemuan ke-2 dan ke-3  ini akan membahas 

konsep mol yang meliputi  massa atom/molekul relatif, dan hubungan mol 

dengan massa, volum serta jumlah partikel dengan estimasi waktu 6x45 

menit dan  dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning  dengan sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) 

Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data 

(Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian 

(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut : 

Pemberian rangsangan (Stimulation): 

Peserta didik mengamati dan memberi tanggapan tentang tayangan gambar  

yang berhubungan dengan massa atom dan tabel hubungan massa, massa 
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atom relatif (Ar), massa molekul relatif (Mr) massa molar (Mm) jumlah 

partikel, dan mol beberapa unsur dan senyawa 

 

. 

 

Gambar 4. Massa Atom Beberapa Unsur 

Sumber : https://www.studiobelajar.com/ 

Peserta didik diberikan pertanyaan mengenai konsep prasyarat pengetahuan 

tentang kelimpahan massa atom di alam dan  isotop, dan  persamaan reaksi 

kimia. 

Peserta didik menjawab  pertanyaan guru tentang “Bagaimana cara 

mengetahui massa atom relatif dan massa molekul relatif”? 

Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  tujuan dan manfaat 

mempelajari konsep mol. 

 

 Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement) 

Peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah atau 

pertanyaan tentang Ar dan Mr: 

1) “Bagaimana mengukur massa atom yang terlalu kecil?“ 

https://www.studiobelajar.com/
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2) “Adakah alat ukur yang bisa digunakan? “.                

3) “Adakah atom yang digunakan sebagai standar?“  

4) “Bagaimana hubungan konsep mol dengan Ar, Mr, Massa, Jumlah 

partikel dan volum gas 

 

Pengumpulan data (Data Collection) 

Menyampaikan informasi tentang buku sumber yang dapat digunakan untuk 

menggali informasi yang berhubungan dengan Ar, Mr dan konsep mol 

Membagi peserta didik kedalam 8 kelompok pembelajaran. 

Peserta didik mendiskusikan kegiatan pembelajaran pada buku peserta didik 

dan mengidentifikasi konsep yang harus diperoleh melalui proses 

pembelajaran dan diskusi serta menyelesaikan LKPD-2. 

 

Pengolahan data (Data Processing) 

Peserta didik melakukan pengkajian terhadap konsep yang dipelajari dan 

mencatat data pengamatan yang diperoleh dari buku sumber; 

Peserta didik mengolah dan menganalisis hasil analisis dari buku sumber 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD-2. 

 

Pembuktian (Verification), 

Peserta didik mendiskusikan hasil analisis data dan memverifikasi hasil 

diskusi dengan data-data pada buku sumber. 

Peserta didik menerapkan konsep Mr dalam perhitungan kimia. 

Peserta didik menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia. 

 

Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

Peserta didik mempresentasikan  hasil diskusi  tentang Ar, Mr dan konsep 

mol 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-4  

Aktivitas pembelajaran pertemuan keempat dengan materi pereaksi 

pembatas, estimasi waktu 3 x 45 menit akan menggunakan model 

pembelajaran PBL (Problem Base Learning) dengan sintak :1) Orientasi 

peserta didik pada masalah, 2) Mengorganisasi peserta didik dalam belajar, 3) 

Membimbing penyelidikan peserta didik 4) Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan ke-4 adalah sebagai berikut : 

Orientasi peserta didik pada masalah 

Pada tahap ini peserta didik dijelaskan tentang tujuan pembelajaran 

kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk, dan referensi yang 

digunakan dalam mempelajari pereaksi pembatas yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

Peserta didik mengamati analogi yang ditayangkan oleh guru. 

Selanjutnya peserta didik dihadapkan masalah  data hasil percobaan 

Pb(NO3)2(aq)  +  2KI(aq)           PbI2(s)  +  2KNO3(aq) 

Tabel 3. Data Hasil Percobaan Pereaksi Pembatas 

 

 

Mengorganisasi peserta didik dalam belajar  

Pada tahap ini Peserta didik menentukan masalah: 

Percobaan 

reaksi 

Direaksikan Larutan 

Pb(NO3)2 KI 

Volume 

(mL) 

Konsentrasi 

(M) 

Volume 

(mL) 

Konsentrasi 

(M) 

I 3  0,1 10  0,1 

II 5  0,1 10  0,1 

III 7 0,1 10 0,1 
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 Bagaimanakah perbandingan mol pereaksi diatas  

 Bagaimanakah perbandingan koefisien dari reaksi setara diatas dan 

bedakan dengan perbandingan mol dari ketiga percobaaan reaksi 

pada tabel tersebut  

 Apakah kedua pereaksi habis bereaksi? 

Peserta didik membentuk kelompok belajar secara heterogen. 

Peserta didik menerima informasi kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 

mendiskusikan pereaksi pembatas. 

 

Membimbing penyelidikan peserta didik 

Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun dan 

menciptakan ide dalam memecahkan masalah mengenai pereaksi pembatas. 

Pada kegiatan ini peserta didik mengamati tabel data hasil percobaansecara 

seksama dan mengisi data-data tabel (LKPD 3) yang masih kosong kemudian 

mendiskusikan dengan kelompok lain mengenai pereaksi pembatas. 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Peserta didik dapat mengembangkan konsep yang lain dengan menerapkan 

pemahaman yang sudah didapat mengenai pereaksi pembatas pada 

permasalahan yang lain. 

Membuat kesimpulan mengenai pereaksi pembatas. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi pereaksi pembatas 

melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang 

pereaksi pembatas. 

Peserta didik melakukan diskusi kelas menerapkan konsep pereaksi 

pembatas  pada pemecahan permasalahan yang lain. 
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-5  

Aktivitas pembelajaran pertemuan kelima dengan materi Kadar Zat, dengan 

estimasi waktu 3 x 45 menit akan menggunakan model pembelajaran PBL 

(Problem Base Learning) dengan sintak :1) Orientasi peserta didik pada 

masalah, 2) Mengorganisasi peserta didik dalam belajar, 3) Membimbing 

penyelidikan peserta didik 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan ke-5 adalah sebagai berikut : 

Orientasi peserta didik pada masalah 

Pada tahap ini peserta didik dijelaskan tentang tujuan pembelajaran 

kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk, dan referensi yang 

digunakan dalam mempelajari Kadar Zat yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

Peserta didik mengamati Fenomena yang ditayangkan oleh guru. 

 
Gambar 5. Alkohol 

https://www.halodoc.com 
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           Gambar 6. Minuman Keras 
             https://www.alodokter.com 

 

“Gambar di atas tentu tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Keberadaannya 

sangat mudah dijumpai dan dijual bebeas di pasaran. Ya, alkohol adalah salah 

satu bahan kimia yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya 

sebagai desinfektan (pembersih lantai), pembersih luka, pelarut berbagi 

macam bahan kimia dan lain-lain. Namun, tahukah anda alkohol yang dijual/ 

diperdagangkan terdapat berbagai macam kadar yang disesuaikan dengan 

fungsinya. Gambar 5) di atas merupakan jenis alkohol 95%. Selain yang 95%, 

ada pula alkohol yang memiliki kadar sebesar 70%-80% (biasanya di 

minuman beralkohol). Informasi kadar alkohol dalam sebuah produk sangat 

penting diketahui oleh konsumen, karena penggunaan alkohol yang berlebihan 

dan tanpa perhitungan dan pengawasan akan berdampak buruk bagi 

kesehatan, khususnya untuk produk-produk minuman beralkohol (gambar 6)”. 

 

Mengorganisasi peserta didik dalam belajar  

Pada tahap ini Peserta didik menentukan masalah: 

 bagaiman menghitung kadar setiap komponen yang terdapat 

dalam suatu larutan?” 

Peserta didik membentuk kelompok belajar secara heterogen 

Peserta didik menerima informasi kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 

mendiskusikan Kadar zat. 

 

 

 

https://www.alodokter.com/kegunaan-alkohol-tak-sebanding-efek-negatifnya
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Membimbing penyelidikan peserta didik 

Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun dan 

menciptakan ide dalam memecahkan masalah mengenai pereaksi pembatas. 

Pada kegiatan ini peserta didik mengisi LKPD 4  yang masih kosong kemudian 

mendiskusikan dengan kelompok lain mengenai kadar zat. 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Peserta didik dapat mengembangkan konsep yang lain dengan menerapkan 

pemahaman yang sudah didapat mengenai kadar zat pada permasalahan 

yang lain. 

Membuat kesimpulan mengenai kadar zat. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi kadar zat melalui 

diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang kadar zat 

Peserta didik melakukan diskusi kelas menerapkan konsep kadar zat  pada 

pemecahan permasalahan yang lain. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Persamaan Reaksi dan Penyetaraannya 

A. Tujuan :  

Menentukan koefisien dan menyetarakan persamaan reaksi 

B. Alat dan Bahan 

Laptop dan LCD Proyektor  

C. Petunjuk Kerja 

Amati video yang ditayangkan oleh guru dan jawab pertanyaan berikut 

 

 

 

 

  

 

Setelah kalian melihat video yang ditayangkan, adakah pertanyaan yang 

kalian ajukan dari video tersebut! 

 

 

Berdasarkan video yang kalian lihat, apakah terjadi reaksi kimia di 

dalamnya? 

 

 

 

Pengamatan: 
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Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi reaksi kimia di 

dalamnya? 

 

 

 

Untuk menggambarkan reaksi kimia yang terjadi selama reaksi berlangsung 

biasanya dilakukan dengan menggambarkan simbol-simbol yang disebut 

persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? 

 

 

 

Dalam menuliskan persamaan reaksi maka diperlukan rumus kimia dari 

pereaksi (reaktan) dan rumus kimia dari hasil reaksi (produk). Sekarang 

tuliskan rumus kimia dari reaktan dan produk yang terdapat dalam video 

tersebut! 

 

 

 

Jika kalian sudah mengetahui zat-zat yang berperan sebagai reaktan dan zat-

zat yang dihasilkan pada produk, selanjutnya tuliskan persamaan reaksi yang 

terdapat dalam video tersebut! 

 

 

 

 

 

 

Reaktan :  

 

Produk:  
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PENYETARAAN PERSAMAAN REAKSI  

Suatu reaksi kimia dapat diprediksikan dan dinyatakan melalui 

persamaan reaksi kimia. Untuk menuliskan persamaan reaksi kimia, kalian 

harus tahu siapa yang bertindak sebagai reaktan dan produk beserta fasanya, 

dan arah reaksi berlangsung.  

Perhatikan reaksi natrium bikarbonat dan asam klorida yang 

menghasilkan gas berikut ini!  

NaHCO3(s) + HCl(aq)  NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l)  

 

Gambar 7. Contoh Persamaan Reaksi 

Dengan memperhatikan gambar diatas, dapatkah kalian menuliskan 

persamaan reaksi yang setara pada reaksi logam aluminium direaksikan 

dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan aluminium klorida dan 

gas hidrogen? 

 LANGKAH 1 : Menentukan zat yang menjadi reaktan dan produk, beserta 

rumus molekul serta  keterangan wujud/fasanya  

 

 

 

Reaktan :    Rumus Molekul:       Fasa:  

Reaktan :    Rumus Molekul:       Fasa:  

 

Reaktan :    Rumus Molekul:          Fasa:  
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LANGKAH 2 : Menuliskan persamaan reaksi yang terdiri dari rumus kimia  

zat (zat-zat) pereaksi dan zat (zat-zat) hasil reaksi, lengkap 

dengan keterangan tentang wujud/keadaanya. 

 

 

 

 

 

LANGKAH 3 : Menyetarakan dengan menghitung jumlah atom pada reaktan 

dan produk hingga jumlah atom pada reaktan dan produk 

setara  

 

a. Hitung jumlah atom pada reaktan dan produk 

Reaktan Jumlah 
atom 

Produk Jumlah 
atom 

Keterangan (setara/belum 
setara) 

Al … Al … ………. 

Cl … Cl … ………. 

H … H … ………. 

Setarakan atom yang belum setara dengan mengalikan faktor setaranya  

Atom Cl dalam HCl dikalikan … sehingga,  

 

 

Produk :     Rumus Molekul:         Fasa:  

Produk :     Rumus Molekul:         Fasa:  

 

Produk :     Rumus Molekul:         Fasa:  
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b. Hitung jumlah atom pada reaktan dan produk setelah disetarakan pada 

langkah a 

Reaktan Jumlah 
atom 

Produk Jumlah 
atom 

Keterangan (setara/belum 
setara) 

Al … Al … ………. 

Cl … x … = … Cl … ………. 

H … H … ………. 

Setarakan atom yang belum setara dengan mengalikan faktor setaranya 

Atom H dalam H2 dikalikan … sehingga,  

 

 

 

 

Hitung jumlah atom pada reaktan dan produk setelah disetarakan pada 

langkah b 

Reaktan Jumlah 
atom 

Produk Jumlah 
atom 

Keterangan (setara/belum 
setara) 

Al … Al … ………. 

Cl … Cl … ………. 

H … H … x … = … ………. 

 

c. Jika semua sudah setara maka untuk menyempurnakan persamaan reaksi 

dan menghindari koefisien pecahan maka ruas kiri dan ruas kanan sama-

sama dikalikan dengan …  
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d. Hitung ulang apakah jumlah masing-masing atom di sebelah kiri sudah 

sama dengan jumlah atom di sebelah kanan anak panah  

Reaktan Jumlah 

atom 

Produk Jumlah 

atom 

Keterangan (setara/belum 

setara) 

Al … Al … ………. 

H … H … x … = … ………. 

Cl … Cl … x … = … ………. 

e. Jika sudah setara tulis persamaan reaksi beserta koefisien dan keterangan 

wujud/fasanya 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Konsep Mol 

A. Tujuan :  

Menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, dan konsep 

mol, untuk menyelesaikan perhitungan kimia 

B. Alat dan Bahan 

Laptop dan LCD Proyektor  

C. Petunjuk Kerja 

Langkah 1. Amatilah gambar gambar di bawah ini! 

 

 

 

Langkah 2: Permasalahan apa yang kalian temukan berdasarkan gambar 

yang telah kalian amati? Nyatakan dalam bentuk pertanyaan! 
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Langkah 3: Amati tabel hubungan massa, massa atom relatif (Ar), massa 

molekul relatif (Mr) massa molar (Mm) jumlah partikel, dan 

mol beberapa unsur dan senyawa. 

 

No
. 

Unsur/ 
Senyaw
a 

Massa 
(gram) 

Massa 
atom 
relatif (Ar) 

Massa 
Molekul 
relatif 
(Mr) 

Massa 
Molar 
(gram/m
ol) 

Jumlah 
Partikel 

Mol 

1. Na 23 23 23 23 6,02 x 1023 

Partikel 

1 

2. H2O 18 18 18 18 6,02 x 1023 

Molekul 

1 

3. NaCl 58,5 58,5 58,5 58,5 12,04 x 1023 

Ion 

1 

 

Langkah 4: Setelah kalian mengamati dan memahami tabel, maka isilah titik 

di dalam tabel di bawah ini!  

 

No
. 

Unsur/Se
nyawa 

Massa 
(gram) 

Ar/Mr Massa 
Molar 
(gram/mol) 

Jumlah 
Partikel 

Mol 

1. N 14 …. …. …. 1 

2. NH3 17 17 …. 6,02 x 1023 

Molekul 

1 

3. NaOH 40 …. 40 …. 1 

4. Mg(OH)2 58 …. …. 18,06 x 1023 Ion 1 

5. Rb 85,47 .... 85,5 .... 1 

 

Langkah 5: 

a. Kumpulkan data dari berbagai media serta baca bahan ajar yang 

diberikan!  

b. Kerjakan soal yang ada pada LKPD di bawah ini dengan langkah langkah 
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secara terperici 

(1) Tulis apa-apa saja yang diketahui pada soal. 

(2) Tentukan massa molar (Mm) atom atau molekul jika yang diketahui 

Ar;Mr. 

(3) Tulis apa yang ditanya. 

(4) Tulis penyelesaian soal 

 

Kerjakanlah soal-soal berikut secara seksama! 

1. Sebanyak 0,1 mol Mg direaksikan dengan asam klorida (HCl) secukupnya 

menghasilkan magnesium klorida (MgCl2) dan gas hidrogen, menurut 

persamaan reaksi: 

Mg (s) +  HCl (aq)  → MgCl2 (aq) + H2 (g) 

Hitunglah:  

a. Jumlah molekul MgCl2 yang dihasilkan 

b. Jumlah ion Mg2+ dan Cl- yang terdapat dalam MgCl2 yang dihasilkan 

c. Tentukan volum H2 yang dihasilkan pada keadaan STP 

Penyelesaian:  

Tahap   1: Tuliskan kembali reaksi kimia yang terjadi. Setarakanlah bila 

belum setara! 

 

  

 

 

 

Tahap   2: Dari persamaan reaksi yang sudah disetarakan, bagaimana 

perbandingan mol pereaksi dan produk yang terdapat dalam 

persamaan reaksi tersebut? 
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 Tahap   3: Berdasarkan perbandingan mol antara Mg, MgCl2 dan H2  maka jika  

0,1 mol Mg yang direaksikan berapa mol MgCl2 dan H2 yang 

dihasilkan? 

 

 

 

 

 

Tahap   4: Hitunglah jumlah molekul MgCl2 ! 

 (hubungan mol dan partikel partikel, serta nilai tetapan 

Avogadro) 

 

 

 

 

 Tahap   5: Hitunglah jumlah ion Mg2+ dan Cl-  yang terdapat pada MgCl2  yang 

dihasilkan! 

 

 

 

 

Tahap   6: Hitunglah volum H2  yang dihasilkan 

 

 

 

2. Sebanyak 31,75 gram tembaga direaksikan dengan oksigen berlebih 

menghasilkan tembaga oksida. ( Ar Cu = 63,5; Ar O = 16), sesuai dengan 

persamaan reaksi : Cu (s) + O2 (g) → CuO (s) (belum setara) 

a. Berapa mol tembaga oksida yang dihasilkan 

b. Hitunglah massa tembaga oksida yang diperoleh 
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Penyelesaian : 

 Tahap   1: Tuliskan kembali reaksi yang terjadi dan setarakanlah persamaan 

reaksi yang terjadi !  

 

 

 

 

Tahap   2: Berdasarkan persamaan reaksi pada langkah 1 maka perbandingan 

mol pereaksi dan produk yang terdapat dalam reaksi tersebut 

adalah... 

 

 

 

 

Tahap   3: Hitunglah mol Cu yang digunakan! 

 

  

 

 

Tahap   4: a. Hitunglah mol Cu yang dihasilkan! 

 (gunakan perbandingan mol) 

 

 

 

 

Tahap   5: b. Hitunglah massa CuO yang dihasilakan! 
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Langkah 6 : Kesimpulan 

1. Bandingkan perbedaan antara Mm terhadap Ar dan Mm terhadap Mr! 
 

 

 

2. Bagaimana hubungan antara mol dengan massa, massa molar, jumlah 

partikel, dan volum.  
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Lembar Kerja Peserta Didik-3 

Pereaksi Pembatas 

A. Tujuan :  

Menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi kimia 

B. Alat dan Bahan 

Laptop, LCD Proyektor, Data hasil percobaan  

C. Petunjuk Kerja 

Perhatikan analogi yang disampaikan guru melalui tayangan powerpoint 

“Pernahkah Saudara membuat roti bakar sendiri di rumah. Bahan bahan yang 

diperlukan adalah roti,  mentega, dan toping nya bisa berupa coklat, keju atau 

rasa lainnya. misalnya kita ingin membuat roti bakar sebanyak 8 buah tetapi 

persediaan roti di rumah tinggal 5 tentu saja kita tidak akan mendapatkan 8 

buah roti bakar yang utuh, begitu juga jika jumlah roti mencukupi tetapi 

coklat/kejunya tidak mencukupi. Bahan yang habis terlebih dahulu akan 

membatasi jumlah produk roti bakar  yang dihasilkan.  

 

  Roti Bakar 

Di dalam ilmu kimia, bahan yang membatasi hasil reaksi ini disebut dengan 

pereaksi pembatas. Sekarang coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud 

dengan pereaksi pembatas?” 

Langkah 1. Amati tabel data hasil percobaan tentang reaksi kimia dan 

pereaksi pembatas yang ditayangkan oleh guru 
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Pb(NO3)2(aq)  +  2KI(aq)           PbI2(s)  +  2KNO3(aq) 

 

 

Langkah 2: Berdasarkan hasil pengamatan dari ketiga reaksi kimia tersebut, 

buatlah rumusan masalahnya. Nyatakan dalam bentuk pertanyaan! 

 

  

 

 

Langkah 3 : Buatlah hipotesis (jawaban sementara) berdasarkan permasalahan 

yang kalian temukan! 

 

 

 

 

Langkah 4 : Untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompokmu, lakukanlah 

tahap-tahap  berikut ini. Diskusikan dan bahas secara bersama-sama permasalahan 

yang ada pada kelompokmu, jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan dan 

tidak menemukan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka 

tanyakan pada gurumu. 

 

Tahap 1 : Tuliskan persamaan reaksi kimia dari ketiga reaksi tersebut, kemudian 

setarakanlah 

Percobaan 
reaksi 

 

Direaksikan Larutan 
Pb(NO3)2 KI 

Volume 
(mL) 

Konsentrasi 
(M) 

Volume 
(mL) 

Konsentrasi 
(M) 

I 3 0,1 10 0,1 

II 5 0,1 10 0,1 

III 7 0,1 10 0,1 
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Tahap 2 : Hitunglah jumlah mol masing-masing pereaksi dari percobaan ketiga 

reaksi kimia tersebut! 

 

 

 

 

Tahap 3 : Berdasarkan data yang telah kalian peroleh, apakah kalian tahu zat 

(pereaksi) mana yang habis bereaksi terlebih dahulu pada ketiga reaksi  tersebut?  

 

 

 

 

Tahap 4 : Untuk menentukan zat (pereaksi) mana yang habis bereaksi terlebih 

dahulu pada masing-masing reaksi, bagilah jumlah mol pereaksi dengan 

koefisiennya masing-masing dari ketiga reaksi tersebut! Pereaksi yang memiliki 

hasil pembagian terkecil merupakan pereaksi pembatasnya, sedangkan 

pereaksi yang lain akan bersisa. Apabila hasil pembagiannya adalah sama, 

maka kedua zat merupakan pereaksi pembatasnya. 

Tahap 5. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kalian lakukan, tentukan zat 

yang menjadi pereaksi pembatas pada reaksi  I, II, dan III! 

 
 
 
 
Tahap 6 : Setelah kalian mengetahui pereaksi pembatas pada ketiga reaksi 

tersebut, maka tentukan jumlah mol zat hasil reaksi dan jumlah mol zat pereaksi 

yang bersisa pada masing-masing reaksi melalui perbandingan mol. 

      Pb(NO3)2(aq)  +    2KI(aq)           PbI2(s)     +    2KNO3(aq) 
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Mula-mula:  ...... mol      ...... mol            -       - 

Bereaksi   : ...... mol      ...... mol        ..... mol      ..... mol 

               +           

Bersisa     : ...... mol      ...... mol        ..... mol      ..... mol 
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Lembar Kerja Peserta Didik-4 

Kadar Zat 

A. Tujuan :  

Menentukan kadar zat suatu larutan 

B. Alat dan Bahan 

Laptop, LCD Proyektor 

C. Petunjuk Kerja 

Perhatikan fenomena berikut 

 
a) Alkohol   b) Minuman Keras 

 
“Gambar di atas tentu tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Keberadaannya 

sangat mudah dijumpai dan dijual bebeas di pasaran. Ya, alkohol adalah salah 

satu bahan kimia yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya 

sebagai desinfektan (pembersih lantai), pembersih luka, pelarut berbagi 

macam bahan kimia dan lain-lain. Namun, tahukah anda alkohol yang dijual/ 

diperdagangkan terdapat berbagai macam kadar yang disesuaikan dengan 

fungsinya. Gambar a) di atas merupakan jenis alkohol 95%. Selain yang 95%, 

ada pula alkohol yang memiliki kadar sebesar 70%-80% (biasanya di 

minuman beralkohol). Informasi kadar alkohol dalam sebuah produk sangat 

penting diketahui oleh konsumen, karena penggunaan alkohol yang berlebihan 

dan tanpa perhitungan dan pengawasan akan berdampak buruk bagi 

kesehatan, khususnya untuk produk-produk minuman beralkohol (gambar b)”. 
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1. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apakah yang kalian temukan?. 

Diskusikanlah dengan teman kelompok  dan tuliskan rumusan masalah 

pada kolom di bawah ini (dalam bentuk pertanyaan)! 

 

 

 

2. Perkirakan jawaban sementara atau hipotesis dari rumusan masalah yang 

telah Anda buat 

 

 

 

3. Cari beberapa sumber (buku dan literatur dari internet) untuk menjawab 

rumusan masalah di atas! Kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan 

tepat 

 

 

PERSEN MASSA (% M/M) 

a) Sebuah larutan mengandung 25 gram sukrosa (gula tebu) dan 100 mL 

H2O. Jika diketahui massa jenis H2O adalah 1,00 gram/mL, maka hitunglah 

persen massa gula dalam larutan tersebut. 

Jawab:  

Diketahui : Massa sukrosa (zat terlarut) = . . . . gram 

  Massa H2O (pelarut)  = . . . . . . . .  x  . . . . . .  = . . . ...gram 

Ditanyakan : % massa sukrosa  = . . . . . % 

Penyelesaian : 

% massa sukrosa = 
                                                        

  x 100% 

= . . . . . . % 

b) Tuliskan rumus sederhana untuk menghitug persen massa (% m/m) suatu 

larutan berdasarkan soal no.1 pada kolom yang telah disediakan jelaskan 

secara singat definisi dari persen massa berdasarkan rumus tersebut! 
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PERSEN VOLUME (% v/v) 

c) Diketahui 250 mL larutan etanol (C2H5OH) mengandung 135 mL H2O. 

Hitunglah persen volume etanol dalam larutan tersebut! 

Jawab: 

Diketahui : Volume H2O (pelarut)  = . . . . 

  Volume C2H5OH (zat terlart) = . . . . 

Ditanyakan :  % volume C2H5OH = . . . . .% 

 

Penyelesaian : 

% volume C2H5OH  = 
                                                        

  x . . . . 

    = 

d) Tuliskan rumus sederhana untuk menghitug persen volume (% v/v) suatu 

larutan berdasarkan soal no.3 pada kolom yang telah disediakan jelaskan 

secara singat definisi dari persen volume berdasarkan rumus tersebut! 

  

 

 

 

BAGIAN PER JUTA (BPJ) 

e) Diketahui 200 larutan NaOH mengandung H2O sebanyak 90% (% v/v). jika 

diketahui massa jenis larutan sama dengan massa jenis H2O = 1 gram/mL, 

hitunglah bagian per juta (BPJ) dari larutan tersebut! 

Jawab:  

Diketahui :  Massa H2O (pelarut)  = . . . . 

   Massa NaOH (zat terlarut) = . . . . 

   Massa Larutan   = . . . . 
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Ditanyakan : Bagian Per Juta (BPJ) = . . . .? 

Penyelesaian : 

Bagian Per Juta (BPJ) = 
                                                        

  x . . . . . . . 

    = . . . . . .  

f) Tuliskan rumus sederhana untuk menghitug BPJ suatu larutan 

berdasarkan soal no.5 pada kolom yang telah disediakan dan jelaskan 

secara singat definisi dari BPJ berdasarkan rumus tersebut! 

Jawab:  

 

 

 

FRAKSI MOL 

g) Diketahui suatu larutan mengandung 6 gram urea, CO(NH2)2 dalam 180 

gram H2O. hitunglah fraksi mol urea (Xt) dan fraksi mol H2O (Xp) dalam 

larutan tersebut di atas ! 

(Ar C = 12, Ar H = 1, Ar N = 14, Ar O = 16) 

Jawab: 

Diketahui  : Massa urea (zat terlarut) = . . . . . 

   Massa H2O (pelarut)  = . . . . . 

   Mr urea   = . . . . .  

   Mr H2O   = . . . . . 

 

Ditanyakan : Xt  = . . . . .  

   Xp = . . . . . 

Penyelesaian : 

Mol urea (nt) = . . . . 

Mol H2O (np) = . . . . 

Fraksi mol urea (Xt)  = 
                                                        

+
 

    = . . . . . . 

Fraksi mol H2O (Xp) = 
                                                        

+
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    = . . . . . .  

Atau 

Fraksi mol H2O (XP) =  1 -   . . . . . . . . 

    = . . . . .  

h) Tuliskan rumus sederhana untuk menghitug fraksi mol setiap komponen 

suatu larutan berdasarkan soal no.7 pada kolom yang telah disediakan 

jelaskan secara singat definisi dari fraksi mol berdasarkan rumus tersebut! 

Jawab:  

Fraksi mol zat terlarut   Fraksi mol zat pelarut 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Berilah kesimpulan berdasarkan data-data yang telah anda peroleh 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah anda buat ! 
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C. Bahan Bacaan 

Massa Atom Relatif dan Massa Molekul Relatif 

1. Massa Atom Relatif 

Massa atom relatif dalam kimia sangat penting untuk mengetahui sifat unsur 

atau senyawa. Bagaimana cara untuk menentukan massa atom relatif ? 

Massa atom relatif yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan massa 

atom unsur tersebut dengan massa atom yang dijadikan standar. Sampai saat 

ini massa atom unsur tidak dapat diukur dengan alat penimbang massa, 

karena atom berukuran sangat kecil. Pada mulanya, massa atom relatif 

dihitung dengan cara mengukur jumlah unsur yang saling bersenyawa. 

Sebagai standar digunakan atom hidrogen karena merupakan atom teringan. 

Kemudian diganti dengan oksigen karena atom oksigen dapat bersenyawa 

dengan atom lain. Setelah penemuan spektrometer massa dibuktikan bahwa 

standar oksigen sudah tidak tepat karena oksigen terdiri dari campuran 

isotop-isotop O-16, O-17, dan O-18 dengan kelimpahan relatif masing-masing 

berturut-turut, 99,76%, 0,04% dan 0,20%. 

Pada tahun 1961, IUPAP (The International Union of Pure and Applied 

Physic) dan IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry) 

sepakat untuk memakai unified atomic mass unit (mu) atau satuan massa 

atom (sma) sebagai penggantinya. Syarat atom yang massa atomnya 

dijadikan standar adalah harus atom yang stabil dan murni, maka ditetapkan 

Atom C-12 sebagai standar. Massa atom yang diperoleh dari pengukuran adalah 

massa atom relatif terhadap atom karbon-12. Dari pengukuran diketahui bahwa 

massa atom hidrogen ternyata 0,08400 kali relatif terhadap massa atom C-12. Jika 

dihitung akan didapat bahwa massa atom hidrogen adalah 0,08400 x 12 sma atau 

1,008 sma. Massa atom relatif diberi lambang Ar, yaitu perbandingan massa rata-

rata 1 atom terhadap 
1

2
 massa atom C-12, atau secara matematis dirumuskan 

sebagai: 
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2. Massa Molekul Relatif 

Unsur dan senyawa yang partikelnya berupa molekul, massanya dinyatakan 

dalam massa molekul relatif (Mr). Pada dasarnya massa molekul relatif (Mr) 

adalah perbandingan massa rata-rata satu molekul unsur atau senyawa 

dengan 1/12 massa rata-rata satu atom karbon-12. 

Jika kita mengetahui massa atom dari atom-atom penyusun suatu molekul, 

maka kita dapat menghitung massa dari molekul tersebut. Massa molekul 

kadang disebut juga berat molekul adalah jumlah dari massa-massa atom 

(dalam sma) dalam suatu molekul. Contoh massa molekul H2O adalah: 

2 (massa atom H) + 1 (massa atom O) atau 

2 (1,008 sma) + 1 (16,00 sma)   = 18,02 sma 

 

Massa molekul relatif dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom 

relatif atom-atom pembentuk molekulnya. 

 

 

 

 

Umumnya kita perlu mengalikan massa atom dari tiap unsur dengan jumlah 

atom dari unsur itu yang ada dalam molekul dan kemudian 

menjumlahkannya untuk seluruh unsur. 

Reaksi Kimia dan Persamaan Kimia 

Pernahkan Saudara melihat kembang api yang indah menyala? 

Warna-warna menyala pada kembang api terjadinya karena proses 

pembakaran beberapa senyawa kimia yang menghasilkan warna-warna 

nyala yang berbeda. 

Ar X =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 1 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑋

1

12
 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 1 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 − 12

 

Mr Ax By =  (x Ar A + y Ar B) 

 

http://kimia.upi.edu/kimia-old/ht/Sri/link/link023.htm
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Pembakaran termasuk salah satu peristiwa perubahan kimia, dan biasa 

disebut dengan reaksi kimia. Contoh lain reaksi kimia yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembusukan, perkaratan, fotosintesis. 

Reaksi kimia terjadi jika ikatan-ikatan di antara atom-atom pada suatu 

senyawa yang bereaksi putus dan berikatan lagi membentuk senyawa baru. 

Reaksi kimia adalah suatu proses di mana zat (atau senyawa) diubah menjadi 

satu atau lebih senyawa baru. Para kimiawan menggunakan cara standar 

untuk menggambarkan reaksi yang terjadi melalui persamaan reaksi. 

Persamaan reaksi menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa 

yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Kembang Api 
Sumber:https://id.images.search.yahoo. com 

 

Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus 

kimia pereaksi dan hasil reaksi disertai koefisien masing-masing. Pada reaksi 

kimia, satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat jenis baru. Zat–zat yang 

bereaksi disebut pereaksi (reaktan), sedangkan zat baru yang dihasilkan 

disebut hasil reaksi (produk). John Dalton mengemukakan bahwa, jenis dan 

jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah, tetapi ikatan kimia di 

antara kedua zat berubah. Perubahan yang terjadi dapat dijelaskan dengan 

menggunakan rumus kimia zat yang terlibat dalam reaksi dinamakan 

persamaan reaksi. Contoh penulisan reaksi adalah: 

2Na(s) + 2 H2O(l)  →2 NaOH (aq) + H2(g) 

Catatan: Lambang-lambang yang digunakan dalam persamaan reaksi, antara 

lain: 
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 = menghasilkan, + = direaksikan dengan, (s)= solid (padatan),  (g) = 

gas, (l) = liquid (cairan),  (aq) = aquous (terlarut dalam air/larutan) 

 

Bilangan yang mendahului rumus kimia zat dalam persamaan reaksi tersebut 

dinamakan koefisien reaksi.  

Penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dalam dua langkah sebagai 

berikut: 

a) Menuliskan rumus kimia zat pereaksi dan hasil reaksi, lengkap dengan 

keterangan tentang wujudnya. 

b) Penyetaraan, yaitu memberikan koefisien yang sesuai dengan jumlah atom 

setiap unsur sama pada kedua rumus. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persamaan reaksi, yaitu: 

1. Koefisien 

Angka yang berada di sebelah kiri rumus pereaksi dan hasil reaksi disebut 

koefisien. Tiap koefisien dalam persamaan tersebut mewakili jumlah unit 

tiap-tiap zat dalam reaksi. 

2. Langkah-langkah Menyetarakan Reaksi Kimia 

Penyetaraan persaman reaksi dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Tetapkan koefisien salah satu zat, biasanya yang memiliki rumus paling 

kompleks sama dengan satu, sedangkan zat lain diberikan koefisien 

sementara berupa huruf. 

b) Terlebih dahulu setarakan unsur yang terkait langsung dengan zat yang 

diberi koefisien satu. 

c) Setarakan unsur yang lain. 

 

Konsep Mol 

Saudara telah mengetahui bahwa partikel materi (atom, molekul dan ion) 

mempunyai ukuran yang sangat kecil. Oleh karena itu sekecil apapun jumlah 

zat yang kita ambil akan mengandung sejumlah besar partikel. Misalnya, 
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dalam setetes air terdiri atas sekitar 1,67 x 1021 molekul. Untuk mengatasi 

penggunaan bilangan yang sangat besar ini, maka digunakan satuan jumlah 

khusus, yaitu mol. Jadi mol merupakan suatusatuan jumlah sama seperti 

lusin dan gros, hanya saja mol menyatakan jumlah yang jauh lebih besar. 

Ketika Saudara akan mereaksikan suatu zat, diperlukan ukuran massa, mol, 

dan volume untuk mengetahui berapa jumlah produk yang dihasilkan dari 

suatu reaksi kimia, atau berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan sejumlah tertentu hasil reaksi. Misalnya ketika akan membuat 

besi (II) sulfida sebanyak 6 gram, kita tentu membutuhkan perhitungan 

untuk mengetahui berapa massa Fe dan S yang diperlukan?  Di dalam ilmu 

kimia perhitungan seperti ini dikenal dengan stoikiometri. 

Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoicheon  yang artinya 

unsur dan metron yang berarti mengukur. Seorang ahli Kimia 

Perancis,   Jeremias  Benjamin  Richter  (1762-1807) adalah orang yang 

pertama kali meletakkan prinsip-prinsip dasar stoikiometri.  Menurutnya 

stoikiometri adalah ilmu tentang pengukuran perbandingan kuantitatif atau 

pengukuran perbandingan antar unsur kimia yang satu dengan yang lain. 

Stoikiometri reaksi adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan 

kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Untuk 

menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia digunakan asas-asas stoikiometri 

yaitu antara lain persamaan kimia dan konsep mol. Didalam persamaan 

reaksi terdapat perbandingan koefesien yang menunjukka perbandingan mol 

dari reaktan dan produk.  

Hubungan mol dengan beberapa satuan yang lain berupa : 

1. Massa Molar (Mm) 

Massa molar (Mm) menyatakan massa yang dimiliki oleh satu mol zat. 

Massa 1 mol zat sama dengan massa molekul relatif (Mr) zat tersebut dengan 

satuan gram/mol. Untuk-unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa 

molar sama dengan massa atom relatif (Ar) dalam satuan gram/mol. 
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Tabel 4. Hubungan Massa (Ar/Mr), Jumlah partikel, dan Mol 

Unsur/Senyawa Massa 
(gram) 

Ar/Mr 
Jumlah 
Partikel 

Mol 

Na 23 23 
6,02 x 1023 

Partikel 
1 

H2O 18 18 
6,02 x 1023 

Molekul 
1 

NaCl 58,5 58,5 12,04 x 1023 Ion 1 

 

Berdasarkan hubungan pada tabel tersebut, diketahui bahwa massa zat yang 

besarnya sama dengan nilai Ar atau Mr mengandung jumlah partikel 

sebanyak 6,02 x 1023 atau sebesar 1 mol. Massa molar (Mm) digunakan untuk 

menghitung jumlah mol zat dari sejumlah tertentu massa zat.  

Contoh: 

a. Massa molar kalsium (Ca) = massa dari 1 mol kalsium (Ca) = Ar Ca = 40 

gram/mol. 

b. Massa molar besi (Fe) = massa dari 1 mol besi (Fe) = Ar Fe = 56 

gram/mol. 

c. Massa molar garam (NaCl) = massa dari 1 mol garam (NaCl) = Mr NaCl = 

58,5 gram/mol. 

d. Massa molar garam (MgCl2) = massa dari 1 mol garam (MgCl2) = Mr 

MgCl2 = 59,5 gram/mol. 

Hubungan antara jumlah mol zat (n), massa molar (Mr) massa zat (m) 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan : n   = mol zat (mol) 

   m = massa zat (gram) 

   Mm = massa molar (gram/mol)  

 

 

m = n.Mm 
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2. Jumlah Partikel 

Seperti halnya dengan 1 lusin, apapun barangnya jumlah satuannya adalah 

12, demikian juga mol, apapun zatnya, jumlah partikelnya adalah 6,02 x 10-23. 

Hubungan jumlah mol (n) dengan jumlah partikel (x) dapat dirumuskan 

sebagai berikut  

 

 

Keterangan   :  x = jumlah partikel 

   n = jumlah mol (mol) 

 

3. Volum molar gas (Vm) 

Volum gas tidak bergantung pada jenisnya, tetapi hanya pada jumlah mol 

serta suhu dan tekanan pengukuran. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang 

sama volum 1 mol oksigen (O2) sama dengan volum 1 mol karbondioksida 

(CO2) 

Volum per mol gas di sebut volum molargas dan dinyatakan dengan lambang 

Vm  

 

 

Keterangan  :  n   = jumlah mol  (mol) 

   V   =  volum gas (L) 

   Vm =  volum molar (L/mol)  

Adapun volume molar pada berbagai keadaan adalah sebagai berikut : 

 Pada suhu 0ºC, 1 atm, yang dikenal sebagai keadaan standart 

(STP),  

Vm = 22,4 L/mol 

 Pada suhu 25ºC, 1 atm, yang dikenal sebagai keadaan kamar 

(RTP),  

Vm = 24 L/mol 

V = n.Vm 

X  = n x 6,02 x 10-23. 
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 Pada suhu diluar STP & RTP, volume gas dapat ditentukan dengan 

persamaan gas ideal : 

 

PxV=nxRxT 

 

Keterangan: 

P = tekanan gas(atm) 

V = volume gas ( Liter) 

n = jumlah mol gas (mol) 

T = temperatur/suhu (kelvin) 

R = konstanta gas = 0,082 L.atm.mol-1K-1 

Reaktan dan produk dapat dinyatakan dalam ukuran massa, mol, jumlah 

partikel dan volume. Massa dapat dikonversi menjadi mol atau sebaliknya 

dengan menggunakan data Mr atau Ar yang dimiliki suatu zat atau 

sebaliknya. Mol dapat pula dikonversi menjadi jumlah partikel dengan 

menggunakan data bilangan Avogadro (6,02 x 1023 partikel).  Hubungan 

antara mol, partikel dan massa ditunjukkan oleh bagan berikut : 

 

Gambar 9. Hubungan Mol denga Satuan lainnya 
Sumber : http://www.nafiun.com 

Setelah Saudara mengetahui hubungan antara besaran-besaran kimia seperti 

massa, mol, jumlah partikel, dan Ar atau Mr maka Saudara dapat 

menerapkannya dalam perhitungan kimia. Untuk menghitung hubungan 

kuantitatif antara reaktan dan produk yang terdapat dalam suatu reaksi, 

secara umum terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan antara lain: 
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a. Menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan persamaan reaksi 

kimianya 

b. Mengkonversi satuan zat yang diketahui menjadi mol ( misalnya 

mengubah massa zat yang diketahui menjadi mol 

c. Menggunakan koefisien-koefisien yang terdapat dalam persamaan reaksi 

(koefisien reaktan-reaktan dan produk-produk) untuk menentukan 

jumlah mol zat yang ditanyakan dengan menggunakan perbandingan 

koefisien reaksi. 

d. Mengkonversi mol zat yang ditanyakan menjadi satuan (massa dan 

jumlah partikel) yang ditanyakan. 

Rumus Kimia 

Rumus Kimia dapat dibedakan  menjadi rumus empiris dan rumus molekul, 

bagaimana membedakan rumus emiris dan rumus molekul? 

1. Rumus Empiris 

Rumus empiris suatu senyawa adalah rumus yang paling sederhana yang 

menyatakan perbandingan mol atom dari unsur penyusun senyawa tersebut. 

misalkan rumus empiris glukosa (C6H12O6) adalah CH2O. ini menunjukan 

bahwa perbandingan atom carbon, hidrogen, dan oksigen adalah 1:2:1. 

Dalam menentukan rumus empiris yang dicari terlebih dahulu adalah massa 

atau persentase massa dalam senyawa, kemudian dibagi dengan massa molar 

(Ar) masing-masing unsur. artinya untuk menentukan rumus empiris yang 

perlu dicari adalah perbandingan mol dari unsur-unsur dalam senyawa 

tersebut. 

2. Rumus Molekul  

Rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari sebuah molekul zat. 

Rumus molekul adalah rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat 
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tentang jenis unsur pembentuk satu molekul senyawa dan jumlah atom 

masing-masing unsur.  

Perhatikan contoh lainya, misalnya Vanili C8H8O3 yang juga memiliki unsur 

penyusun yang sama dengan glukosa, tatapi jumlah atom penyusunnya 

berbeda. Vanili mengandung 8 atom karbon, 8 atom hidrogen, dan 3 atom 

oksigen. Akibat perbedaan jumlah atom penyusunnya maka gula dengan 

vanili memiliki sifat berbeda. Contoh lainnnya adalah Asam cuka yang sering 

dipergunakan untuk memassak. Asam cuka memiliki rumus C2H4O2, unsur-

unsur penyusunnya sama dengan glukosa, vanili. Sifat dari ketiga zat ini 

sangat berbeda, untuk asam cuka komposisi dari atom-atom penyusunnya 

adalah 2 atom karbon, 4 atom H dan 2 atom O 

Contoh-contoh rumus molekul : 

Rumus molekul air yaitu H2O yang berarti dalam satu molekul air terdapat 

dua atom hidrogen dan satu atom oksigen.  

Rumus molekul glukosa C6H12O6 yang berarti dalam satu molekul glukosa 

terdapat 6 buah atom karbon, 12 buah atom hidrogen, dan juga sebanyak 6 

atom oksigen. 

Perhatikan tabel contoh rumus empiris dan rumus molekul di bawah ini 

Tabel 5. Contoh Rumus Empiris dan Rumus Molekul 

Rumus Empiris Rumus Molekul 

C2H6 CH3 

C6H12O6 CH2O 

C6H6 CH 

H2SO4 H2SO4 

NH3 NH3 

H2O H2O 
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3. Senyawa Hidrat 

Hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal (H2O). 

Rumus kimia senyawa kristal padat sudah diketahui. Jadi pada dasarnya 

penentuan rumus hidrat adalah penentuan jumlah molekul air kristal (H2O) 

atau nilai x. Sebagai contoh garam Kalsium Sulfat, memiliki rumus kimia 

CaSO4.2H2O, artinya dalam setiap mol CaSO4 terdapat 2 mol H2O. Hidrat 

adalah suatu senyawa kristal dimana satu atau lebih molekul dari air 

bergabung dengan tiap satuan rumus dari suatu gram-senyawa yang tidak 

mengandung air. Hidrat merupakan istilah yang dipergunakan dalam 

senyawa organik maupun senyawa anorganik untuk mengindikasikan bahwa 

zat tersebut mengandung air. Untuk senyawa organic maka hidrat dibentuk 

dengan penambahan molekul H2O atau penambahan elemen H+ dan OH-  

pada molekul organik. Hidrat dalam senyawa anorganik adalah garam yang 

mengandung molekul air dalam perbandingan tertentu yang terikat baik 

pada atom pusat atau terkristalisasi dengan senyawa kompleks. Hidrat 

seperti ini disebut juga sebagai air terkristalisasi atau air hidrasi 

Pereaksi Pembatas 

Pernahkah Saudara membuat roti bakar sendiri di rumah. Bahan bahan 

yang diperlukan adalah roti,  mentega, dan toping nya bisa berupa coklat, 

keju atau rasa lainnya. misalnya kita ingin membuat roti bakar sebanyak 8 

buah tetapi persediaan roti di rumah tinggal 5 tentu saja kita tidak akan 

mendapatkan 8 buah roti bakar yang utuh, begitu juga jika jumlah roti 

mencukupi tetapi coklat/kejunya tidak mencukupi. Bahan yang habis 

terlebih dahulu akan membatasi jumlah produk roti bakar  yang dihasilkan.  
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Gambar 10. Roti Bakar 
Sumber : https://www.tokopedia.com 

 

Di dalam ilmu kimia, bahan yang membatasi hasil reaksi ini disebut dengan 

pereaksi pembatas. Sekarang coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud 

dengan pereaksi pembatas? 

Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang habis bereaksi lebih dulu sehingga 

reaksi menjadi terbatasi. Sedangkan pereaksi yang berlebih adalah pereaksi 

yang tidak sepenuhnya habis digunakan selama reaksi kimia. 

Kadar Zat 

 

Gambar 11. Kadar Zat dalam Rokok 

Sumber : http://hkmf.mipa.unsri.ac.id 

https://www.tokopedia.com/
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Ilustrasi gambar diatas melukiskan bahwa rokok merupakan benda yang 

terdiri atas berbagai macam zat. Zat pada rokok yang paling berbahaya 

adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Jadi rokok merupakan contoh 

campuran dari berbagai macam zat. 

Hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur penyusun 

senyawa selalu tetap. Dari konsep Ar dan Mr Saudara dapat menentukan 

perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa yang telah diketahui 

rumus kimianya. Sebagai contoh, untuk senyawa AxBy berlaku persamaan 

berikut : 

Massa A = 
𝑥 𝑋 𝐴𝑟 𝐴

𝑀𝑟 𝐴𝑥𝐵𝑦
 = massa AxBy 

Massa B = 
𝑦 𝑋 𝐴𝑟 𝐵

𝑀𝑟 𝐴𝑥𝐵𝑦
 = massa AxBy 

Perbandingan massa unsur dalam senyawa juga dapat dinyatakan dalam 

persen   

 % A = 
𝑥 𝑋 𝐴𝑟 𝐴

𝑀𝑟 𝐴𝑥𝐵𝑦
 = % AxBy 

% B = 
𝑦 𝑋 𝐴𝑟 𝐵

𝑀𝑟 𝐴𝑥𝐵𝑦
 = %AxBy 

Pada umumnya bahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah 

campuran dari zat-zat murni. Banyak dari campuran ini adalah homogen atau 

dikenal sebagai larutan yaitu campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat 

yang bercampur secara homogen. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam 

larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih 

banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solven 

Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam 

cairan, seperti garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Gas juga dapat pula 

dilarutkan dalam cairan, misalnya CO2 atau O2 dalam air. Selain itu, cairan 

dapat pula larut dalam cairan lainnya, misalnya alkohol murni dicampur 

dengan air. Terdapat pula gas yang bercampur dengan gas lain membentuk 

larutan, misalnya udara yang kita hirup sehari-hari. Selain itu ada pula 
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larutan padat yang disebut dengan istilah aloi (campuran logam), misalnya 

kuningan yang merupakan larutan padat dari seng (Zn) dalam tembaga (Cu). 

Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam 

konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif 

komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Konsentrasi umumnya 

dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah totl zat 

dalam larutan, atau perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. 

Contoh beberapa satuan konsentrasi adalah molaritas (M), dan kemolalan 

(m). Selain kedua bentuk konsentrasi tersebut, ada besaran konsentrasi yang 

lainnya, yaitu persen massa (% m/m), persen volume (% v/v), Bagian Per 

Juta (BPJ), dan Fraksi Mol (X). 

1. Persen Massa (% m/m) 

Persen massa (% m/m) menyatakan massa zat terlarut yang terkandung 

dalam 100 satuan massa larutan 

 

 

2. Persen Volume (% v/v) 

Dengan satuan volume zat terlarut dan volume larutan yang sama, 

persen volume (% v/v) menyatakan volume zat terlarut yang terkandung 

dalam 100 satuan volume larutan. 

 

 

3. Bagian Per Juta (BPJ) 

Larutan yang sangat encer sering dinyatakan dalam besaran konsentrasi 

BPJ. Bagian per juta atau BPJ menyatakan massa zat terlarut dalam 

1.000.000 satuan massa larutan, dengan satuan massa zat terlarut dan 

massa larutan yang sama. BPJ setara dengan banyaknya milligram zat 

terlarut dalam 1 kilogram larutan, atau milligram larutan dalam 1 liter 

larutan apabila massa jenis larutan sama dengan 1. Oleh karena itu, jika a 

 % m/m = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
 x  100 

 % v/v = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
 x  100 
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gram larutan mengandung b gram zat terlarut, maka dalam 1.000.000 

gram larutan terkandung: 

1.000.000

𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚
 x b gram zat terlarut = b/a x 106. 

 

4. Fraksi Mol (X) 

Fraksi mol adalah suatu besaran konsentrasi yang menyatakan 

perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap mol total 

larutan. Fraksi mol tidak memiliki satuan dan dinyatakan dengan simbol 

X. Fraksi mol terdiri dari fraksi mol zat terlarut (Xt) dan fraksi mol zat 

pelarut (Xp). 

  

5. Molaritas (M) 

Molaritas adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat 

terlarut dalam 1 L (liter) larutan. Molaritas disimbolkan dengan huruf M 

dan dinyatakan dengan mol/L.  Secara sistematis dapat dirumuskan : 

 

 

6. Molalitas (m) 

Molalitas atau kemolalan menyatakan banyaknya mol zat terlarut di 

dalam setiap 1000 gram pelarut. Untuk larutan dalam air, massa pelarut 

dapat dinyatakan dalam volume pelarut, sebab massa jenis air adalah 1 

gram mL-1. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dinyatakan 

dengan rumus : 

 

 

  

            m = 
𝑛

𝑃
    atau  m = 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑀𝑚
  x 

1000

𝑝1
 

 

Xt = 
𝑛𝑡

𝑛𝑡+𝑛𝑝
,        Xp = 

𝑛𝑝 

𝑛𝑡+𝑛𝑝
,  

 

 BPJ = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑚) 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

1.000.000 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
  

 BPJ = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑚) 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

1.000.000 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik Stoikiometri merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan hasil analisa PAMER UN, topik ini termasuk yang 

kurang berhasil dijawab oleh pesereta didik di lingkup nasional. Berikut ini 

pembahasan soal-soalnya.  

Soal UN tahun 2016 

Sebanyak 5,4 g alumunium dilarutkan dalam 400 mL asam sulfat 1 M 

membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen menurut persamaan reaksi: 

2Al(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g) 

Massa H2 yang terbentuk adalah .... (Ar H=l; Al=27) 

(A) 0,3 gram 

(B) 0,4 gram 

(C) 0,6 gram 

(D) 1,0 gram 

(E) 2,7 gram 

Kunci Jawaban  : C 

Pembahasan  : 

Mol Al = 5,4/27 = 0,2 mol 

Mol H2SO4 = 400 x 1/1000= 0,4 mol 

                2Al(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g) 

M =          0,2           0,4 

B =    0,2           0,3                 0,1                     0,3 

S =           -                0,1 

Maka  massa H2 = 0,3 x 2 = 0,6 gram 

Soal UN tahun 2017 
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Sebanyak 20 L campuran gas propana (C3H8) dan butena (C4H8) dibakar pada 

(T,P) sesuai persamaan: 

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) 

C4H8(g) + 6O2(g) → 4CO2(g) + 4H2O(l) 

Volume gas CO2 setelah pembakaran adalah 68 L. Volume gas propana dan 

butena dalam campuran berturut-turut sebanyak .... 

(A) 8 L dan 12 L 

(B) 10 L dan 10 L 

(C) 12 L dan 8 L 

(D) 14 L dan 6 L 

(E) 16 L dan 4 L 

Kunci Jawaban  : C 

Pembahasan  : 

Berdasarkan Hukum Perbandingan Volume (Hukum Gay-Lussac) yang 

berbunyi: 

Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang 

bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. 

Perbandingan volume tersebut setara dengan perbandingan koefisien 

masing-masing zat. 

Volume 20 L merupakan volume campuran gas propana dan butena. Misal 

volume gas propana adalah x maka volume butena adalah 20 − x. 

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) 

X 
 

5x 
 

3x 
 

4x 

C4H8(g) + 6O2(g) → 4CO2(g) + 4H2O(l) 

20 − x 
 

6(20 − x) 
 

4(20 − x) 
 

4(20 − x) 

Diketahui bahwa volume gas CO2 setelah pembakaran adalah 68 L. Artinya, 

volume gas CO2 hasil pembakaran propana dijumlah dengan volume gas 

CO2 hasil pembakaran butena sama dengan 68 L. 

3x + 4(20 − x) = 68  
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   3x + 80 − 4x = 68  

           80 − 68 = 4x − 3x  

                      x = 12 

Dengan demikian, 

Volume C3H8  = x 

                        = 12 

Volume C4H8 = 20 − x 

                       = 20 − 12  

                       = 8 

Jadi, volume gas propana dan butena dalam campuran berturut-turut 

adalah  12 L dan 8 L  

 

Soal UN tahun 2018 

Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar altematif mengikuti 

persamaan reaksi berikut. C2H5OH(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l) (belum 

setara).  

Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 L gas oksigen dan etanol yang 

dibakar 1,12 L, massa air yang terbentuk diukur pada keadaan STP adalah …. 

(Mr H2O = 18) 

A. 1,8 gram 

B. 2,7 gram 

C. 9,0 gram 

D. 18 gram 

E. 27 gram 

 

Kunci Jawaban  : B 

Pembahasan  : 

Volume gas-gas dalam reaksi akan sebanding dengan koefisien reaksi gas 

dalam persamaan reaksi yang setara. Pada keadaan STP setiap 1 mol gas = 
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22,4 L 

Reaksi setara: C2H5OH(g) + 3O2 (g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) 

 
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

Awal 1,12 L 
 

5,6 L 
 

- 
 

- 

Bereaksi -1,12 L 
 

-3,36 L 
 

2,24 L 
 

3,36 L 

Sisa habis 
 

2,24 L 
 

2,24 L 
 

3,36 L 

Jumlah mol H2O = 3,36 L : 22,4 L/mol = 0,25 mol 

massa H2O = 0,15 mol × 18 g/mol = 2,7 gram 

Soal UN tahun 2019 

1. Larutan asam klorida (HCl) pekat tersedia di laboratorium dengan 

konsentrasi 11,8 M. Jika Mr HCl = 36,5 dan massa jenisnya 1,18 g/mL, 

kadar asam klorida pekat adalah sebesar ..... 

A. 1,00% 

B. 3,65% 

C. 7,10% 

D. 10,00% 

E. 36,50% 

Kunci Jawaban  : E 

Pembahasan  : 

 

Perhitungan massa HCl dalam 11,8 M larutan: 

[HCl] = 11,8 M atau bila volumenya 1 liter maka jumlahnya 11,8 mol HCl. 

11,8 mol HCl = 11,8 mol × 36,5 g/mol = 430,7 g 

Perhitungan massa HCl berdasarkan massa jenis HCl. 

Dengan massa jenis HCl 1,18 g/mL maka 1 liter = 1.180 g. 

Kadar HCl = (430,7 g)/(1.180 g) × 100% = 36,50% 

 

2. Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi (II) sulfida menurut 

persamaan reaksi: 



Unit Pembelajaran 

Stoikiometri 

 
 131 

Fe(s) + S(s) → FeS(s) 

Bila 28 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang, massa besi(II) 

sulfida yang terbentuk adalah sebanyak ...... (Ar =Fe = 56, S = 32) 

A. 22 gram 

B. 44 gram 

C. 56 gram 

D. 60 gram 

E. 88 gram 

Kunci Jawaban  : B 

Pembahasan  : 

Reaksi setara: Fe(s) + S(s) → FeS(s) 

Perbandingan koefisien setara masing-masing zat adalah 1 : 1 : 1 

n Fe = (28 g)/(56 g/mol) 

n Fe = 0,5 mol 

n S = (32 g)/(32 g/mol) 

n S = 1 mol 

Fe sebagai pereaksi pembatas, 0,5 mol Fe habis bereaksi dengan 0,5 mol S.   

S  bersisa 0,5 mol. FeS yang terbentuk juga hanya 0,5 mol saja. 

m FeS = n FeS × M FeS 

m FeS = 0,5 mol × (56 + 32) g/mol 

m FeS = 0,5 mol × 88 g/mol 

m FeS = 44 g 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang  

tergolong HOTS.  

 

KISI-KISI SOAL 

No. 
Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator Soal Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, 
konsep massa 
molekul relatif, 
persamaan 
kimia, konsep 
mol, dan kadar 
zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia 
 

Stoikiometr
i 

Kadar Zat Diberikan massa 
cuplikan suatu zat  
dan massa zat 
yang dihasilkan 
dari suatu reaksi, 
peserta didik 
dapat menghitung  
kadar zat dalam 
cuplikan tersebut 
dengan benar 

1 LK 3 PG 

2 Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, 
konsep massa 
molekul relatif, 
persamaan 
kimia, konsep 
mol, dan kadar 
zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan 
kimia 
 

Stoikiometr
i 

 
Konsep 
Mol, 
Persamaa
n reaksi 

 
Diberikan data 
massa pereaksi 
dan persamaan 
reaksi belum 
setara , peserta 
didik dapat 
menentukan 
volum gas gas 
hasil reaksi 

2 LK 3 Essay 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Agus Ferdiana, S.Pd 

KOMPETENSI DASAR  Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menerapkan hukum-
hukum dasar kimia, 
konsep massa molekul 
relatif, persamaan 
kimia, konsep mol, dan 
kadar zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan kimia 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Pembakaran sempurna 9 gram cuplikan yang mengandung 

senyawa hidrokarbon menghasilkan 6,6 gram gas 

karbondioksida (Ar = 12, O = 16). Kadar Unsur karbon 

dalam cuplikan tersebut adalah… 

A. 10 % 

B. 20 % 

C. 26,6 % 

D. 50 % 

E. 60,6 % 

 

LINGKUP MATERI 

Stoikiometri 

 
 

MATERI 

Kadar Zat 

 

Kunci 

Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan massa 
cuplikan suatu zat  dan 
massa zat yang 
dihasilkan dari suatu 
reaksi, peserta didik 
dapat menghitung  
kadar zat dalam 
cuplikan tersebut 
dengan benar 

 

√   

PAKET - … 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Essay 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :  Agus Ferdiana 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menerapkan 
hukum-hukum 
dasar kimia, konsep 
massa molekul 
relatif, persamaan 
kimia, konsep mol, 
dan kadar zat untuk 
menyelesaikan 
perhitungan kimia 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dalam sebuah generator, sejumlah 12,6 gram CaH2 

direaksikan dengan air menurut persamaan reaksi: 

CaH2(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + H2(g) (belum setara) 

Jika Gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada P dan T 

dimana pada keadaan tersebut 16 gram oksigen memiliki 

volum 10 liter (Ar H = 1, O = 16, Ca = 40) Tentukan 

a) Persamaan reaksi setara 

b) Volum gas hidrogen yang dihasilkan pada reaksi 

tersebut  

 

LINGKUP MATERI 

Stoikimetri 

 
 

MATERI 

Konsep mol dan 

persamaan reaksi 

 

 

Kunci 
Jawaban 

Terlampir 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan data 
massa pereaksi dan 
persamaan reaksi 
belum setara , 
peserta didik dapat 
menentukan volum 
gas gas hasil reaksi 

 
 
 
 
 

√   

PAKET - … 
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Alternatif Penyelesaian skor 

 
a) Setarakan persamaan reaksi 

CaH2(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + 2H2(g) 

b) mol CaH2 = 
𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑀𝑟
=

12,6

42
= 0,3 mol 

mol H2 = 
2

1
× mol CaH2 = 2 × 0,3 = 0,6 mol 

mol O2 = 
𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑀𝑟
=

16

32
= 0,5 mol 

Pada keadaan (T, P) sama: 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐻2

𝑚𝑜𝑙 𝐻2
=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑂2

𝑚𝑜𝑙 𝑂2
⇒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐻2

0,6
=

10 𝐿

0,5
 

⇒ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐻2 = 0,6 × 20 𝐿 = 12 𝐿 

 

 
 

2 
1 
 

1 
1 
 
 

2 

1 

Total skor 8 

 

Nilai Perolehan = 
SkorPerolehan

skor maksimal
× 100 

C. Pengembangan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi Stoikiometri. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan 

ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu tinggi, 

terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta 

didik?) 
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3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)  

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang ? 

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ? 

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)? 

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran  ?   

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ? 

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran 

yang telah dikembangkan ? 

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran? 

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? (Jika 

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?) 

12. Apakah kelemahan-kelemahan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang? 

13. Apakah kekuatan Saudara atau hal-hal baik yang telah saudara capai 

dalam mempelajari aktivitas pembelajaran ?  
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan  untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi topik stoikiometri  pada kelas X berdasarkan pasangan  KD 3. 10.  

Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia KD 4.10. Menganalisis data hasil percobaan menggunakan 

hukum-hukum dasar kimia kuantitatif dengan menggunakan  model 

Discovery Learning  dan Problem Base Learning 

Dari pasangan kompetensi dasar tersebut diturunkan 9  indikator 

pencapaian kompetensi dimensi pengetahuan dan 3 indikator pencapaian 

kompetensi dimensi keterampilan. 

Stoikiometri berisi sajian materi yang cukup abstrak tetapi penulis berusaha 

untuk meng-kontekstualkan materi ini dengan mengkaitkan peristiwa 

kehidupan sehari-hari. Keberadaan muatan konteks yang erat dengan 

kehidupan sehari-hari dapat memotivasi guru dan peserta didik untuk 

belajar dan cepat memahami. 

Pembelajaran di awal sangat menekankan kontekstualitas, berangkat dari 

pengamatan kongkrit peserta didik,  Tapi tahap demi tahap berikutnya guru 

akan cepat memahamkan peserta didik akan konsep-konsep yang abstrak. 

Oleh sebab itu guru perlu seksama menerapkan model Discovery Learning 

agar tahap demi tahap penemuan konsep dapat berlangsung baik pada 

kognisi peserta didik.  

Pembelajaran untuk mencapai target kompetensi dilaksanakan dalam 5 kali 

pertemuan. Model pembelajaran yang digunakan pada adalah Discovery 

learning, dan model  Problem-based learning yang keduanya adalah model 

pembelajaran yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi apabila 

diterapkan dengan benar. Kegiatan belajar juga didukung oleh aktivitas 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 138 

mengunakan lembar kerja peserta didik yang dirancang untuk 

mengembangkan konsep secara mandiri dan melatih keterampilan peserta 

didik untuk menelusuri informasi dalam rangka memecahkan masalah. 

Terdapat 4 LKPD yang harus diselesaikan peserta didik . 

Di unit ini disediakan soal-soal UN terkait stoikiometri yang muncul di ujian 

nasional tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Disediakan pula pembahasan 

soalnya sehingga memudahkan guru dan peserta didik untuk memahami 

pemecahan soal tersebut dan memprediksi jenis soal yang rutin muncul di 

UN. Disediakan pula pengembangan soal terkategori HOTS sesuai IPK kunci 

yang telah dibuat agar menjadi salah satu referensi ketika Saudara akan 

mengembangkan soal berkategori HOTS.  
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UMPAN BALIK 

Untuk mengukur pemahaman Saudara terhadap unit ini, silakan mengisi 
lembar persepsi pemahaman di format yang tersedia. Berdasarkan hasil 
pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman 
beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini 
dengan objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria 
yang menurut Saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 
berdasarkan Kompetensi Dasar. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 
baik. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik 
yang dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 

baik. 
    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat. 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 
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Keterangan Umpan Balik 
Skor Umpan Balik 

< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan unit ini. 

 
Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 
< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan subunit ini. 
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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi 

referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang 

berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5 

(lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam 

rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, Saudara dapat 

menerapkan desain pembelajaran yang telah disusun kepada peserta didik di 

kelas masing-masing.  

Paket unit pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara 

bersama rekan sejawat guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP masing-masing. Kajian semua 

komponen unit pembelajaran yang disajikan perlu dilakukan sehingga 

Saudara mendapatkan gambaran teknis mengenai cara mengimplementasikan 

di kelas. Selain itu, diharapkan dapat mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang 

mungkin akan dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan gambaran 

umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD sesuai 

dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya Saudara 

perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing 

berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

dengan mengacu pada contoh soal-soal tes yang disajikan dalam setiap unit 

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 

terdapat di lingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam 
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mengalokasikan waktu pembelajaran, Saudara dapat menyesuaikan dengan 

kalender akademik di sekolah masing-masing.  Harapan penulis, Saudara 

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam paket unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Berbagai 

permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan 

sejawat, instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar segera menemukan 

solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan 

selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best 

practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit-unit ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

prosedural, prinsip dan metakognitif sesuai kebutuhan abad 21. Selain itu 

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari 

kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami 

harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya 
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LAMPIRAN 

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 
Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada 
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kimia SMA/MA Kelas X, semester 1 
 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3.   Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah 

4.  Mengolah, menalar, menyaji dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.10   Menerapkan hukum-hukum 
dasar kimia, konsep massa 
molekul relatif, persamaan 
kimia, konsep mol, dan kadar zat 
untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia 

4.10  Menganalisis data hasil 
percobaan menggunakan 
hukum-hukum dasar kimia 
kuantitatif 
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