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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 unit termokimia disusun sebagai kumpulan sumber bahan ajar alternatif 

bagi guru yang tersusun atas Unit Perubahan Entalpi Reaksi dan Unit 

Penentuan entalpi Reaksi. Melalui bahan bacaan pada paket unit tersebut 

diharapkan guru mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengajarkan materi tersebut ke peserta didiknya sesuai target 

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 dasar-dasar pengetahuan perubahan entalpi reaksi 

dan penentuan entalpi reaksii dalam kehidupan sehari-hari. 

Paket unit termokimia 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 di dalam setiap unit 

tersebut disesuaikan dengan topik perubahan entalpi reaksi dan penentuan 

entalpi reaksi 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 

sain 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 3.4 

kelas XI,  yaitu Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan 

tetap dalam persamaan termokimia dan kompetensi dasar keterampilan 4.4, 

yaitu Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan 

tetap. Demikian juga dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.5  Menjelaskan 

jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan dan kompetensi 

dasar keterampilan 4.5 Membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi 

berdasarkan data hasil percobaan. Berdasarkan hasil analisis KD tersebut 

terdapat empat materi besaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, 

yaitu 1). Reaksi Endoterm dan Eksoterm; 2). Entalpi dan Perubahan Entalpi 

Reaksi ,  3). Jenis-jenis Entalpi Reaksi, dan 4) Penentuan Entalpi Reaksi. 

Berdasarkan hasil analisis UN dan kisi-kisi UN, maka dalam paket unit ini 

dikembangkanlah unit-unit prioritas yang terdapat pada KD tersebut, 

diantaranya:  

Unit 1 : Perubahan Entalpi Reaksi 

Unit 2 : Penentuan Entalpi Reaksi 

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 perubahan entalpi reaksi. 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 perubahan entalpi reaksi, 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 mempelajari perubahan entalpi  melalui  diskus,i, pencarian 

informasi dan percobaan, sekaligus mendorong peserta didik mencapai 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik perubahan entalpi reaksi, yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas sub topik sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm,  

entalpi dan perubahannya serta persamaa termokimia. Selain itu, unit ini 

dilengkapi dengan empat buah LKPD, yaitu 1) Sistem dan Lingkungan                    

2) Reaksi Eksoterm dan Endoterm, 3) Entalpi dan Perubahan Entalpi, serta                      

4) Perubahan Entalpi Reaksi.  
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Lembar kerja peserta didk (LKPD) yang dikembangkan secara efisien dan 

aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR  DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas 

XI pada permendikbud No. 37 tahun 2018. Kompetensi dasar tersebut dapat 

dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi 

patokan penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada  

kompetensi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

NO KOMPETENSI DASAR TARGET KOMPETENSI 

KD PENGETAHUAN  

3.4 Menjelaskan konsep 
perubahan entalpi reaksi 
pada tekanan tetap dalam 
persamaan termokimia 

 

Menjelaskan konsep perubahan entalpi 
reaksi pada tekanan tetap dalam 
persamaan termokimia 

 

KD KETERAMPILAN  

4.4 Menyimpulkan hasil 
analisis data percobaan 
termokima pada tekanan 
tetap 

 

Menyimpulkan hasil analisis data 
percobaan termokima pada tekanan tetap 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 di kelas XI 

dikembangkan  menjadi tujuh indikator untuk ranah pengetahuan dan empat 

indikator untuk ranah keterampilan. 

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntunan kompetensi dasar, indi kator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini 

rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di 

kelas XI. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
Indikator Pendukung 

3.4.1 Menjelaskan konsep  energi  
melalui suatu fenomena 

4.4.1 Melakukan percobaan termokima 
pada tekanan tetap 

3.4.2 Menjelaskan  sistem dan 
lingkungan  melalui  fenomena 

4.4.2 Menganalisis  data hasil percobaan 
termokima pada tekanan tetap 

3.4.3 Menjelaskan ciri-ciri reaksi 
eksoterm dan endoterm 
berdasarkan percobaan 
/fenomena 

 

3.4.4 Menentukan reaksi endoterm 
dan eksoterm berdasarkan 
diagram tingkat energi 

 

Indikator Kunci 
3.4.5 Menjelaskan konsep perubahan 

entalpi reaksi pada tekanan tetap 
dalam persamaan termokimia 

4.4.3 Menyimpulkan hasil analisis data 
percobaan termokimia pada 
tekanan tetap 

3.4.6 Menentukan    persamaan 
termokimia berdasarkan hasil 
data percobaan 

 

3.4.7 Menjelaskan hasil analisis 
perubahan entalpi reaksi 
berdasarkan diagram tingkat 
energi 

 

3.4.8 Menjelaskan hasil analisis 
perubahan entalpi reaksi 
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IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
berdasarkan  suatu 
percobaan/fenomena 

Indikator Pengayaan 
3.4.9 Menganalisis konsep perubahan 

entalpi reaksi  pada tekanan 
tetap dalam persamaan 
termokimia dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

4.4.4 Menyajikan kesimpulan hasil 
analisis data percobaan 
termokima pada tekanan tetap 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Reaksi Eksoterm dan Endoterm 

Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya serta yang mengatur 

semua kehidupannya. Pada alam semesta ini terdapat energi yang dibutuhkan 

dan dihasilkan. Energi sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita 

sehari-hari. Semua makhluk hidup ciptaan-Nya membutuhkan energi. Energi 

merupakan sumber esensial bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. Sumber energi yang terbesar berasal dari energi matahari. 

Berdasarkan hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dpat diciptakan dan 

dimusnahkan tetapi hanya dapat diubah dari bentuk energi  yang satu ke 

bentuk yang lainnya.  Coba perhatikan  gambar 1 apa yang dapat saudara 

simpulkan bedasarkan gambar tersebut ? 

 

Gambar 1 Reaksi Fotosintesis 
Sumber: ttps://dosenbiologi.com 

 
 

Tumbuhan hijau menyerap cahaya matahari dan mengubah zat-zat pada daun 

menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbohidrat merupakan sumber 

energi bagi makhluk hidup. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh hukum 

kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, 

energi dapat diubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk yang lain 
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Peristiwa fotosintesis merupakan salah satu contoh reaksi endoterm,  dimana 

daun yang berklorofil berfungsi sebagai sistem akan menyerap sinar matahari 

dan CO2 dari lingkungan, karbon dioksida bereaksi dengan air membentuk 

karbohidrat dan gas oksigen dalam proses fotosintesis. Sehingga suhu 

lingkungan menjadi dingin.. Kalor yang diserap oleh sistem menaikkan entalpi 

reaksi. Entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan sehingga 

perubahan entalpi (H) bernilai positif. 

 

 

Gambar 2. Pembakaran Kayu 
Sumber: samanthamartin.wordpress.com  

 

Pada malam hari saat kita melakukan kamping diudara terbuka, badan terasa 

dingin . Sehingga kita mendekatkan badan di dekat api unggun karena nyala 

api dapat menghangatkan badan kita. Mengapa bisa timbul rasa hangat? Rasa 

hangat itu berasal dari panas yang dihasilkan nyala api kayu bakar. Kayu 

mengandung karbon dan unsur serta senyawa lainnnya yang apabila dibakar 

dengan oksigen akan menghasilkan suatu energi berupa panas (kalor). Kalor 

pembakaran inilah yang menghangatkan tubuh kita. Reaksi pembakaran 

merupakan saah satu contoh reaksi eksoterm yaitu reaksi yang terjadi dengan 

melepaskan kalor ke lingkungan. Dengan demikian suhu lingkungan akan 

mengalami kenaikan. Pada waktu kayu dibakar kalor dilepaskan ke 

lingkungan sehingga badan menjadi hangat jika kita berada di sekitarnya. 

Pelepasan kalor dalam reaksi kimia menyebabkan penurunan entalpi reaksi. 
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Entalpi reaktan lebih tinggi daripada entalpi produk sehingga perubahan 

entalpi (H) bernilai negatif. 

B. Es Tinju 

Pada saat kita mengalami  demam atau seorang atlet kena cedera di sekitar 

tubuh, biasanya kita mengompres bagian yang sakit untuk menghilangkan 

rasa sakit. Pernahkan Saudara mendengar atau menggunakan es tinju untuk 

mengobati cedera? 

 

Gambar 3. Es Tinju 
Sumber : alertservices.com 

 

Mengapa disebut es tinju? Karena pada saat ditinju/di remukkan maka  

kemasan ini menjadi dingin. Bagaimana hal ini terjadi? Pada kemasan es tinju 

terdapat kantung kantung plastik yang berisi amonium nitrat dan air. Pada 

saat kantung ditinju/diremukkan, garam akan larut dan terjadi reaksi 

endoterm (suhu turun). 

  

 

http://www.alertservices.com/instantcoldpack6x9ea.aspx
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C. Hot Water Bag  

 

Gambar 4. Buli-buli 
Sumber: tokoalkes.com 

Prinsip kerja pada  hot  water bag (kantong air/buli-buli) ini sama halnya 

seperti prinsip kerja termokimia pada termos tempat penyimpanan air panas. 

Buli-buli biasanya digunakan untuk mengompres. Cairan yang dimasukkan ke 

dalam buli-buli ini biasanya H2O bersuhu tinggi (panas) atau H2O bersuhu 

rendah (dingin). 

Air yang dimasukkan ke dalam buli-buli biasanya bersuhu 36o C sampai 38o C 

jika panas. Buli-buli ini biasanya dipergunakan untuk meredakan sakit kepala, 

sakit perut, gigi, keram dan pegal di bagian otot kaki. 

Secara konduksi dimana terjadi pemindahan panas dari buli-buli ke dalam 

tubuh menyebabkan pelebaran pembuluh darah, sehingga akan terjadi 

penurunan ketegangan otot. Kompres dilakukan dengan menggunakan buli-

buli panas yang dibungkus dengan kain, dengan suhu berkisar antara 36o C 

sampai 38o C yang ditempelkan pada sisi kanan atau sisi kiri pada bagian tubuh 

yang dirasa sakit atau pegal akibat ketegangan otot. 

Air panas yang ada didalam buli-buli ini harus diganti secara berkala sekitar 

tiap 5 menit sekali. Supaya suhu buli-buli dapat bertahan (tetap). Hal seperti 

ini dapat kita sebut dengan reaksi eksoterm, karena suhu di luar buli-buli serta 

merta mempengaruhi keadaan suhu didalam buli-buli. Yang pada akhirnya 

mengakibatkan suhu buli-buli menurun, karena suhu diluar buli-buli lebih 

rendah daripada suhu yang ada didalam buli-buli.  

Sumber : https://wildanarchibald.wordpress.com/2012/05/29/aplikasi-

termokimia-dalam-kehidupan-sehari-hari/ diakses pada 25 Mei 2018, 19.30 

WIB   
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN entalpi pada Kompetensi Dasar 3.4 

Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam 

persamaan termokimia, di kelas XI (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal 

ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik 

untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan 

ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik entalpi dan 

perubahannya. 

A. Soal Ujian Nasional  Tahun 2017 

No. Soal 

1 Berikut ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 
(1) Pembakaran sampah 
(2) Es mencair 
(3) Memasak Air 
(4) Pembuatan garam dari air laut 
(5) Respirasi 
Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm . . . . 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (5) 
C. (2) dan (5) 
D. (3) dan (4) 
E. (4) dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.4.4 Menentukan reaksi eksoterm dan endoterm melalui data 

pecobaan 

Diketahui : Diberikan beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

Ditanyakan : Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Reaksi Eksoterm dan endoterm  
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B. Soal Ujian Nasional  Tahun 2018 

No. Soal 

1 
Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi 
gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. 
Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah …. 
 
A. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem menyerap 

kalor dari 
B. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan 

menyerap kalor 
C. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem melepas 

kalor ke lingkungan. 
D. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan 

menerima kalor dari sistem. 
E. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena lingkungan 

melepas kalor ke sistem. 
 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.4.4 Menentukan reaksi eksoterm dan endoterm melalui data 

pecobaan 

Diketahui : 
Memasukkan  bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi 

gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. 

Ditanyakan : Pernyataan yang benar dari peristiwa tersebut  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Reaksi Eksoterm dan endoterm  
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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 perubahan entalpi reaksi. 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  

(LKPD) 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 

perubahan entalpi reaksi. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, 

terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas: 

1) Konsep energi, 2)Sistem dan Lingkungan  3) Reaksi Eksoterm dan endoterm 

4) Diagram tingkat energi, 5) Entalpi reaksi, 6)Perubahan entalpi reaksi dan 

7) Persamaan termokimia. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam dua kali 

pertemuan. 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 mesing-masing 

pertemuan. 
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Tabel 3. Desain aktivitas Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri 
Aktivitas 

Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

3.4.1 Menjelaskan  
sistem dan 
lingkungan  
dalam 
suatu 
fenomena 

• Konsep Energi 
• Sistem dan 

lingkugan 
• Reaksi eksotrm 

dan Endoterm 
• Diagram tingkat 

energi 
• Entalpi reaksi 
• Perubahan 

entalpi reaksi 
• Persamaan 

termokimia 

 

 

1. Mengamati 
reaksi 
fotosintesis 
melalui 
tayangan 
video/gam-
bar  

2. Mngamati 
demonstrasi 
yang 
dilakukan 
oleh guru 
mengenai 
reaksi logam 
Mg dengan 
larutan HCl 

3. Diskusi  dan 
tanya jawab 
mengenai 
sistem, 
lingkungan, 
reaksi 
eksoterm, 
reaksi 
endoterm, 
diagram 
tingkat 
energi 

4. Percobaan 
mengnai 
reaksi 
ekoterm dan 
endotrm 

5. Diskusi dan 
pencarian 
literatur 
mengenai 
,entalpi 
reaksi , 
perubahan 
entalpi 
reaksi, 
persamaan 
termokimia  

6. Diskusi 
mengenai 
percobaan 
yang 
dilakukan  

1. Tes 
Pengeta
huan 

a. Tes 
tuli
s 
PG 

b. Tes 
tuli
s 
Ura
ian 
Ter
buk
a 

2. Observ
asi 
kegiata
n 
praktik 

3. Observ
asi 
ketera
mpilan 
present
asi 

4. Penilaia
n 
produk  

1. Lembar 
Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Gambar 
atau 
video 
peristi
wa 
fotosint
esis 

3. Alat dan 
bahan 
praktik
um 

4 x 45’ 

Dilaksana 
kan dengan 
2 
pertemuan 
(2 JP, 2 JP,) 3.4.2 Menjelaskan 

ciri-ciri 
reaksi 
eksoterm 
dan 
endoterm 

3.4.3 Menjelaskan 
konsep 
perubahan 
entalpi 
reaksi 
dalam 
persamaan 
termokimia 

3.4.4  Menjelaskan 
konsep 
perubahan 
entalpi 
reaksi 
dalam 
persamaan 
termokimia 

3.4.5  Menentukan 
reaksi 
eksoterm 
dan 
endoterm 
melalui 
data 
pecobaan 

3.4.6 Menentukan 
reaksi 
endoterm 
dan 
eksoterm 
berdasarka
n diagram 
tingkat 
energi  

3.4.7  Menuliskan    
persamaan 
termokimia 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri 
Aktivitas 

Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

 tentang 
perubahan 
entalpi 
pelarutan 

7. Menyimpul 
kan hasil 
analisis data 
percobaan 
yang telah 
dilakukan  

8. Menyajikan 
hasil  analisis 
data 
percobaan  

9. Penguatan 
materi yang 
telah 
dipelajari elh 
guru 

10. Latihan soal-
soal tntang 
reaksi 
eksoterm, 
endotrm dan 
perubahan 
ntalpi 
berpikir 
tingkat 
tinggi 
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Aktivitas  Pembelajaran Ke-1 

Pada  malam hari ketika kita sedang berkemah, biasanya udara disekitar 

terasa sangat dingin. Sehingga kita membutuhkan kalor untuk menghangatkan 

tubuh kita. Kita menghampiri api unggun untuk menghangatkan badan. 

Kemudian badan yang tadinya dingin lama-kelamaan menjadi hangat dan 

udara disekitar juga  akan terasa panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang 

menyebabkan  terjadinya perubahan  suhu pada lingkungan? 

Ketika kita  melarutkan  urea kedalam air maka  larutan yang terjadi akan 

terasa dingin . Mengapa hal ini terjadi? 

Hampir semua reaksi kimia yang terjadi disekitar kita disertai dengan 

perubahan energi, baik pelepasan maupun penyerapan energi.  

Perubahan energi apakah  yang  menyertai reaksi kimia tersebut? Bagaimana 

cara menentukan perubahan energinya?  

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas-aktivitas 

pada pertemuan ini 1)mengamati reaksi fotosintesis melalui tayangan 

video/gambar , 2)mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru mengenai 

reaksi logam Mg dengan larutan HCl, serta pelarutan urea 3)diskusi mengenai 

sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, reaksi endoterm dan diagram tingkat 

energi, 4)percobaan mengenai reaksi ekoterm dan endoterm, 5)berdiskusi 

dan mencatat hasil pengamatan mengenai percobaan yang dilakukan, 

6)menganalisis data hasil percobaan, 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 topik sistem, 

lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, 11) mengerjakan latihan soal-soal 

tentang topik  sistem, lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, 

Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.4.1 s.d 3.4.4  pada 

submateri menjelaskan konsep energi, menjelaskan sistem dan lingkungan,  

menjelaskan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm, diagram energi reaksi 



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

 22 

eksoterm dan endoterm. Pertemuan ke-1 ini menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning dengan sintaks 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). Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-1 adalah LKPD 1,  

handout, Internet (jika ada),, tabung reaksi, akuadest, larutan HCl, Urea, 

termometer 

 

Kegiatan mengamati demonstrasi mengenai  sistem, lingkungan, ciri 

reaksi eksoterm dan endoterm serta diagram energi eksoterm dan 

endoterm 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan konsep energi melalui suatu fenomena. 

2. Menjelaskan sistem dan lingkungan  dalam suatu fenomena  

3. Menjelaskan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan 

percobaan  

4. Menentukan reaksi endoterm dan eksoterm berdasarkan diagram 

tingkat energi 

 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2x 45   Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Gawai (smartphone/laptop/komputer) 

2. Proyektor digital 

3. Koneksi internet 

4. Alat dan bahan praktek : tabung reaksi, akuadest, larutan HCl, Urea, 

termometer, logam Magnesium 

5. LKPD 1  Sistem dan Lingkungan  
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6. LKPD 2  Reksi eksoterm dan endoterm  

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai beriku : 

1) Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah  dan karakter peserta 

didik). 

2) Membagikan LKPD kepada peserta didik 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

3) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan  gambar atau video 

tentang  peristiwa  fotosintesis  

4) Peserta didik menyimak tayangan video, kemudian Peserta didik 

menjawab pertanyaan guru bagaimana proses yang terjadi pada 

fotosistesis, apa saja yang terlibat dalam proses fotosintesis. 

5) Guru mendemonstrasikan  dan peserta didik mengamati . 

1. reaksi antara pita Mg dengan larutan HCl  

2. reaksi pelarutan urea 

6) Peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya dari fenomena  

yang ditunjukkan yang dikaitkan dengan konsep energi, sistem dan 

lingkungan, ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm,  yang dipandu dengan 

LKPD 1. 

Pertanyaan/identifikasi masalah (Problem Statement ) 

7) memfasiltasi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan sistem, lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm serta 

menemukan jawaban dari pertanyaan hasil identifikasi,  

8) Memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan permasalahan dan 

menjawab pertanyaan guru  : 

➢ Bagaimana menentukan sistem dan lingkungan berdasarkan fenomena 

tersebut? 

➢ Bagaimana energi dapat berpindah berkaitan dengan sistem dan 

lingkungan.? 
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➢ Apa yang kalian ketahui tentang  reaksi eksoterm dan endoterm ?  

➢ Bagaimana menentukan reaksi endoterm dan eksoterm berdasarkan 

diagram tingkat energi? 

Kegiatan  praktikum  tentang reaksi eksoterm dan endoterm 

Pengumpulan data (Data Collection) 

9) Memfasilitasi  peserta didik mengumpulkan informasi dengan teliti dan 

relevan untuk menjawab pertanyaan yang diidentifikasi  

10) Melakukan percobaan secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab 

untuk menjelaskan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm menggunakan 

LKPD 2 

11) Memfasilitasi peserta didik melakukan diskusi terkait dengan hasil 

pengamatan dan demostrasi guru  serta menuliskan  jawaban dalam LKPD 

2   

Pengolahan data (Data Processing ) 

12) Memfasilitasi peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara: 

➢ Mengolah hasil pengamatan dengan bantuan pertanyaan pada lembar 

kerja. 

➢ Mengolah data hasil pengamatan yang berhubungan dengan 

percobaan untuk menjelaskan  reaksi eksoterm dan endoterm,  

Pembuktian (Verification),  

13) Memfasilitasi peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan 

memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data atau teori pada buku 

sumber  atau bahan referensi lain 

14) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dengan penuh percaya sendiri dan saling menanggapi tentang 

sistem, lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm serta diagram tingkat 

energi. 
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15) Guru melakukan penguatan dari topik yang di bahas berdasarkan hasil 

presentasi peserta didk. 

Menarik simpulan/Generalisasi 

16) Memfasilitasi  peserta didik menyimpulkan hasil percobaan dan diskusi 

dengan cara: 

➢ Menyimpulkan tentang sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, endoterm 

serta diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm. 

Aktivitas Pembelajaran Ke-2 

Energi yang terkandung di dalam suatu sistem atau zat disebut entalpi (H). 

Entalpi merupakan sifat ekstensif dari materi maka bergantung pada jumlah 

mol zat. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur, yang dapat diukur adalah 

perubahan entalpi yang menyertai perubahan zat, karena itu kita dapat 

menentukan entalpi yang dilepaskan atau diserap pada saat terjadi reaksi. 

Apa yang dimaksud dengan entalpi, perubahan entalpi, dan bagaimana 

menuliskan persamaan termokimia dari suatu  reaksi yang berlangsung? 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi, observasi serta praktikum tentang entalpi, perubahan 

entalpi, percobaaan perubahan entalpi reaksi netralisasi, , sera menentukan 

persamaan termokimia. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, 

Saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.4.5 dan 3.4.6 

pada submateri entalpi reaksi, perubahan entalpi reaksi serta penentuan 

entalpi reaksi. Pertemuan ke-2 ini menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning dengan sintaks 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). 

Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  
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Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-2 ini  adalah LKPD 

3,  LKPD 4, handout, bahan praktik, LCD proyektor serta Internet (jika ada). 

Kegiatan menjelaskan entalpi dan perubahan entalpi, penulisan 

persamaan termokimia melalui diskusi 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahan entalpi. 

2. Menentukan persamaan termokimia berdasarkan hasil data percobaan 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran  : 2x 45   Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Gawai (smartphone/laptop/komputer) 

2. Proyektor digital 

3. Koneksi internet 

4. Alat dan bahan praktek : Gelas styrofoam,  akuadest, larutan HCl 1 M, , 

lautan NaOH 1 M, batang pngaduk,  termometer 

5. LKPD 3  (Entalpi dan perubahan entalpi) 

6.  LKPD 4 (perubahan entalpi reaksi) 

 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai beriku : 

 Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan  gambar atau video 

tentang contoh reaksi eksoterm (reaksi pembakaran) dan reaksi  

endoterm (fotosintesis) 

2) Peserta didik menyimak tayangan kemudian menjawab pertanyaan guru 

tentang energi apa yang terkandung dalam proses tersebut, bagaimana 

menentukan energi yang terlibat dalam  proses tersebut,  dan bagaimana 

penulisan persamaan reaksi dari reaksi tersebut. 
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3) Peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya dari fenomena  

yang ditunjukkan dari tayangan video/gambar yang diberikan guru  

yang dipandu dengan  LKPD 3 . 

Pertanyaan/identifikasi masalah (Problem Statement) 

4) memfasiltasi peserta didik secara berkelompok untuk berdiskusi 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan entalpi, perubahan 

entalpi, serta penulisan persamaan termokimia serta menemukan 

jawaban dari pertanyaan hasil identifikasi,  

5) memfasilitasi peserta didik  merumuskan permasalahan dan menjawab 

pertanyaan guru  : 

➢ Apa yang dimaksud dengan entalpi? 

➢ Mengapa entalpi suatu zat tidak dapat diukur? 

➢ Bagaimana cara menentukan entalpi reaksi? 

➢ Bagaimana cara menuliskan persamaan termokimia untuk suatu 

reaksi? 

➢ Apakah perbedaan antara persamaan reaksi dengan persamaan 

termokimia? 

Pengumpulan data (Data Collection) 

6) Memfasilitasi peserta didik berkelompok untuk bekerjasama 

mengumpulkan data informasi dengan teliti menggunakan LKPD 4   

7) Melakukan percobaan dengan penuh tanggung jawab untuk menentukan 

perubahan entalpi reaksi netralisasi  menggunakan LKPD 4 

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan diskusi terkait dengan hasil 

pengamatan dan praktikum   serta menuliskan  jawaban dalam LKPD 4.   

Pengolahan data dan analisis(Data Processing ) 

9) Memfasilitasi 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 dengan teliti berhubungan dengan 

percobaan untuk menjelaskan  tentang entalpi, perubahan entalpi 

serta penulisan persamaan termokimia. 

Pembuktian (Verification),  

10) Memfasilitasi peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan 

memverifikasi hasil pengolahan dengan data-data atau teori pada buku 

sumber  atau bahan referensi lain 

11) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dengan percaya diri dan saling menanggapi tentang entalpi, 

perubahan entalpi serta penulisan persamaan termokimia. 

12) Guru  melakukan penguatan dari topik yang di bahas  berdasarkan hasil 

presentasi peserta didk 

Menarik simpulan (Generalisasi) 

13) Memfasilitasi  peserta didik menyimpulkan hasil percobaan dan diskusi 

dengan cara: 

➢ Menyimpulkan tentang entalpi, perubahan entalpi serta penulisan 

persamaan  reaksi termokimia.. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Sistem dan Lingkungan 

I. Tujuan 

Menjelaskan tentang pengertian sistem dan lingkungan. 

II. Alat dan Bahan  

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

III. Cara  Kerja  

Apa yang dimaksud sistem, lingkungan serta berikan contoh nya! Untuk 

mempelajari tentang sistem dan lingkungan perhatikanlah demonstrasi 

yang dilakukan oleh guru di depan kelas (Mendemonstrasikan reaksi  

logam Mg dengan  2 mL HCl 1 M.) 

IV. Hasil Pengamatan 

Tuliskan pengamatan demonstrasi yang dilakukan guru. 

 

V. Pertanyaan  

1. Pada percobaan tersebut mana yang berupa sistem dan lingkungan? 

2. Dari mana energi berpindah? 

3. Apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2  

Reaksi Eksoterm dan Endoterm 

I.  Tujuan  

Menentukan reaksi eksoterm dan endoterm melalui data pecobaan 

II.  Alat dan Bahan  

Alat Bahan 

- Gelas kimia 100 mL 3 buah 

- Gelas ukur 50 mL 1 buah 

- Spatula 1 buah 

- Urea padat 

- NaOH padat 

- NH4Cl padat 

- Ba( OH)2. 5 H2O padat 

- Larutan HCl 0,5 M 

- Aquadest atau air ledeng 

III. Cara Kerja 

1. Siapkan 4 buah gelas kimia, beri nomor 1 sampai 4. Masukkan air 

sebanyak 50 cm3 ke dalam gelas kimia no 1 dan no 2. Ukur suhu air 

pada gelas kimia sebagai temperatur awal (T1). 

2. Ke dalam gelas kimia nomor 1 masukkan satu spatula urea aduk dan 

amati perubahan temperatur pada termometer sampai suhu 

optimumnya sebagai temperatur akhir (T2), catat pada tabel 

pengamatan! Pegang bagian bawah gelas kimia apa yang dirasakan? 

3. Lakukan percobaan tersebut pada gelas kimia 2 menggunakan bahan 

satu spatula NaOH . 

4. Masukkan 50 mL HCl 0,5 M kedalam gelas kimia 2, Ukur suhu larutan 

pada gelas  kimia  sebagai temperatur awal (T1). Masukkan setengah 

spatula NaOH aduk dan amati perubahan temperatur pada termometer 

sampai suhu optimumnya sebagai temperatur akhir (T2), catat pada 

tabel pengamatan! 
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5. Masukkan satu spatula NH4Cl padat dan Ba(OH)2. 5H2O padat ke dalam 

labu erlenmeyer kecil, ukur suhunya. Tutup erlenmeyer dengan sumbat 

yang terpasang termometer, kocok dengan cepat dan amati perubahan 

temperatur pada termometer sampai suhu optimumnya sebagai 

temperatur akhir (T2) 

IV. Hasil Pengamatan 

Data hasil pengamatan: 

Tabung 
ke- 

T1 
(oC) 

T2 
(oC) 

Perubahan yang terjadi Pengamatan 

1     

2     

3     

4     

 

V. Pertanyaan  

1. Pada  percobaan  manakah terjad reaksi eksoterm dan endoterm? 

Jelaskan 

jawabanmu.................................................................................................................... ...... 

2. Berdasarkan data percobaan jelaskan pengertian reaksi eksoterm dan 

endoterm! 

3. Dari mana energi berpindah pada reaksi eksoterm dan endoterm ? 

4. Bagaimana harga entalpi sistem pada reaksi eksoterm dan endoterm ? 

5. Berikan contoh proses eksoterm dan endoterm menggunakan 

grafik dan tulis persamaan termokimia pada proses tersebut! 

 

Catatan :  Untuk Percobaan reaksi Eksoterm dan Endoterm disesuaikan 

dengan bahan-bahan yang ada di laboratorium sekolah  
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Lembar Kerja Peserta Didik 3  

Entalpi dan Perubahan Entalpi 

I. Tujuan 

Menjelskan tentang pengertian entalpi reaksi,  perubahan entalpi,  

persamaan termokimia , diagram tingkat energi serta perubahan entalpi 

standar 

II. Alat dan Bahan  

Lembar observasi 

III. Cara  Kerja  

Apa yang dimaksud dengan entalpi dan perubahan entalpi? Coba cari 

infornmasi dari buku sumber atau internet mengenai entalpi dan 

perubahan entalpi !  

Diskusikan dalam kelompok dan Tuliskan temuannya pada kolom yang 

tersedia 

IV. Hasil penelusuran informasi 

 

 

1.   Entalpi adalah:................................................................................................................................................................ 

2.   Perubahan Entalpi:...................................................................................................................................................... 

3.    Lambang  Entalpi dan Perubahan entalpi: ........................................................................................ 

4. Tuliskan persamaan termokimia dan harga perubahan entalpi pada peristiwa reaksi 
pembakaran dan fotosintesis ……………………………....................................................................................... 

5. Berdasarkan harga perubahan entalpi  (∆H) pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia 

terdapat dua macan reaksi  

yaitu:................................................................................................................................................................................ 

       Dan tuliskan  Lambangnya! ................................................................................................................................... 
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Lembar Kerja Peserta Didik 4  

Perubahan Entalpi Reaksi 

I. Tujuan  

Menentukan perubahan entalpi reaksi netralisasi dari larutan NaOH dan 

Larutan HCl 

II. Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

- Gelas styrofoam 100 mL 2 buah 

- Termomete 

- Batang Pengaduk 

- NaOH 1M 

- HCl  1 M 

 

III. Cara Kerja  

1. Siapkan dua buah gelas dari styrofoam untuk pengganti kalorimeter. Isi 

gelas dengan 50 mL NaOH 1 M dan gelas yang lain dengan 50 mL HCl 1 M. 

Ukur suhu setiap larutan dan hitung suhu rata-rata kedua larutan sebagai 

suhu awal. 

2. Campurkan NaOH dengan HCl pada kalorimeter kemudian aduk sambil 

amati perubahan suhunya. 

3. Catat suhu maksimum dan hitung kenaikan suhu dari suhu awal rata-rata. 

IV. Hasil Pengamatan 

Pengamatan Suhu  ( oC) 

1. Suhu awal larutan NaOH 1 M ………………
…………… 

2. Suhu awal larutan HCl 1 M ………………
…………… 

3. Suhu awal (rata-rata 1 dan 2) ………………
…………… 

4. Suhu akhir (suhu setelah pencampuran) ………………
…………… 

5. Perubahan suhu (bagian 4-3) ………………
…………… 
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V. Pertanyaan  

Berdasarkan hasil percoban jawablah pertanyaan berikut : 

PERTANYAAN JAWABAN 

Apakah reaksi tersebut termasuk reaksi 

eksoterm atau endoterm? Jelaskan 
alasannya! 

………………………………………………………… 

Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi 
antara 

NaOH dan HCl? 

………………………………………………………… 

Bersifat apa senyawa yang dihasilkan? ………………………………………………………… 
 

Apa nama reaksi tersebut? ………………………………………………………… 
 

Tuliskan persamaan termokimianya! ………………………………………………………… 
 

Apa nama perubahan entalpi reaksinya ………………………………………………………… 
 

Apa perbedaan antara  persamaan  reaksi 
kimia dengan persamaan termokimia 
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C. Bahan Bacaan 

Semua bentuk energi  pada prinsipnya  dapat diubah dari satu bentuk energi 

menjadi bentuk energi lainnya. Kita merasa hangat ketika berdiri dibawah 

sinar matahari, karena energi radiasi diubah menjadi energi termal dalam 

kulit kita. Ketika kita berolah raga, energi kimia yang tersimpan dalam tubuh 

digunakan untuk menghasilkan energi kinetik. Anda pasti dapat menyebutkan 

contoh perubahan energi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun 

energi dapat memiliki berbagai bentuk yang berbeda yang dapat diubah, 

ternyata telah disimpulkan oleh para ilmuwan  bahwa energi tidak dapat 

dimusnahkan maupun diciptakan. Ketika satu bentuk energi hilang, maka 

bentuk energi yang lain  (dengan besar yang sama) pasti akan terbentuk dan 

sebaliknya. Azas ini dikenal dengan hukum kekekalan energi, dimana nilai 

total energi alam semesta diasumsikan konstan. 

Bahan Bacaan 1  : Sistem dan Lingkungan 

1. Sistem dan Lingkungan 

Hampir semua reaksi kimia  menyerap atau menghasilkan (melepaskan) 

energi, umumnya dalam bentuk kalor. Penting bagi kita untuk dapat 

memahami perbedaan antara energi termal dan kalor. Kalor (heat) adalah 

perpindahan energi termal antara dua benda yang suhunya berbeda. Kita 

sering mengatakan “aliran kalor” dari benda panas ke benda dingin. Walaupun 

“kalor” itu sendiri mengandung arti perpindahan energi. Kita biasanya 

menyebut “kalor di serap” atau “kalor dibebaskan”, ketika menggambarkan 

perubahan energi yang terjadi selama proses tersebut. 

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perubahan energi yang berkaitan 

dengan reaksi kimia, kita harus memahami dulu tentang definisi sistem dan 

lingkungan. 

Sistem adalah bagian tertentu dari alam  yang menjadi perhatian kita. Sistem 

biasanya mencakup zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia dan fisika. 
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Sebagai contoh, dalam suatu percobaan penetralan asam-basa, sistem dapat 

berupa gelas kimia yang mengandung 50 mL HCl yang kedalammya di 

tambahkan 50 mL larutan NaOH. Sedangkan Sisa alam yang berada di luar 

sistem disebut lingkungan. Berdasarkan pertukaran yang terjadi maka dapat 

dibedakan tiga jenis sistem, yaitu : 

a. Sistem terbuka  

dimana terjadi pertukaran materi dan energi (biasanya dalam bentuk 

kalor) dengan lingkungannya. 

Contoh: Sistem terbuka dapat terdiri dari sejumlah air dalam wadah 

terbuka, seperti ditunjukkan dalam gambar 5  (a). 

b. Sistem tertutup  

dimana terjadi pertukaran energi (kalor) dengan lingkungannya . 

Contoh: Sistem tertutup dapat terdiri dari sejumlah air dalam botol 

tertutup, sedemikian rupa sehingga tidak ada uap air yang dapat lepas dari 

atau  mengembun ke wadah seperti ditunjukkan dalam gambar 5 (b). 

c. Sistem terisolasi 

dimana tidak terjadi pertukaran materi dan energi (kalor) dengan 

lingkungannya. 

Contoh: Sistem terisolasi dapat terdiri dari sejumlah air dalam wadah 

yang disekat seluruhnya (botol ditutup oleh pelapis hampa), seperti 

ditunjukkan dalam gambar  5 (c). 

 

 Gambar 5 : Tiga Sistem yng diwakili oleh air dalam botol : (a) sistemterbuka,                   
(b) Sistem tertutup, (c) sistem terisolasi 
Sumber : Chang, General Chemistry, 2003 
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Pembakaran gas asetilena (C2H2) dalam oksigen adalah salah satu contoh 

reaksi yang melepaskan sejumlah energi yang cukup besar. 

 2C2H2(g)    +  5O2(g)                4 CO2(g)  +  2H2O(l)  + energi 

Pada contoh diatas campuran reaksi (asetilena, oksigen, karbon dioksida, dan 

air) sebagai sistem dan alam sisanya sebagai lingkungan. Karena energi tidak 

dapat diciptakan atau dimusnahkan, setiap energi yang hilang dari sistem 

harus diterima oleh lingkungannya. Jadi kalor yang dihasilkan oleh proses 

pembakaran  dipindah dari sistem ke lingkungannya. Setiap proses yang 

melepaskan kalor disebut proses eksotermik.  

Contoh reaksi lain  pada penguraian merkuri (II) oksida (HgO) pada suhu 

tinggi : 

Energi  +  2 HgO (s)             2 Hg(l)   + O2(g) 

Reaksi diatas contoh reaksi endoterm (dimana kalor harus dipindahkan ke 

sistem, yaitu HgO) oleh lingkungan. Pada gambar 6 dijelaskan proses reaksi 

eksoterm dan endoterm. 

 

Gambar 6 (a) Diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm: pembakaran gas esetilena,             
(b) Diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm  :Penguraian merkuri (II) 
oksida 

   
  

(a

) 

(b

) 
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Bahan Bacaan 2  : Reaksi Eksoterm dan  Endoterm 

Bila suatu reaksi kimia berlangsung, selalu ada energi yang diserap atau 

dilepaskan. Reaksi yang terjadi  yaitu : 

1. Reaksi Eksoterm 

Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi disertai pelepasan kalor dari 

sistem ke lingkungan atau reaksi yang melepas kalor. Salah satu ciri reaksi 

eksoterm adalah selama proses reaksi berlangsung, suhu sistem naik. Contoh 

: reaksi pembakaran. 

 

Gambar 7 Pembakaran kayu sebagai reaksi eksoterm 
Sumber : .woodhillfirewood.com 

  

Gambar 7 adalah salah satu contoh reaksi eksoterm. Misalkan kita akan 

melakukan reaksi kimia dalam suatu tempat tertutup, sehingga tak ada panas 

yang dapat keluar/masuk ke dalam campuran reaksi tersebut, atau reaksi 

dilakukan sedemikian rupa sehingga energi total tetap sama. Misalkan energi 

potensial dari hasil reaksi lebih rendah dari energi potensial pereaksi, 

sehingga waktu reaksi terjadi ada penurunan energi potensial. Tetapi energi 

ini tak dapat hilang begitu saja, karena energi total (kinetik dan potensial) 

harus tetap konstan. Sebab itu, bila energi potensialnya turun, maka energi 

kinetiknya harus naik, berarti energi potensial berubah menjadi energi 

kinetik. Penambahan jumlah energi kinetik akan menyebabkan harga rata-rata 

energi kinetik dari molekul-molekul naik, yang kita lihat sebagai kenaikan 

temperatur dari campuran reaksi.  

https://www.woodhillfirewood.com/how-to-start-a-fire.html
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Kebanyakan reaksi kimia tidaklah tertutup. Bila campuran reaksi menjadi 

panas,  panas dapat mengalir ke sekelilingnya. Setiap perubahan yang dapat 

melepaskan energi ke sekelilingnya seperti ini disebut perubahan eksoterm. 

Perhatikan bahwa bila terjadi reaksi eksoterm, temperatur dari campuran 

reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan 

akan turun. 

Contoh : Reaksi Eksoterm 

Kapur tohor (CaO) digunakan untuk mengecat rumah agar tampak putih 

bersih. Sebelum kapur dipakai, terlebih dahulu dicampur dengan air dan 

terjadi reaksi yang disertai panas. Apakah reaksi ini eksoterm atau endoterm? 

Bagaimana perubahan entalpinya? 

Jawab: 

Reaksi yang terjadi: 

CaO(s)    +    H2O(l)              Ca(OH)2 (s)             ∆H =  - 

Oleh karena timbul panas, artinya reaksi tersebut melepaskan kalor atau 

reaksinya. 

Eksoterm, ini berarti kalor hasil reaksi lebih rendah dari pereaksi. Jika reaksi 

itu dilakukan pada tekanan tetap (terbuka) maka kalor yang dilepaskan 

menyatakan perubahan entalpi ( ΔH) yang harganya negatif. 

2. Reaksi Endoterm 

Kadang-kadang perubahan kimia terjadi dimana ada kenaikan energi 

potensial dari zat-zat bersangkutan. Bila hal ini terjadi, maka energi kinetiknya 

akan turun sehingga temperaturnya juga turun. Bila sistem tidak tertutup di 

sekelilingnya, panas dapat bersatu menjadi campuran reaksi dan 

perubahannya disebut perubahan endoterm. Reaksi endoterm terjadi apabila 

temperatur dari campuran reaksi akan turun dan energi potensial dari zat-zat 

yang ikut dalam reaksi akan naik. Reaksi endoterm adalah kebalikan dari 

reaksi eksoterm. 
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Contoh  : Reaksi Endoterm 

Sepotong es dimasukkan ke dalam botol plastik dan ditutup. Dalam jangka 

waktu 

tertentu es mencair, tetapi di dinding botol sebelah luar ada tetesan air. Dari 

mana tetesan air itu? 

Jawab: 

Perubahan es menjadi cair memerlukan energi dalam bentuk kalor. 

Persamaan 

kimianya: 

H2O(s) + kalor                H2O( l) 

Kalor yang diperlukan untuk mencairkan es diserap dari lingkungan sekitar, 

yaitu 

botol dan udara. Ketika es mencair, es menyerap panas dari botol sehingga 

suhu botol akan turun sampai mendekati suhu es. Oleh karena suhu botol 

bagian dalam dan luar mendekati suhu es maka botol akan menyerap panas 

dari udara sekitar. Akibatnya, uap air yang ada di udara sekitar suhunya juga 

turun sehingga mendekati titik leleh dan menjadi cair yang kemudian 

menempel pada dinding botol. 

Bagaimana hubungan antara reaksi eksoterm/endoterm dan perubahan 

entalpi? Dalam reaksi kimia yang melepaskan kalor (eksoterm), energi yang 

terkandung dalam zat-zat hasil reaksi lebih kecil dari zat-zat pereaksi. Oleh 

karena itu, perubahan entalpi reaksi berharga negatif. 

ΔH= ΔHhasil reaksi – ΔHpereaksii  < 0 

Pada reaksi endoterm, perubahan entalpi reaksi akan berharga positif 

Δ H= ΔHhasil reaksi – ΔHpereaksii > 0 

Secara umum, perubahan entalpi dalam reaksi kimia dapat diungkapkan 

dalam bentuk diagram reaksi berikut. 
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A + B           C + kalor (reaksi eksoterm) 

 

Gambar 8 Diagram entalpi reaksi 
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Bahan Bacaan 3  : Entalpi dan Perubahannya 

Jika suatu reaksi kimia berlangsung pada volume konstan, maka ∆V=0, 

sehingga tidak ada kerja  P – V yang dihasilkan dari perubahan ini. 

Berdasarkan persamaan sebelumnya bahwa : ∆E =    q   -   P∆V 

                                 = qv 

Dimana qv menyatakan proses berlangsung pada keadaan volume konstan, 

sehingga kalor yang dipertukarkan memiliki nilai tertentu yang sama dengan  

∆E. 

Kebanyakan reaksi terjadi pada keadaan tekanan konstan (biasanya pada 

tekanan atmosfir). Secara umum untuk proses pada tekanan konstan, adalah : 

∆E =    q      +   w 

       =    qp     -    P∆V 

qp    =   ∆E    +  P∆V 

Dimana qp,  menyatakan proses berlangsung pada keadaan tekanan konstan.  

Selanjutnya ada fungsi termodinamika yang baru untuk suatu sistem yang 

disebut dengan entalpi (enthalpy) H, didefinisikan sebagai : 

Jumlah energi yang  ditransfer ke dalam atau keluar sistem karena suatu reaksi  

mengalami perubahan kimia atau perubahan fisika pada tekanan konstan. 

H =    E      +   PV 

Pada tekanan konstan, maka :  ∆H =    ∆E       +   P∆V 

     =  (qp + w) +   P∆V 

Berdasarkan  persamaan sebelumnya bahwa :  w   = - P∆V, maka : 

∆H =    (qp + w) +   (-w) 

∆H =    qp  

Seperti E,  H juga  adalah fungsi keadaan. 

Sebagaimana dengan energi dalam, perubahan entalpi (∆H), didefinisikan 

dengan persamaan  :  

∆H  =  ∆Hakhir   -  ∆Hawal 

Untuk reaksi kimia kita dapat menulisnya  : 
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∆H  =  ∆HHasil reaksi   -  ∆Hpereaksi 

Entalpi reaksi dapat bernilai positif atau negatif, bergantung pada prosesnya. 

Untuk proses endotermik (kalor diserap oleh sistem  dari lingkungan), maka 

∆H bernilai positif (∆H>0). Sedangkan pada proses eksotermik (kalor dilepas 

oleh sistem ke  lingkungan), maka ∆H bernilai negatif (∆H<0). 
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Bahan Bacaan 4   Persamaan  Termokimia 

Pada  suhu 0oC dan tekanan 1 atm, es meleleh membentuk air yang cair.  

Persamaan untuk perubahan nya adalah : 

H2O(s)                 H2O(l)   ∆H = 6,01 kJ     

Contoh lain untuk pembakaran metana (CH4)  adalah : 

CH4 (g)  +  2O2(g)                   CO2(g)   +    2H2O(l)   ∆H = -890,4  kJ    

Persamaan untuk pelelehan es dan pembakaran metana adalah contoh 

persamaan termokimia, yang menunjukkan perubahan entalpi sekaligus 

hubungan massa, dimana : 

a. Koefisien stoikiometri  selalu menunjukkan  jumlah mol zat. Jadi, 

persamaan untuk pelelehan es dapat dibaca sebagai : ketika 1 mol air 

terbentuk dari 1 mol es pada suhu 0oC, perubahan entalpi nya sebesar 6,01 

kJ, sama halnya juga untuk pembakaran metana.   

b. Ketika kita membalikkan suatu persamaan, kita mengubah peran pereaksi 

dan  hasil reaksi. Konsekuensinya, besar ∆H untuk persamaan  itu konstan 

sama, tetapi tandanya berubah. Contoh, jika suatu reaksi menyerap energi 

termal dari lingkungannya (reaksi endotermik), maka reaksi 

kebalikannya harus membebaskan kembali energi termal ke 

lingkungannya (reaksi eksoterm),  dan perubahan entalpi juga harus 

mengubah  tandanya. Maka : 

H2O(l)                 H2O(s)      ∆H = - 6,01 kJ    

 CO2(g)   +    2H2O(l)             CH4 (g)  +  2O2(g)         ∆H = + 890,4  kJ    

c. Jika kita mengalikan kedua ruas persamaan  termokimia dengan suatu 

faktor n,  maka  ∆H juga harus berubah  dengan faktor yang sama. Contoh,  

Untuk pelelehan es bila n = 2 maka: 

H2O(s)                 H2O(l)    ∆H = 2( 6,01 kJ)   = 12,02 kJ   

d. Ketika menuliskan persamaan termokimia, kita harus selalu menuliskan  

wujud fisis semua pereaksi dan hasil reaksi, karena ini akan membantu 

penentuan perubahan entalpi sesungguhnya. Contoh dalam pembakaran 
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metana, jika kita menggunakan  uap air sebagai pengganti air cair sebagai 

hasil reaksinya.  

CH4 (g)  +  2O2(g)            CO2(g)   +    2H2O(9) ∆H = -802,4kJ  kJ    

Perubahan entapi adalah -802,4kJ dan bukan -890,4 kJ karena dibutuhkan 

88,0 kJ untuk mengubah  2 mol air cair  menjadi uap air, yaitu :  

2H2O(l)                 2H2O(9)    ∆H = 88,0 kJ   

 Contoh : Diberikan persamaan temokimia : 

 SO2(g)        +    ½ O2(g)             SO3(g)  ∆H = -99,1 kJ   

Hitunglah kalor yang dilepaskan ketika 74,6 g SO2 (massa molar =64,07 

g/mol) diubah menjadi  SO3(g) 

Penyelesaian : 

Diketahui : Massa 74,6 g  SO2 

      Massa Molar  = 64,07 g/mol 

      ∆H = -99,1 kJ   

Ditanyakan : Jumlah kalor yang dilepaskan? 

Jawab   : 

Setiap 1 mol SO2 dilepaskan  kalor sebesar -99,1 kJ (reaksi eksoterm). 

Maka langkah penyelesaiannya adalah mengubah dulu gram SO2 ke dalam 

mol lalu hitung kalor yang dihasilkan. 

74,6 g SO2  x   1 mol SO2                        x    -99,01 kJ      =  -115 kJ 
           64,07 g/mol SO2      1 mol  SO2 

 

 Maka kalor yang dilepaskan sebesar -115 kJ 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian Pengembangan Penilaian ini berisi dua  hal. Pertama, pembahasan soal-

soal UN topik entalpi  reaksi  dan kedua, pengembangan soal-soal yang 

menguji keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Dengan adanya 

pembahasan soal-soal UN diharapkan baik guru maupun peserta didik dapat 

memprediksi pola yang soal UN yang muncul dan dapat mengerjakannya 

dengan benar. Keberadaan pengembangan soal HOTS diharapkan dapat 

meningkatan keterampilan guru untuk membuat soal-soal yang menguji 

keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Berikut adalah soal-soal UN topik reaksi eksoterm dan endoterm yang muncul 

di tiga  tahun terakhir beserta pembahasannya. Mengembangkan Soal HOTS. 

Soal UN 3 tahun terakhir untuk topik reaksi eksoterm dan edoterm hanya 

muncul satu soal pada tahun 2017 dan satu soal pada  ahun 2018. Walaupun 

hanya dua soal tetapi topik ini  sangat esensial sebagai prasyarat unuk topik 

selanjutnya yaitu penentuan  entalpi reaksi. 

Soal Tahun 2017 

Berikut ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

(1) Pembakaran Sampah 

(2) Es Mencair 

(3) Memasak Air 

(4) Pembuatan Garam dari Air Laut 

(5) Respirasi 

Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm . . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (5) 
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C. (2) dan (5) 

D. (3) dan (4) 

E. (4) dan (5) 

 

Kunci Jawaban ; B .(1) dan (5) 

Pada reaksi eksoterm terjadi pelepasan kalor oleh sistem ke lingkungan. 

Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk reaksi eksoterm 

adalah : 

Pembakaran sampah, menghasillkan kalor 

Es mencair, menyerap kalor 

Memasak air, menyerap kalor 

Membuat garam dari air laut melalui penguapan dari sinar matahari 

membutuhkan kalor 

Respirasi, menghasilkan kalor 

 

Soal Tahun 2018 

Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi 

gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. 

Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah …. 

A. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem menyerap 

kalor dari 

B. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan 

menyerap kalor 

C. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem melepas kalor 

ke lingkungan. 

D. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan 

menerima kalor dari sistem. 

E. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena lingkungan melepas 

kalor ke sistem. 

Kunci Jawaban : C 



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

 48 

Pembahasan  

Bila kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air mka wadah  akan 

terasa panas kalau dipeganga atau jita ukur larutannya denga termometer. 

Reaksi batu kapur dalam air (sebagai sistem) yang melepaskan panas/kalor.  

Maka terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Di bagian ini akan disajikan contoh pengembangan soal HOTS yang diawali 

dengan membuat kisi-kisi soal. Melalui kisi-kisi soal tersebut saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi yang diuji, lingkup materi, dan 

indikator soal. Penyusunan soal dilakukan di format kartu soal yang sudah 

disediakan.  

Dalam mengembangkan soal HOTS pertama kali dilakukan analisis lingkup 

materi yang disusun berdasarkan analisis KD. Pada mata pelajaran Kimia  

topik reaksi eksoterm dan endotrm ini diambil dari KD 3.3. Menjelaskan 

konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan 

termokimia. 

Soal HOTS dikembangkan dari indikator soal yang berada pada level kognitif 

C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Level kognitif C4 

mengukur kemampuan menganalisis,  mengurai suatu masalah menjadi 

bagian-bagian lebih kecil, mengelompokkan, membandingkan, menentukan 

hubungan. Level kognitif C5 mengukur kemampuan mengevaluasi, 

menyimpulkan berdasarkan suatu kriteria, memutuskan, memprediksi. Level 

kognitif C6 mengukur kemampuan membuat sesuatu yang baru dari yang 

sudah ada. 

Dalam merumuskan kalimat indikator soal, perlu diperhatikan bahwa 

indikator soal memuat 3 komponen. Komponen tersebut adalah subjek, 

perilaku yang diukur, dan stimulus/konteks/kondisi. Subjek yang dimaksud 

adalah peserta didik. Perilaku yang akan diukur diambil dari kata kerja 

operasional seperti menganalisis, membandingkan, memutuskan, 
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menginterpretasi, dan sebagainya. Stimulus/konteks/kondisi yang disajikan 

bisa berupa gambar, diagram, grafik, tabel, teks, dan sebagainya. 

 

KISI-KISI SOAL 

NO 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup Materi Materi Indikator Soal 

Nomor 
Soal 

Level Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Menjelaskan 
konsep 
perubahan 
entalpi reaksi 
pada tekanan 
tetap dalam 
persamaan 
termokimia 

Konsep Energi 
• Sistem dan 

lingkugan 
• Reaksi 

eksotrm dan 
Endoterm 

• Diagram 
tingkat energi 

• Entalpi reaksi 
• Perubahan 

entalpi reaksi 
• Persamaan 

termokimia 

Perubahan 
Entalpi 
Reaksi 

Disajikan beberapa data 
perubahan entalpi, peserta 
didik  dapat menentukan ciri 
reaksi eksoterm  
 

1 

 

LK2 

 

Pilihan 
Ganda 

 

 

 

  

Disajikan beberapa 
persamaan termokimia dari 
berbagai reaksi dan harga 
perubahan entalpinya . 
Peserta didik  dapat 
menunjukkan Persamaan 
termokimia yang reaksi 
pembentukan dan harga 
perubahan entalpinya . 
 

2 

LK2 

 

Pilihan 
Ganda 

 

 

 

  

Disajikan gambar perkaratan 
besi disertai data kalor yang 
dilepas dari reaksi tersebut. 
Peserta didik dapat 
menuliskan  persamaan reaksi 
kimia, menentukan jenis 
reaksi yang terjadi, 
menggambarkan diagram 
entalpi serta menuliskan 
persamaan termokimia. 

3 

LK 3 Uraian 
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 KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

Jenis Sekolah : SMA Kurikulum :  Kurikulum 2013 
Kelas : XI Bentuk Soal :  Pilihan ganda 
Mata Pelajaran KIMIA Nama Penyusun :  Yayu Sri Rahayu. 
KOMPETENSI 
DASAR  
 
Menjelaskan 
konsep perubahan 
entalpi reaksi pada 
tekanan tetap 
dalam persamaan 
termokimia 

Buku Sumber :  
                                   

Pengetahuan/ 
Pemahaman  

Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor 
Soal 

1 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Berikut ini merupakan harga-harga entalpi 
I. ∆H positif 
II. ∆H negatif 
III. ∑Hproduk reaksi  > ∑Hpereaksi 
IV. ∑Hproduk reaksi  < ∑Hpereaksi 
Dari pilihan diatas, yang merupakan ciri reaksi eksoterm adalah…. 
A. I dan III 
B. II dan III 
C. II dan IV 
D. I dan II 
E. I dan IV 

LINGKUP MATERI 
 
Konsep Perubahan 
entalpi reaksi 
 

 MATERI 
Prubahan entali 
reaksi 
 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 
 
Disajikan 
beberapa data 
perubahan entalpi, 
peserta didik  
dapat menentukan 
ciri reaksi 
eksoterm  

 

 

 
√ 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

Jenis Sekolah : SMA Kurikulum :  Kurikulum 2013 
Kelas : XI Bentuk Soal :  Pilihan ganda 
Mata Pelajaran KIMIA Nama Penyusun :  Yayu Sri Rahayu. 
KOMPETENSI 
DASAR  
 
Menjelaskan 
konsep perubahan 
entalpi reaksi pada 
tekanan tetap 
dalam persamaan 
termokimia 

Buku Sumber :  
                                   

Pengetahuan/ 
Pemahaman  

Aplikasi Penalaran 

 

 

Nomor 
Soal 

2 

Kunci 
Jawaban 

C 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Berikut ini beberapa persamaan termokimia dari berbagai reaksi 
dan harga perubahan entalpinya . 

i. NaOH(s) + HCl(aq) →  NaOH(aq) + H2O(l)          ∆H = - 57,7 kj/mol 

ii. C(s) + O2(g) → CO2(g)                                             ∆H = -395,2 kj/mol 

iii. C2H2(g)+ O2(g)  →  2CO2(g)+ H2O(aq)              ∆H = -1298 kj/mol 

iv. AlBr3 (aq) → Al (s) + 1½Br2 (g)             ∆H = +511 kj/mol 

v. 
1

2
 H2 (g)     +   

1

2
 Cl2 (g)   HCl (g)          H  =  - 92,31 kJ. 

Persamaan termokimia yang menunjukkan  reaksi pembentukan dan 
harga perubahan entalpinya yang tepat adalah.... 

A. i dan ii 
B. ii dan iv 
C. ii dan v 
D. iii dan v 
E. i dan iv 

 
 

LINGKUP MATERI 
 
Konsep Perubahan 
entalpi reaksi 
MATERI 
Reaksi eksoterm 
dan endoterm 
INDIKATOR SOAL 
 
Disajikan 
beberapa 
persamaan 
termokimia dari 
berbagai reaksi 
dan harga 
perubahan 
entalpinya . 
Peserta didik  
dapat 
menunjukkan 
Persamaan 
termokimia yang 
reaksi 
pembentukan dan 
harga perubahan 
entalpinya . 
 

 
 
 
 
 

 
√ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :   Yayu Sri rahayu 

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menjelaskan 
konsep 
perubahan 
entalpi reaksi 
pada tekanan 
tetap dalam 
persamaan 
termokimia 

 

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

 
 

Gambar   merupakan contoh peristiwa perkaratan yang 
menghasilkan kalor sebesar  + 1,65 X 103kJ. Berdasarkan data 
tersebut jawablah pertanyaan berikut : 
a. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada peristiwa 

perkaratan tersebut 
b. Jenis reaksi  apa yang terjadi , jelaskan ! 
c. Gambarlah diagram entalpi berdasarkan reaksi yang terjadi! 
d.  Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi perkaratan  ! 

 

 

 

 

 

 

LINGKUP 

MATERI 

Konsep 

Perubahan entalpi 

reaksi 
 

MATERI 

Persamaan 
Termokimia, 
diagram energi  

 

INDIKATOR 

SOAL 

Disajikan gambar 
perkaratan besi 
disertai data kalor 
yang dilepas dari 
reaksi tersebut. 
Peserta didik 
dapat menuliskan  
persamaan reaksi 
kimia, 
menentukan jenis 
reaksi yang 
terjadi, 
menggambarkan 
diagram entalpi 
serta menuliskan 
persamaan 
termokimia. 

 
 

√   
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Pedoman penskoran  

Kunci Jawaban Skor 

a. 4 Fe (s)    +  3 O2(g)    →  2Fe2O3(s)  10 

b. Reaksi Eksoterm, karena reaksi melepaskan kalor 
sehingga suhu lingkungan meningkat 

 

       10 

 

 
c.  
 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

d. 2Fe (s)    +  3/2  O2(g)    →   Fe2O3(s)     ΔH = -8,25X102kJ/mol 10 

  

Reaktan  

Produk  

4Fe (s)    +  3 O2(g) 

2 Fe2O3  

ΔH =-1,65 X 103kJ 

E
n

ta
lp

i, 
H
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C. Pengembangan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi Perubahan Entalpi Reaksi. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

melihat  kesesuaian antara indicator pencapaian kompetensi, proses 

pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang dirancang dapat mengarahkan 

dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang disajikan? 

Apakah 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?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat melatih siswa 

berpikir tingkat tinggi (HOTs)?        

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 materi pelajaran?  
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11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

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

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apa kelemahan yang akan Saudara temukan dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang telah dirancang?    

13. Apa kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai setelah mempelajari 

aktivitas pembelajaran?   
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

topik perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan model discovery 

learning, dengan sintaks 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). 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Menjelaskan konsep 

perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia 

dan 4.4 Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokima pada tekanan 

tetap. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang 

dikembangkan mencapai level penerapan (C3), yaitu menjelaskan disini 

berada pada level kognitif C3 karena peserta didik mampu menjelaskan 

bedasakan konsep termokimia yang sudah  ada pada tataran level penerapan.  

Sehingga pada pembelajaran di kelas menuntut Saudara untuk melatihkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD 

keterampilan termasuk keterampilan abstrak karena menyimpulkan  hasil 

analisis berada pada level C4, Peserta didik dapat mencapai KD ini jika 

melewati tahapan menganalisis data percoban selanjutnya bisa 

menyimpulkan dari hasil data analisis, sehingga menuntut Saudara untuk 

memfasilitasi peserta didik melatihkan kemampuan berpikir  tingkat  tinggi. 

Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta 

didik untuk mengembangkan kreativitasnya 

Sebagai prasyarat peserta didik harus menguasai  terlebih dahulu tentang 

reaksi kimia, gejala-gejala pada reaksi kimia, persamaan reaksi kimia, konsep 

mol, kalor, serta  pembentukan ikatan . 

Dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, 

dengan metode diskusi,  tanya jawab dan praktikum dapat melatih 
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kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pada saat  implementasi, 

pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk 

memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan 

keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme.  

Peserta didik menemukan sendiri tentang sistem, lingkungan, reaksi 

eksoterm, reaksi endotrm, entalpi, perubahan entalpi reaksi dan penulisan 

persamaan termokimia  melalui  proses pembelajaran yang dipandu dengan  

LKPD yang telah disusun sebelumnya. Setelah peserta didik menyelesaikan 

LKPD dan presentasi hasil diskusi, guru memberi penguatan diakhir 

pembelajaran untuk menghindari salah konsep. 

Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama 

tiga tahun terakhir, hanya muncul satu kali yaitu pada tahun 2017 sebanyak 

dua buah soal.  Jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level kognitif  

penerapan  (L2). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta 

didik memahami unit ini dengan baik. Selain itu, Saudara perlu 

mengembangkan soal-soal pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir 

yang lebih tinggi (Hots) untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat 

memecahkan soal-soal yang mengutamakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  
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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 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 alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik penentuan entalpi reaksi. 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 mempelajarinya 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 penentuan entalpi reaksi, 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 mempelajari penentuan entalpi reaksi meliputi jenis-jenis 

perubahan entalpi,  penentuan ∆H berdasarkan ∆Hf
o,   ∆H melalui eksperimen, 

 penentuan  ∆H bedasarkan hukum Hess, penentuan ∆H bedasarkan energi 

ikatan, penentuan  kalor pembakaran  dari suatu bahan bakar serta dampak 

pembakaran  bahan bakar  yang tidak  sempurna.  sekaligus mendorong 

peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Model pembelajaran  yang digunakan  adalah model Discovery Learning 

dengan sintaks 1)Pemberian rangsangan (Stimulation), 

2)Pernyataan/identifikasi masalah (Problem Statement), 3)Pengumpulan 
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Data (data collection), 4)Pengolahan data (Data Processing), 5)Pembuktian 

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

Topik unit penentuan entalpi reaksi yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas jenis-jenis perubahan entalpi,  penentuan  ∆H melalui eksperimen, 

penentuan ∆H berdasarkan ∆Hfo, penentuan  ∆H bedasarkan hukum Hess, 

penentuan ∆H bedasarkan energi ikatan, penentuan kalor pembakaran  dari 

suatu bahan bakar serta dampak pembakaran bahan bakar  yang tidak  

sempurna. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tujuh buah LKPD, yaitu 1) 

jenis-jenis perubahan entalpi; 2)penentuan perubahan entalpi reaksi   

3)penenuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimetri melalui 

diskusi dan literasi 4)Penentuan entalpi reaksi dengan kalorimetri 5)  

penenuan perubahanentalpi dengan megunakan hukum Hess melalui diskusi 

dan literasi 6) penentuan perubahan entalpi bedasarkan hukum Hess  melalui 

percobaan  serta 7) penentuan ∆H bedasarkan energi ikatan  rata-rata. LKPD 

yang dikembangkan efisien dan aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas 

XI pada permendikbud No. 37 tahun 2018. Kompetensi dasar tersebut dapat 

dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi 

patokan penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada  

kompetensi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

NO KOMPETENSI DASAR TARGET KOMPETENSI 

KD PENGETAHUAN 

3.5 
Menjelaskan jenis entalpi 
reaksi, hukum Hess dan 
konsep energi ikatan 

1. Menjelaskan  jenis entalphi reaksi  
2. Menjelaskan hukum Hess 
3. Menjelaskan konsep  energi ikatan  

 

KD KETERAMPILAN 

4.5 
Membandingkan perubahan 
entalpi beberapa reaksi 
berdasarkan data hasil 
percobaan 

Membandingkan perubahan 
entalpi beberapa reaksi berdasarkan data 
hasil percobaan 

 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 di kelas XI 

dikembangkan  menjadi tiga belas indikator untuk ranah pengetahuan dan tiga 

indikator untuk ranah keterampilan. 
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntunan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini 

rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di 

kelas XI. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
Indikator Pendukung 

3.5.1 Menjelaskan perubahan entalpi reaksi 
3.5.2 Menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi 

reaksi 

 

Indikator Kunci 
3.5.3 Menjelaskan perubahan entalpi  

pembentukan standar 
4.5.1 Melakukan percobaan  perubahan 

entalpi beberapa reaksi  
3.5.4 Menjelaskan perubahan entalpi  

penguraian standar 
4.5.2 Menganalisis percobaan   

perubahan 
entalpi beberapa reaksi  

3.5.5 Menjelaskan perubahan entalpi  
pembakaran 

4.5.3 Membandingkan perubahan 
entalpi beberapa reaksi 
berdasarkan data hasil percobaan 

3.5.6 Menjelaskan perubahan entalpii  
netralisasi 

 

3.5.7 Menentukan  perubahan entalpi reaksi  
menggunakan  data entalpi pembentukan 
standar 

 

3.5.8 Menjelaskan prinip kerja kalorimetri  
3.5.9 Menentukan  perubahan entalpi reaksi  

bedasarkan percobaan kalorimetri 
 

3.5.10 Menjelaskan hukum Hess 
 

3.5.11 Menentukan  perubahan entalpi reaksi 
berdasarkan hukum Hess 

 

3.5.12 Menjelskan energi ikatan rata-rata 
 

3.5.13 Menghitung perubahan entalpi reaksi  
berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-rata 

 

Indikator Pengayaan 
3.5.14 Menganalisis hubungan  data entalpi  

pembakaran , emisi gas dan harga  
beberapa  bahan bakar untuk penentuan 
bahan bakar yang efiien dan efektif   

4.5.4 Menyimpulkan bahan bakar yang 
efisien , eknomis dan ramah 
lingkungan berdasarkan hasil 
analsis 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Pada umumnya reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan disertai oleh 

perubahan energi. Perubahan energi itu dapat berupa kalor yang dilepaskan 

maupun yang diserap selama reaksi berlangsung. Setiap reaksi yang 

melibatkan kalor diikuti oleh perubahan entalpi. Jika perubahan entalpi 

bertanda positif, berarti reaksi tersebut membutuhkan atau menyerap kalor, 

sebaliknya jika bertanda negatif, reaksi menghasilkan atau melepaskan 

kalor. Perubahan entalpi yang bertanda positif menunjukkan terjadinya 

penambahan entalpi materi. Perubahan entalpi yang bertanda negatif 

menyatakan pengurangan entalpi materi tersebut. Beberapa aplikasi di 

dunia nyata tentang energi, kalor dan entalpi adalah sebagai berikut 

A. Perubahan Entalpi Reaksi 

 

Gambar 1. Proses pembakaran Kalium 
dan Air  

Sumber: Petrucci, 2011 

 

Pada Gambar 1 ini, menunjukkan 

proses reaksi antara kalium dan air 

yang menimbulkan ledakan nyala api 

yang terang. Pada proses ini reaksi 

melepaskan kalor/panas dan 

menghasilkan hidrogen. Adanya 

perpindahan panas antara zat dalam 

reaksi kimia merupakan hal penting 

dalam termokimia. Perubahan entalpi 

terjadi H<0, reaksi melepaskan panas. 



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

 76 

 

Gambar 2. Proses pelelehan es yang 
dibiarkan di udara  

Sumber: https://www.123rf.com 

 

Perhatikan pada gambar 2, 

menunjukkan es yang dingin secara 

perlahan mencair akibat suhu di 

sekitarnya yang lebih hangat. Pada 

proses ini pun terjadi perpindahan 

panas dari lingkungan ke es yang 

dibiarkan di udara terbuka. Pada proses 

ini reaksi menyerap panas dari 

lingkungan, perubahan entalpi terjadi 

H >0 

 

B. Nilai Kalor Bahan Bakar 

Reaksi kimia yang umum digunakan untuk menghasilkan energi adalah reaksi 

pembakaran, yaitu suatu reaksi cepat antara bahan bakar denga oksigen yang 

disertai terjadinya api. Bahan bakar utama dewasa ini adalah bahan bakar 

fosil, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil itu berasal 

dari pelapukan sisa organisme, baik tumbuhan atau hewan. Pembentukan 

bahan bakar fosil ini memerlukan waktu ribuan sampai jutaan tahun. 

Bahan bakar merupakan sumber energi utama yang dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagaimana bahan bakar dibakar dan menghasilkan 

energi merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Beberapa senyawa yang ada 

dalam minyak bumi adalah: 

 

 

 

https://www.123rf.com/
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1)       Gas butana yang ada dalam gas elpiji : 

        C4H10 + 6,5O2       4 CO2 + 5 H2O    ΔH = -685,6 kkal/mol 

Untuk setiap mol dihasilkan 685,6 kkal, anda dapat mengecek berapa 

kg gas yang ada di dapur dan kamu dapat menghitung berapa panas 

yang dihasilkan. 

2) Parafin :                                 

CH4 + 2 O2             CO2 + 2 H2O      ΔH = -192 kkal/mol 

C4H10 + 6,5 O2       4 CO2 + 5 H2O   ΔH = -685,6 kkal/mol 

3) Olefin : 

C2H4 + 3 O2              2 CO2 + 2 H2O   ΔH = -647,1 kkal/mol 

C3H6     +    6,5 O2     3 CO2 + 3 H2O ΔH = -646,1 kkal/mol 

4) Naften : 

C5H10 + 7,5 O2              5 CO2 + 5 H2O    ΔH = – 793.5 kkal/mol 

C6H12 + 9 O2                6 CO2 + 6 H2O       ΔH = – 944,5 kkal/mol 

 

Dari data diatas tampak bahwa semakin banyak jumlah atom karbon, semakin 

besar panas yang dihasilkan yang diindikasikan dengan besarnya ΔH yang 

dihasilkan. Bensin, minyak tanah, solar, dan LPG merupakan bahan bakar yang 

banyak digunakan, sebab dari proses pembakarannya menghasikan energi 

yang cukup besar.  

Selain energi panas, pembakaran ada juga yang menghasilkan energi bunyi 

dan energi cahaya, seperti kembang api dan petasan. 

Kalor pembakaran adalah kalor yang dibebaskan apabila 1 mol bahan bakar 

terbakar dengan sempurna dalam oksigen berlebih. 

Kalor pembakaran beberapa bahan bakar dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 3. Harga kalor pembakaran  beberapa bahan bakar 

Bahan Bakar Rumus Mr Kalor Pembakaran (kJ 
mol-1) 

Metana CH4  16 889 
Propana C3H8 44 2217 
Butana C4H10 58 2874 
Isobutana C4H8 58 2865 
Metanol CH3OH 32 725 
Etanol C2H5OH 46 1364 
Bensin C8H18 114 5464 
Minyak tanah C12H26 170 8072 

Sumber : Ebbing , General Chemistry 
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C. Nilai Kalor yang terkandung dalam makanan 

Glukosa adalah gula, produk pemecahan pati, dan merupakan sumber energi 

paling penting di tingkat sel; lemak, protein, dan gula lainnya siap dikonversi 

menjadi glukosa. Dengan menulis persamaan yang seimbang untuk 

pembakaran gula, lemak, dan protein, perbandingan kandungan energi 

relatifnya dapat dibuat.  

C6H12O6    +   6O2      6CO2   +   6 H2O      ΔHo=-20,8 kJmol-1 

Stoikiometri dari masing-masing reaksi memberikan jumlah oksigen yang 

diserap dan dilepaskan ketika sejumlah tertentu dari setiap jenis makanan 

dioksidasi; volume gas ini sering diambil sebagai ukuran tidak langsung dari 

konsumsi energi dan aktivitas metabolisme; nilai yang diterima secara umum 

yang tampaknya berlaku untuk berbagai sumber makanan adalah 20,1 J (4,8 

kkal) per liter O2 yang dikonsumsi. 

Untuk beberapa komponen makanan, terutama protein, oksidasi mungkin 

tidak selalu lengkap dalam tubuh, sehingga energi yang sebenarnya tersedia 

akan lebih kecil daripada yang diberikan oleh panas pembakaran. Berapa 

banyak energi yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi sehari? Kita 

dapat menghitungnya sehingga apakah pola makan kita sudah sehat dan 

seimbang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. 

Tabel 4. Ketersediaan  energi dan ketersediaan komponen makanan utama 

Jenis Makanan Makanan ΔHo (kJ g-1) Persentase 
ketersediaan  

Protein Daging 22,4 92 

Telur 23,4  

Lemak Mentega 38,2  

Lemak hewan 39,2 95 

Karbohidrat pati 17,2  

Glukosa (gula) 15,5 99 

Etanol  29,7 100 
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Jumlah energi yang dibutuhkan hewan tergantung pada usia, jenis kelamin, 

luas permukaan tubuh, dan tentu saja pada jumlah aktivitas fisik. Tingkat 

pengeluaran energi dinyatakan dalam watt: 1 W = 1 J dt-1. Untuk manusia, nilai 

ini bervariasi dari sekitar 200-800 W. Ini berarti asupan makanan harian 

memiliki setara energi sekitar 10-15 MJ untuk kebanyakan orang dewasa yang 

bekerja. Untuk mempertahankan berat badan tanpa aktivitas fisik apa pun, 

diperlukan sekitar 6 MJ per hari. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN entalpi pada Kompetensi Dasar 3.4 

Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam 

persamaan termokimia, di kelas XI (Permendikbud Nomor 37, 2018).  Soal-

soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta 

didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi 

acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik 

entalpi dan perubahannya. 

A. Soal Ujian Nasional  Tahun 2016 

No. Soal 

1 
Larutan 100 mL HNO3 1 M  dicampur dengan larutan  100 mL KOH 1 M 
dalam kalorimeter. Campuran itu menyebabkan  kenaikan suhu sebesar 6oC. 
Jika kalor jenis air  4,2 Jg-1K-1 dan massa jenis larutan diangap 1  gram/mL. 
Maka persamaan  termokimia yang paling tepat adalah.... 

A. HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  +50,4  kJmol -1 
B. HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  +25,2  kJmol -1 
C. HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  -50,4  kJmol -1 
D. HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  -25,2  kJmol -1 
E. HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  +504  kJmol -1 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi   (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5 .8 Menentukan  entalphi reaksi  melalui eksperiem 

Diketahui : Percobaaan  pencampuran  Larutan 100 mL HNO3 1 M  dengan 
larutan  100 mL KOH 1 M dalam kalorimeter. 

Ditanyakan : Persamaan termokimia yang paling tepat dari data percobaan  

Materi yang 
dibutuhkan 

: - Persamaan Termokimia 
- Penentuan ∆H melaui eksperimen  
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No. Soal 

2 Perhatikan  beberapa  reaksi  sebagai  brikut : 
1) 2 H2O(g)                 2H2(g)      +   O2(g)              ∆H  =  +484  kJ 
2) H2(g)                       2H(g)                                     ∆H  =  +484  kJ 
3) O2(g)                         2O2 (g)                                 ∆H  =  +5 00  kJ 
 
Besarnya  energi ikatan  rata-rata O-H adalah .... 
A. 355   kJ mol-1 
B. 452   kJ mol-1 
C. 464   kJ mol-1 
D. 888   kJ mol-1 
E. 928   kJ mol-1 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5.10 Menentukan perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  

harga energi  ikatan  rata-rata 

Diketahui : Beberapa data  reaksi dengan harga entalpinya 

Ditanyakan : Besarnya energi ikatan rata-rata O-H  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-
rata 

B. Soal Ujian NasionalTahun 2017 

No. Soal 
1 Diketahui  data energi ikat  beberapa  ikatan sebagai berikut : 

(1) C        C  ; +839 kJ mol-1 
(2) C        C  : +348 kJ mol-1 
(3) C        H  ; +413 kJ mol-1 
(4) H        H  ; +436 kJ mol-1 
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Nilai  ∆H untuk reaksi  tersebut adalah . . . . 
A. -2000   kJ mol-1 
B. -1652   kJ mol-1 
C. -826     kJ mol-1 
D. -348     kJ mol-1 
E. -289      kJ mol-1 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5.11 Menentukan perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  

harga energi  ikatan  rata-rata 

Diketahui : Diberikan beberapa data energi ikatan dengan harga 
entalpinya 

Ditanyakan : Besarnya  ∆H untuk reaksi  adisi  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-
rata 

C. Soal Ujian Nasional  Tahun 2018 

No. Soal 
1 Diketahui  data entalpi pembentukan  standar sebagai berikut  : 

∆Ho
f CO2 (g)                =   -394 kJ mol-1 

∆Ho
f H2O (g)                =   -286 kJ mol-1 

∆Ho
f C2H5OH (g)         =   -266 kJ mol-1 

 
Entalpi pembakaran  standar dari pembakaran etanol menurut reaksi : 
C2H5OH (g)       +     3O2(g)                  2CO2(g)    +  3H2O(g)  adalah . . . . 
 
A. -1094     kJ mol-1 
B. -1380     kJ mol-1 
C. -1488     kJ mol-1 
D. -2986    kJ mol-1 
E. -2020    kJ mol-1 
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Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi   (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5.6 Menentukan  entalphi reaksi  menggunakan  data 

entalpi pembentukan standar 

Diketahui : Diberikan data entalpi pembentukan  standar 

Ditanyakan : Entalpi pembakaran  standar dari pembakaran etanol 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Perubahan  entalphi reaksi  menggunakan  data entalpi 
pembentukan standar 

 

No. Soal 
2 Diketahui  energi ikat  rata-rata : 

O        H  : 464 kJ/ mol 
H        H  ; 436 kJ/ mol 
O        O  ; 500 kJ/ mol 
 

Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  9 gram air (Ar H = 1 g mol-1; O = 
16  g mol-) menjadi unsur-unsurnya adalah . . . . 
 
A. 4,45     kJ  
B. 8,9       kJ  
C. 108,1  kJ  
D. 1081   kJ  
E. 1170   kJ  

 
Identifikasi 
Level Kognitif : Analisis  (LK 3) 
Indikator yang 
berkesesuaian 

: 3.5.12 Menentukan perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  
harga energi  ikatan  rata-rata 

Diketahui : Diberikan beberapa data energi ikatan dengan harga 
entalpinya 

Ditanyakan : Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  9 gram air 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-
rata 

 

No. Soal 

3 
Diketahui  energi ikat  rata-rata : 

H        H  : 435  kJ/ mol 
N        N  ; 946 kJ/ mol 
N        H  ; 390  kJ/ mol 
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Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  1,7  gram gas amoniak  (Ar N = 
14  g mol-1; H= 1 g mol-) menjadi unsur-unsurnya adalah . . . . 
 
A. 4,45      kJ  
B. 8,9        kJ  
C. 108,1   kJ  
D. 1081    kJ  
E. 1170   kJ  

 

Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: 
Analisis  (LK 3) 

Indikator 
yang 
berkesesuai-
an 

: 
3.5.13 Menentukan perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  

harga energi  ikatan  rata-rata 

Diketahui : Diberikan beberapa data energi ikatan dengan harga 
entalpinya 

Ditanyakan : Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  17  gram amoniak 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-
rata 

D. Soal Ujian Nasional  Tahun 2019 

No. Soal 

1 
Diberikan beberapa persamaan termokimia berikut: 
4C(s) + 4H2 (g) + O2 (g) → C3H7COOH(l)        ∆H = –125 kkal 
2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O(l)                                 ∆H = –136 kkal 
C(s) + O2 (g) → CO2 (g)                                         ∆H = –94 kkal 
urip.info 
Besarnya ∆H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon: 
C3H7COOH (l) + O2 (g) → 4CO2(g) + 4 H2O(l) adalah ..... 

A. –106 kkal 
B. –287 kkal 
C. –355 kkal 
D. –523 kkal 
A.E. –798 kkal 
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Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi     (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5.5 Menentukan perubahan entalphi  pembakaran 

Diketahui : Diberikan beberapa persamaan reaksi termokimia beserta 
harga  ∆H 

Ditanyakan : Besarnya ∆H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Penentuan  ∆H  untuk reaksi pembakaran senyawa karbon 

 

No. Soal 

2 
Diketahui  energi ikatan rata-rata: 
H–H = 436 kJ.mol–1 
H–F = 568 kJ.mol–1  

F– F = 160 kJ.mol–1  
 
Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 10 gram HF  menjadi unsur-
unsurnya adalah ...... 
(Ar H = 1, F = 19) 

A. 080 kJ 
B. 540 kJ 
C. 270 kJ 
D. 135 kJ 
E. 67,5 kJ 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Analisis  (LK 3) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.5.14 Menentukan perubahan  entalphi reaksi  berdasarkan  

harga energi  ikatan  rata-rata 

Diketahui : Diberikan beberapa data energi ikatan dengan harga 
entalpinya 

Ditanyakan : Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  10 gram HF 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Perubahan  entalpi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  
rata-rata 
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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 penentuan entalpi reaksi. 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 

Aktivitas pembelajaran  berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

penentuan entalpi reaksi. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, 

terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri 
Aktivitas 

Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

3.5.1 Menjelaskan 
entalpi reaksi 

➢ Jenis-jenis  
perubahan 
entalpi 
• Perubahan 

entalpi 
pembentu-
kan standar       
(∆𝐻𝑓

𝑜) 

• Perubahan 
entalpi 
penguraian 
standar       
(∆𝐻𝑑

𝑜) 
• Perubahan 

entalpi 

1. Mendiskusi-
kan  tentang  
jenis-jenis  
perubahan 
entalpi 

2. Melakukan 
percobaan  
penentuan  
∆Hmelalui 
eksperimen 

3. Mendiskusi-
kan 
penentuan 
∆H 
berdasarkan  
∆𝐻𝑓

𝑜  

1. Tes 
Pengeta
huan 

a. Tes tulis 
PG 

b. Tes tulis 
Uraian 
Terbuka 

2. Observ
asi 
kegiata
n 
praktik 

3. Observ
asi 

1. Lembar 
Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Alat dan 
bahan 
praktik
um 

8x 45’ 

Dilaksana 
kan dengan 
4  kali  
pertemuan 
(@ 2 JP per 
pertemuan,
) 

3.5.2 Menjelaskan 
jenis-jenis 
perubahan 
entalpi reaksi 

3.5.3 Menjelaskan 
perubahan 
entalpi  
pembentuka 
standar 

3.5.4 Menjelaskan 
perubahan 
entalpi  
penguraian 
standar  
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri 
Aktivitas 

Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

3.5.5 Menjelaskan 
perubahan 
entalpi  
pembakaran 

pembakaran      
(∆𝐻𝑐

𝑜) 
• Perubahan 

entalpi 
netralisasi     
(∆𝐻𝑛

𝑜) 
➢ Penentuan ∆H 

Reaksi 
• Penentuan 

∆H 
berdasarkan  
∆𝐻𝑓

𝑜  

• Penentuan 
∆H melalui  
eksperimen 

• Penentuan 
∆H 
berdasarkan  
hukum Hess 

• Penentuan 
∆H 
berdasarkan  
energi ikatan 

➢ Kalor 
pembakaran 

➢ Dampak 
pembakaran  
bahan  bakar 
yang tidak 
sempurna 

 

 

 

4. Mendiskusi 
kan 
Penentuan  
∆H 
berdasarkan  
hukum Hess 

5. Mendiskusi 
kan 
penentuan 
∆H 
berdasarkan 
energi ikatan 

6. Melakukan 
percobaan  
penentuan 
kalor 
pembakaran 
dari suatu 
bahan bakar  

7. Mendiskusik
an  dampak 
pembakaran  
bahan bakar 
yang tidak 
sempurna 

8. Menyimpulk
an hasil 
analisis data 
percobaan 
yang telah 
dilakukan  

9. Menyajikan 
hasil  analisis 
data 
percobaan  

10. Penguatan 
materi yang 
telah 
dipelajari elh 
guru 

11. Latihan soal-
soal tentang 
penentuan  
entalpi 
reaksi 
berpikir 
tingkat 
tinggi 

ketera
mpilan 
present
asi 

4. Penilaia
n 
produk  

3.5.6 menentukan 
perubahan 
entalpi  
pembakaran 

3.5.7 Menjelaskan 
perubahan 
entalpii  
netralisasi 

3.5.8 Menentukan  
perubahan 
entalpi reaksi  
bedasarkan 
percobaan 
kalorimetri 

3.5.9 Menentukan  
perubahan 
entalpi reaksi  
menggunakan  
data entalpi 
pembentukan 
standar  

3.5.10 Menentukan  
perubahan 
entalpi reaksi 
berdasarkan 
hukum hess 

3.5.11 Menentukan 
perubahan 
entalpi reaksi 
berdasarkan 
diagram energi 

3.5.12 Menghitung 
perubahan 
entalpi reaksi  
berdasarkan  
harga energi  
ikatan  rata-
rata 

3.5.13 menjelaskan 
konsep kalor 
pembakaran 
dan dampak 
pembakaran 
bahan bakar 
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Berdasarkan Tabel 5, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam 

empat kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, 

menjadi empat  kali pertemuan (@2  x 45 menit ) . 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. 

Aktivitas  Pembelajaran Ke-1 

Bahan bakar merupakan salah satu contoh sumber energi panas. Energi yang 

terkandung dalam suatu zat disebut entalpi dengan lambang H. Setiap reaksi 

kimia selalu disertai perubahan entalpi (∆H). Pada reaksi kimia energi yang 

dilepaskan maupun diserap berbentuk kalor. Kalor dapat berpindah dari 

sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. 

Apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi reaksi, ada berapa jenis entalpi 

reaksi serta bagaimana cara menentukan besarnya perubahan entalpi reaksi 

dari suatu reaksi yang berlangsung, misalnya ketika kita memasak 

menggunakan bahan bakar elpiji berapa kalor yang dihasilkan dalam 

pembakaran tersebut . 

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas-aktivitas berikut ini  yang meliputi observasi, diskusi, praktikum dan 

latihan soal.  

Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.5.1 s.d 3.5.7  pada 

submateri menjelaskan perubahan entalpi reaksi, menjelaskan jenis-jenis   

perubahan entalpi reaksi, menjelaskan perubahan entalpi pembentukan 

standar, menjelaskan perubahan entalpi  penguraian standar, menjelaskan 

perubahan entalpi pembakaran, menentukan perubahan entalpi  pembakaran, 
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menjelaskan perubahan entalpi  netralisasi,  serta menentukan  perubahan 

entalpi reaksi bedasarkan percobaan kalorimetri Pertemuan ke-1 ini 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintaks 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) (Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran 

dilakukan selama 2 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-1 adalah LK peserta 

didik, handout, Internet (jika ada), 

a. Kegiatan menjelaskan  jenis-jenis perubahan entalpi  

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran ini diharapkan peserta mampu: 

• Menjelaskan perubahan entalpi reaksi 

• Menjelaskan perubahan entalpi standar  

• Menjelaskan perubahan entalpi pembentukan standar  

• Menjelaskan perubahan entalpi penguraian  standar  

• Menjelaskan perubahan entalpi pembakaran 

Estimasi  ; 30 menit 

Estimasi waktu untuk digunakan aktivitas pembelajaran pada kegiatan ini 

menjelaskan  perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi. 
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Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan adalah sebagai berikut. 

❖ Gambar/Video tentang beberapa bahan bakar  

❖ Pemutar Video/komputer/laptop 

❖ LCD Proyektor 

❖ LKPD 1 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

1) Sebelum memulai kegiatan inti, guru membagi peserta didik ke dalam 

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang (pembagian kelompok 

disesuaikan dengan jumlah  dan karakter peserta didik). 

2) Membagikan LKPD 1 kepada peserta didik. meminta peserta didik 

mempelajari LKPD  1 terlebih dahulu. 

3) Kegiatan selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan 

langkah/sintak model discovery learning. 

Pemberian Rangsangan  (Stimulation) 

4) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan gambar/video 

berbagai bahan bakar dan dihubungkan dengan konsep perubahan entalpi 

reaksi 

5) Peserta didik menyimak tayangan video/gambar dengan antusias 

6) Memfasilitasi peserta didik untuk  bertanya mengenai  pembakaran bahan 

bakar, dihubungkan dengan konsep entalpi reaksi 

7) Memfasilitsi peserta didik berdiskusi dan menuangkan hasilnya di dalam  

LKPD 1 
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Perubahan  
Entalpi 

Lambang Definisi Contoh 
Persamaan 
Termokimia 

Perubahan entalpi 

Pembentu-

kan standar 

   

Perubahan entalpi 

penguraian standar 

   

Perubahan entalpi 

pembakaran 

   

Perubahan entalpi 

netralisasi 

   

     

b. Kegiatan menentukan  perubahan entalpi reaksi  bedasarkan data 

entalpi pembentukan  standar  

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi 

pembentukan  standar.  

Estimasi Waktu  

Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan Diskusi ,Observasi data 

penentuan entalpi berdasarkan data entalpi  pembentukan  standar  : 60 

menit. (Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, 

dan Generalization) 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Diskusi tentang 

perubahan entalpi reaksi  menggunakan  data entalpi pembentukan 

standar adalah sebagai berikut. 

o Komputer /laptop 

o LKPD 2 

o LCD Proyektor 
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Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

Pertanyaan/identifikasimasalah (Problem Statement )  

a) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk merumuskan masalah di 

dalam kelompoknya masing-masing 

b) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok). Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

”Bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi?  

“Bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan harga  

perubahan entalpi pembentukan standar.?” 

 

Pengumpulan data (Data Collection) 

c) Memfasilitasi peserta didik  bekerja keras untuk mencari  informasi 

dari sumber bacaan sesuai LKPD  2 

d) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil penelusuran 

informasi dan mengisi LKPD 2  di kelompoknya   

Berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar zat-zat yang ada 
dalam reaksi, perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

Pengolahan data (Data Processing ) 

e) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD  2 

dengan teliti menyesuaikan data hasil diskusi dan sumber belajar,  

Pembuktian (Verification),  

f) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dan saling menanggapi tentang perubahan entalpi reaksi  

menggunakan data entalpi pembentukan standar dengan penuh 

tanggung jawab. 
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g) Guru memberi penguatan berdasarkan hasil presentasi kelompok 

siswa dan tanggapan-tanggapan dari kelompok lain. 

             Menarik simpulan (Generalisasi) 

h) Memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelusuran informasi  dan diskusi dengan 

bimbingan guru. 

Aktivitas Pembelajaran Ke-2  

Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu alat 

yang disebut kalorimeter (alat pengukur kalor). 

Jelaskan bagaimana kerja kalorimeter dalam mengukur perubahan entalpi 

reaksi? 

Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan kalorimeter 

terdapat suatu rumus. Bagaimana rumus tersebut dan bagaimana cara 

menghitung perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter ? 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi, observasi serta praktikum tentang penentuan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan percobaan kalorimetri. Setelah melakukan 

aktivitas tersebut dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.5.8 dan 3.5,9 

pada submateri penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan percobaan 

kalorimetri. Pertemuan ke-2 ini menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning dengan sintaks 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). 

Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  
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Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-2 ini  adalah LK 

peserta didik, handout, bahan praktik, , LCD proyektor, Internet (jika ada), Hp 

atau kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan penjelasan/ 

observasi/pengamatan. 

Kegiatan menentukan perubahan entalpi reaksi  bedasarkan percobaan 

kalorimetri  

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan percobaan kalorimetri 

Estimasi Waktu : 2 X 45 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan adalah sebagai berikut. 

o Komputer /laptop 

o Alat dan bahan Praktik: Termometer, gelas styrofoam,  gelas ukur, lautan 

NaOH 0,5 M dan larutan HCl 0,5 M 

o LCD Proyektor 

 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

Pemberian Rangsangan (Stimulation)30 menit 

1) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan gambar/video 

tentang kalorimetri. 

 

2) Peserta didik menyimak tayangan video/gambar, kemudian  memfasilitasi  

peserta didik untuk  bertanya mengenai kalorimetri 

3) Membagikan LKPD 3 kepada peserta didik. meminta peserta didik 

mempelajari LKPD 3 terlebih dahulu 
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4) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi dan menuangkan hasilnya di dalam  

LKPD  3 dengan kerja keras. 

Kalorimetri adalah 
.................................................................................................................................... 

Kerja Kalorimetri 
.................................................................................................................................... 

Rumus 
.................................................................................................................................... 
 

Keterangan  
.................................................................................................................................... 

     

Pertanyaan/identifikasi masalah (Problem Statement) 

5) Memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan masalah di dalam 

kelompoknya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. 

6) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

”Bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi?  

“Apakah harga perubahan entalpi reaksi dipengaruhi  oleh jumlah mol zat  

(kosentrasi atau  volume larutan) yang direaksikan ?” 

Pengumpulan data (Data Collection) 

7) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan dan merancang praktik sesuai 

LKPD  4  dengan cermat. 

8) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan penentuan 

entalpi reaksi dengan kalorimetri  

• Mengukur suhu larutan NaOH awal berdasarkan suhu yang teramati 

pada termometer  

• Mengukur suhu larutan  HCl  awal  berdasarkan suhu yang teramati 

pada termometer  
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• Mengukur suhu campuran  larutan  HCl  dan NaOH berdasarkan suhu 

yang teramati pada termometer. 

Pengolahan data (Data Processing ) 

9) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil percobaan dan 

mengisi LKPD  4 di kelompoknya 

• Menuliskan dan mengumpulkan data hasil percobaan yang teramati 

dengan menggunakan tabel  

Larutan Suhu larutan Suhu rata-rata 

Larutan NaOH   

Larutan HCl   

Larutan NaOH + HCl   

 

Pembuktian (Verification),  

10) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD 4 

dengan teliti  menyesuaikan data percobaan dan sumber belajar,  

11) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dengan percaya diri dan saling menanggapi tentang penentuan 

perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter   

12) Guru memberi penguatan berdasarkan hasil presentasi dan hasil diskusi 

kelompok. 

Menarik simpulan/Generalisasi 

13) Memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil percobaan dan diskusi. 
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Aktivitas Pembelajaran Ke-3 

Perubahan entalpi reaksi kadang-kadang tidak dapat ditentukan secara 

langsung tetapi harus melalui tahap-tahap reaksi. Misalnya untuk menentukan 

perubahan entalpi pembentukan CO2 dapat dilakukan dengan tiga cara. 

Cara 1 : C(g) + O2(g) CO2(g)       ∆H = -394 kJ 

Cara 2 dan 3 atom C dengan O2 bereaksi dulu membentuk CO, tahap 

berikutnya CO bereaksi  dengan  O2   menghasilkan  CO2.  

Bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi pada ketiga cara tersebut? 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi, observasi serta praktikum tentang penentuan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Setelah melakukan aktivitas tersebut 

dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-3 ini akan mencapai indikator 3.5.10 dan 3.5,11 

pada submateri penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess 

Pertemuan ke-3 ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 

dengan sintaks 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). 

Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-3 ini  adalah LK 

peserta didik, handout, bahan praktik, , LCD proyektor, Internet (jika ada), Hp 

atau kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan penjelasan/ 

observasi/pengamatan. 
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Kegiatan menentukan  perubahan entalpi reaksi  bedasarkan Hukum 

Hess 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Menentukan perubahan entalpi  reaksi  berdasarkan hukum Hess 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2x 45 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan penentuan perubahan 

entalpi reaksi dengan hukum Hess adalah sebagai berikut. 

➢ Komputer /laptop 

➢ Alat dan bahan Praktik: Termometer, gelas styrofoam,  gelas ukur, 

batang pengduk, spatula, timbangan digital, NaOH padat, larutan HCl 

0,5 M, HCl   1 M, akuades,  

➢ LCD Proyektor 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan  gambar/video 

tentang  2 orang pengendara sepeda  yang mendaki gunung dengan 

mengambil lintasan  yang berbeda. 

Salah satu cara untuk berpikir/memotivasi tentang hukum Hess adalah 

dengan membandingkan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi 

kimia dengan perubahan energi potensial dari pengendara sepeda di 

medan berbukit. Perbandingan ini ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Rute Pengendara sepeda A dan sepeda B  
Sumber: Jack.Truong, Chemistry 12 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat 2 pengendara sepeda  yang 

menggunakan rute jalan yang berbeda. Pengendara A menggunakan 

jalan disebelah kiri sedangkan pengendara  B menggunkan jalan di 

sebelah kanan  Bagaimana dengan jarak perpindahan yang terjadi? 

Apakah sama atau berbeda?  

Hukum Hess memungkinkan Saudara untuk menentukan energi dari 

suatu reaksi kimia tanpa langsung mengukurnya. Di bagian ini, Saudara 

akan memeriksa dua cara di mana Saudara  dapat menggunakan hukum 

Hess untuk menghitung perubahan entalpi dari reaksi kimia: 

o dengan menggabungkan persamaan kimia secara aljabar 

o dengan menggunakan entalpi dari reaksi khusus yang disebut 

reaksi pembentukan 

2) Memfasilitasi peserta didik untuk mengaitkan fenomena diatas dengan  

hukum Hess 

3) Memfasilitasi  peserta didik untuk  bertanya menggali lebih dalam 

mengenai  hukum Hess 

4) Membagikan LKPD  5  kepada peserta didik.  

 

 

Titik Awal 

Titik Akhir 

Sepeda B 

Sepeda A 

Δ Tinggi 
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5) Meminta peserta didik mempelajari LKPD  5 terlebih dahulu dengan teliti. 

6) Memfasilitsi peserta didik berdiskusi dan menuangkan hasilnya di dalam  

LKPD 5 

Cara Kesatu 
........................................................................................................................................................ 

Cara kedua (menggunakan diagram) 
......................................................................................................................................................................................... 

Cara Ketiga 
........................................................................................................................................................................................... 

     

Pertanyaan/identifikasi masalah (Problem Statement ) 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan  hukum Hess. 

8) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok.  Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

”Apakah kita bisa membuktikan hukum  Hess melalui percoban ?  

Pengumpulan data (Data Collection) 

9) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan dan merancang praktik sesuai 

LKPD  6 dengan penuh tanggung jawab 

10) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan  penentuan 

entalpi reaksi melalui hukum Hess  

11) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil percobaan dan 

mengisi LKPD  6 di kelompoknya 

12) Menuliskan dan mengumpulkan data hasil  percobaan yang teramati 

dengan menggunakan tabel  
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Pengolahan data (Data Processing ) 

13) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD  6 

dengan menyesuaikan data percobaan dan sumber belajar dengan teliti. 

Pembuktian (Verification),  

14) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan percaya diri dan saling menanggapi tentang 

penentuan perubahan entalpi reasi dengan hukum Hess 

15) guru memberi penguatan berdasarkan presentasi peserta didik. 

Menarik simpulan/Generalisasi 

16) Memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil percobaan dan diskusi 
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Aktivitas Pembelajaran Ke-4 

Suatu reaksi kimia terjadi akibat pemutusan ikatan-ikatan kimia dan 

pembentukan ikatan-ikatan kimia yang baru. Pada waktu pembentukan ikatan 

kimia dari atom-atom akan terjadi pembebasan energi, sedangkan untuk 

memutuskan ikatan diperlukan energi. Jumlah energi yang diperlukan untuk 

memutuskan ikatan antaratom dalam 1 mol molekul berwujud gas disebut 

energi ikatan. Makin kuat ikatan makin besar energi yang diperlukan. 

Bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi mengunakan harga 

energi ikatan rata-rata. 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi, observasi serta praktikum tentang penentuan perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan harga energi ikatan rata-rata. Setelah melakukan 

aktivitas tersebut dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-4 ini akan mencapai indikator 3.5.12 dan 3.5,13 

pada submateri penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan harga 

energi ikatan rata-rata. Pertemuan ke-4 ini menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning dengan sintaks 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). 

Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-4 ini  adalah LK 

peserta didik, handout, LCD proyektor, Internet (jika ada),  

 

Kegiatan menentukan  perubahan entalpi reaksi  bedasarkan harga 

energi ikatan rata-rata 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Menentukan perubahan entalpi  reaksi  berdasarkan harga energi ikatan rata-

rata 
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran: 2 X 45 menit  

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan diskusi dan studi literasi 

tentang penentuan perubahan entalpi reaksi bdasarkan  harga energi ikatan 

rata-rata adalah sebagai berikut. 

o Komputer /laptop 

o LKPD  6  

o LCD Proyektor 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

1) Guru memotivasi peserta didik dengan menayangkan  

gambar/video/slide tentang  struktur lewis  dan energi ikatan 

2) Peserta didik menyimak tayangan video/gambar/slide tentang struktur 

lewis  dan energi ikatan 

3) Memfasilitasi peserta didik untuk  bertanya dan  mengaitkan energi ikatan 

dengan penentuan perubahan entalpi 

4) Memfasilitasi peserta didik untuk mengali lebih dalam mengenai  

perubahan entalpi reaksi  berdasarkan  harga energi  ikatan  rata-rata  

5) Membagikan LKPD 7 kepada peserta didik.  

6) Meminta peserta didik mempelajari LKPD  7 terlebih dahulu  

7) Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi dalam menjawab pertanyaan 

yang ada di LKPD  7 dengan penuh tangung jawab. 
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Pertanyaan/identifikasi masalah (Problem Statement ) 

8)  Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah di dalam 

kelompoknya masing-masing 

9) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok  Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

”Bagimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi  mengunakan 

energi ikatan?  

Pengumpulan data (Data Collection) 

10) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil penelusuran 

literasi dan mengisi LKPD  7 di kelompoknya dengan teliti. 

11) Menuliskan dan mengumpulkan data hasil  percobaan yang teramati 

dengan menggunakan tabel  

 

Ikatan Energi Ikatan 
(kJ/mol) 

Ikatan Energi Ikatan 
(kJ/mol) 

H – H .................. O – H .................. 

H – C .................. O = O .................. 

H – N .................. C = O .................. 

C – C .................. C – Cl .................. 

C = C .................. Cl – Cl .................. 

C – O .................. N N .................. 

 

Pengolahan data (Data Processing ) 

12) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD 7 

dengan menyesuaikan data percobaan dan sumber belajar. 

Pembuktian (Verification),  

13) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dan saling menanggapi tentang penentuan perubahan 

entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan rata-rata. 
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Menarik simpulan/Generalisasi 

14) Memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelusuran literatur  dan diskusi  

Aktivitas Pembelajaran Ke-5  (Pengayaan) 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Setelah peserta didik sudah mampu mencapai indikator kunci dalam 

pembelajaran penentuan entalpi reaksi  maka diharapkan dapat  menganalisis 

hubungan  data entalphi  pembakaran , emisi gas dan harga  beberapa  bahan 

bakar untuk penentuan bahan bakar yang efiien dan efektif  . 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 x45  Menit.  

Peserta didik telah memahami bahwa setiap bahan bakar mempunyai nilai 

kalor (entalpi yang berbeda). Pertanyaan kritis selanjutnya yang layak 

diajukan adalah: bagaimana hubungan antara data entalpi pembakaran bahan 

bakar yang biasa digunakan,  emisi gas yang dihasilkan  dan harga beberapa 

bahan bakar  untuk penentuan  bahan bakar alternatif  serta menyimpulkan  

bahan bakar yang efektif, ekonomis dan ramah lingkungan.? Dalam pertemuan 

ke-5 peserta didik akan dibimbing untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Aktivitas  pada pertemuan ke-5 ini antara lain adalah:1) Eksplorasi dengan 

mencari informasi dan berdiskusi tentang berbagai bahan bakar yang ada 

dipasaran; 2) Menyusun presentasi tentang bahan bakar yag efektif, efisien 

dan ramah lingkungan. 

Aktivitas pembelajaran di pertemuan ke-5 ini akan mencapai 3.5.14. Model 

pembelajaran yang diterapkan adalah  Problem-Based Learning dengan sintaks 

1)Mengorientasikan peserta didik pada masalah; 2)Mengorganisasikan 

peserta didik untuk belajar, 3) Membantu penyelidikan mandiri/kelompok; 



 Unit Pembelajaran 

Penentuan Entalpi Reaksi 

 
 107 

4)Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 5)Analisis dan evaluasi 

proses pemecahan masalah. 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu: 

1. Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan jenis bahan bakar, 

penentuan entalpi pembakaran, emisi gas, harga bahan bakar. 

2. Menerapkan konsep entalpi  reaksi dalam penentuan bahan bakar yang  

efektif, efisin dan ramah lingkungan 

3. Menganalisis hubungan  data entalphi  pembakaran , emisi gas dan harga  

beberapa  bahan bakar untuk penentuan bahan bakar yang efisien dan 

efektif   

4. Menyimpulkan jenis bahan bakar yang efektif, efisien dan ramah lingungan  

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2x45  Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah 

Gadget (smartphone, tablet, laptop) dan kuota internet; atau bisa digantikan 

dengan artikel/makalah/hand out tentang data berbagai  jenis bahan bakar. 

Langkah Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut: 

Orientasi peserta didik pada masalah 

1) Menyajikan permasalahan kepada peserta didik mengenai keterbatasan 

sumber bahan bakar fosil, dampak pembakaran dari bahan bakar tersebut 

serta harga bahan bakar yang selalu mengalami kenaikan.  Sajian masalah 

dapat berupa tulisan dalam artikel /makalah, gambar atau video singkat. 

2) Memotivasi peserta didik untuk mendalami permasalahan dengan penuh 

tanggung jawab karena masalah ketersediaan bahan bakar tersebut erat  

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mendorong peserta 

didik untuk berpikir kritis  dalam pembelajaran.  
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Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

1) Memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara berkelompok dimana 

pengelompokkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlah peserta 

didik. 

2) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari 

data/bahan-bahan/alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

3) Memotivasi peserta didik agar berkolaborasi dengan baik di dalam 

kelompok 

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi mengenai 

permasalahan ketersediaan bahan bakar yang terbatas. Sehingga perlu 

cerdas dalam memilih bahan bakar yang efektif, efisien dan ramah 

lingkungan yang dihubungkan dengan konsep entalpi reaksi. 

2) Memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data/bahan 

selama proses penyelidikan. Sehingga peserta didik tetap terarah dalam 

pencarian jawaban atas permasalahan tersebut. 

3) Memfasilitasi peserta didik untuk memahami pembelajaran pada sesi ini 

dengan memberikan LKPD 8 

4) Memfasilitasi terjadinya diskusi, baik antar Peserta didik di dalam 

kelompok maupun antara guru dan peserta didik mengenai informasi yang 

ditemukan.  

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

5) Memfasilitasi peserta didik untuk menyusun bahan presentasi sebagai 

bentuk laporan kelompok (hasil pencarian jawaban permasalahan yang 

diajukan). Guru memberi arahan agar isi presentasi disajikan secara 

sistematis dengan terlebih dulu mengungkap kembali permasalahan yang 

ingin diselesaikan. Lalu secara berurutan peserta didik mengajukan 

gagasannya secara ilmiah tentang bagaimana konsep entalpi reaksi dapat 

menjawab permasalahan  kebutuhan bahan bakar yang  semakin tingggi 
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sehinga timbul sikap peduli untuk  menghemat penggunaan bahan bakar 

dan beralih ke bahan bakar yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. 

6) Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dan 

kerja kelompok dengan penuh tanggung jawab. 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

7) Membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan 

penghargaan serta masukan kepada kelompok lain.  

8) Memfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

belum sempat terjawab tuntas ketika saat presentasi sebelumnya. 

9)  Mengevaluasi konsep dan cara berpikir peserta didik untuk dikuatkan jika 

benar, ditambah bila kekurangan, dan diluruskan jika ada kesalahan. 

10) Memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelusuran literatur  dan diskusi. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1. Jenis-Jenis Perubahan Entalpi 

I. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu : 

▪ Menjelaskan perubahan entalpi reaksi 

▪ Menjelaskan perubahan entalpi standar  

▪ Menjelaskan perubahan entalpi pembentukan standar  

▪ Menjelaskan perubahan entalpi penguraian  standar  

▪ Menjelaskan perubahan entalpi pembakaran 

 

II. Alat dan Bahan 

▪ Lembar  Kerja 

▪ Sumber Bahan literasi dari berbagai sumber 

 
III. Cara Kerja 

▪ Carilah informasi tentang perubahan entalpi standar dari perubahan 

entalpi pembentukan, perubahan entalpi penguraian dan perubahan 

entalpi netralisasi berikut contoh persamaan termokimianya.  

▪ Diskusikan dengan teman dalam kelompok mu dan tuliskan laporan di 

▪ skusi pada kolom berikut 
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IV. Hasil Diskusi. 

Perubahan Entalpi Lambang Definisi Contoh Persamaan 
Termokimia 

Perubahan entalpi 
Pembentukan standar 

   

Perubahan entalpi 
penguraian standar 

   

Perubahan entalpi 
pembakaran 

   

Perubahan entalpi 
netralisasi 

   

 

V.Pertanyaan  

Berdasarkan hasil pengamatanmu, jawablah beberapa pertanyaan di bawah 

ini: 

1. Bagaimana kalian dapat membedakan  jenis-jenis perubahan  entalpi  

reaksi ? 

2. Faktor apa saja yang  berpengaruh terhadap penentuan  perubahan 

entalpi suatu reaksi ! 
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LKPD 2. Penentuan Perubahan Entalpi Reaksi 

I. Tujuan 

 Menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan harga perubahan 

entalpi pembentukan standar.  

II. Alat dan Bahan 

- Lembar  Kerja 

- Sumber Bahan literasi dari berbagai sumber 

III.  Cara Kerja 

- Carilah informasi dari sumber bacaan, tuliskan hasilnya pada tempat 

yang tersedia! 

- Lengkapi tabel yang disediakan dengan perubahan entalpi 

pembentukan beberapa zat (t = 25oC). 
 

IV. Hasil  Diskusi 

1. Hasil penelusuran dari berbagai sumber 

 

2. Tabel perubahan entalpi pembentukan beberapa zat (t = 25oC). 

Zat ∆Hf
0 (kJ/mol) Zat ∆Hf

0 (kJ/mol) 

O2 (g) .................. CO2(g) .................. 

N2(g) .................. C2H4(g) .................. 

C ( s) .................. C2H5OH(l) .................. 

Fe( s) .................. CH4(g) .................. 

H2O(g) .................. SO2(g) .................. 

H2O(l) .................. HCl(g) .................. 

............. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 
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f 

V. Pertanyaan  

 Gunakan data pada tabel, jika tidak lengkap carilah harga ∆Hf0 di 

sumber bacaan lainnya 

1. Tentukan ∆H reaksi-reaksi berikut menggunakan ∆H 0 (kJ/mol), 

a. C(s) + H2O(g)                H2(g) + CO(g) 

b. 4 NH3(g) + 5 O2(g)           4 NO(g) + 6 H2O(g) 

c. C2H5OH(l) + 3 O2(g)            2 CO2(g) + 3 H2O(l) 

2. Diketahui: ∆𝐻𝑓
𝑜NH3(g) = –45,9 kJ mol–1 

a. Hitung ∆H pembentukan 2 mol gas NH3. 

b. Hitung ∆𝐻 penguraian 1 mol gas NH3. 

c. Tuliskan masing-masing persamaan termokimianya. 

3. Diketahui persamaan reaksi: 

3 Fe(s) + 2 O2(g)            Fe3O4(s) ∆H = -1118 kJ 

                   (Ar Fe = 56, O = 16) 

    Tentukan: 

a. zat yang dibakar, 

b. perubahan entalpi pembentukan 116 gram Fe3O4, 

c. perubahan entalpi penguraian Fe3O4, 

d. perubahan entalpi pembakaran Fe. 
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LKPD 3. Penentuan Entalpi Reaksi dengan Kalorimeter  

I. Tujuan 

 Menentukan Perubahan Entalpi dengan Menggunakan Kalorimeter 

II. Alat dan Bahan 

- Lembar  Kerja 

- Sumber Bahan literasi dari berbagai sumber 

III.  Cara Kerja 

- Carilah informasi dari sumber bacaan, tuliskan hasilnya pada 

tempat yang tersedia! 

IV. Hasil  Diskusi 

Gunakan rumus tersebut untuk menghitung perubahan entalpi reaksi 

berikut! 

 

 

 

 

 

 

Kalorimeteradalah:. 
 
............................................................................................................................. 
Kerja Kalorimeter :  
 
....................................................................................................................... 
Rumus :  
 
............................................................................................................................. 

 Keterangan:  
 
............................................................................................................................... 
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V. Hasil  Diskusi 

Gunakan rumus tersebut untuk menghitung perubahan entalpi reaksi 

berikut! 

1). Sebanyak 100 mL larutan kalium hidroksida 1M direaksikan dengan 

100 mL larutan asam klorida 1 M. Suhu awal masing-masing 

berturut-turut 24OC dan 23,4OC. Setelah bereaksi, suhu maksimum 

32,2OC. 

a. Tentukan ∆H netralisasi dari reaksi tersebut! 

b. Tulis persamaan termokimianya! 

c. Tentukan ∆H reaksi jika 2 mol air terbentuk berdasarkan data 

reaksi ini. 
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LKPD 4 . Penentuan Entalpi Reaksi dengan Kalorimeter 

I. Tujuan 

Pada eksperimen ini Anda akan menentukan perubahan entalpi pada 

reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida 

yang menghasilkan satu mol air. 

NaOH(aq) +  HCl(aq)                  NaCl(aq)  +  H2O(l)  

II.   Alat dan Bahan  

Alat Bahan 
Kalorimeter sederhana ( gelas 

styrofoam)  

Gelas ukur 50 cm3 1 buah 

Termometer 0 – 100 0C 1 buah 

Larutan NaOH  0,5 M  50 mL 

Larutan HCl       0,5 M 50 mL 

 

 

III. Cara Kerja 

1. Masukan 50 mL larutan NaOH 0,5 M ke dalam kalorimeter dan 

masukkan 50 mL  larutan HCl 0,5 M ke dalam gelas ukur. 

2. Ukur suhu masing-masing lautan itu. Termometer harus 

dibersihkan dan di keringkan sebelum di pindahkan dari satu 

larutan ke larutan yang lain. Jika suhu kedua larutan berbeda, 

tentukan suhu rata-rata (ini sebagai suhu awal). 

3. Masukkan larutan HCl ke dalam kalorimeter yang telah berisi 

NaOH. Tutup kalorimeter dan aduk larutan dengan pengaduk, 

sambil mengamati perubahan suhu pada termometer. Catat 

suhu tertinggi/terendah yang terbaca pada termometer. Catat 

hasil pengamatan pada kolom berikut. 
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IV. Hasil Pengamatan 

Catatlah hasil pengamatan kedalam tabel berikut. 

Larutan Suhu larutan Suhu rata-rata 

Larutan NaOH   

Larutan HCl   

Larutan NaOH + HCl   

 

V. Pertanyaan 

1. Reaksi yang terjadi tergolong reaksi eksoterm atau endoterm? 

2. Hitunglah kalor reaksi permol NaOH. Asumsikan kalor jenis 

larutan = 4,18 J/g 0C, dan massa jenis larutan 1 g/mL 

3. Berapa perubahan entalpi reaksi? 

4. Tuliskan persamaan termokimianya ! 

5. Seorang murid mereaksikan 50 ml larutan yang mengandung 0,05 

mol NaOH dan 50 ml larutan yang mengandung 0.05 mol HCl di 

dalam suatu calorimeter sederhana  

 NaOH(aq)+ HCl(aq) →NaCl(aq)+ H2O(l) 

Setelah mengaduk, ia mengamati, suhu larutan naik menjadi 31,4 

°C  . jika suhu awal adalah 25 °C   maka, tentukanlah kalor reaksi 

jika larutan bersifat encer dimana kalor jenis larutan 4,18 J/g°C  

dan kerapatan larutan 1000 g/l. 
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LKPD 5 . Penentuan Perubahan dengan Menggunakan Hukum 

Hess 

I. Tujuan 

Menentukan perubahan  entalpi dengan menggunakan hukum Hess 

II. Alat Bahan  

-Lembar kerja 

- Sumber Bahan literasi dari berbagai sumber 

III. Cara Kerja 

- Perubahan entalpi pembentukan CO2 dapat dilakukan 

dengan tiga cara. 

- Cara 1 : C(g) + O2(g)           CO2(g) ∆H = -394 kJ 

- Cara 2 dan 3 atom C dengan O2 bereaksi dulu 

membentuk CO, tahap berikutnya CO bereaksi  dengan  O2   

menghasilkan  CO2. Bagaimana perubahan entalpi reaksi 

pada ketiga cara tersebut? 

- Cobalah cari informasi mengenai cara kedua dan ketiga. 

Uraikan pada kolom berikut dan buat kesimpulannya dan 

apa bunyi Hukum Hess? 

IV. Hasil Diskusi 

 

 

 

 

V. Pertanyaan 

Kesimpulan yang didapat dari harga perubahan entalpi pada ketiga 
cara tersebut: 
..................................................................................................................................................
Bunyi Hukum Hess: 

  .................................................................................................................................................... 

-Cara  Kedua (Menggunakan diagram) 

- Cara Ketiga 
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LKPD 6. Penentuan Perubahan Entalpi berdasarkan Hukum 

Hess 

I. Tujuan:  

Membuktikan berlakunya hukum Hess 

II. Alat  dan bahan 

- Gelas styrofoam     - NaOH padat 

- Batang pengaduk   - HCl   0,5 M 

- Timbangan trmometer   - HCl 1 M 

- Gelas ukur   100 mL   - Aquadest 

III. Cara kerja 

Cara 1 : • Timbang 2 gram NaOH, simpan dalam wadah tertutup. 

Siapkan 50 mL air, ukur suhunya. Masukkan NaOH 

tersebut ke dalam air, aduk dan catat suhu 

maksimumnya. Hitung ∆H reaksi pelarutan NaOH (∆H 

1). 

• Siapkan 50 mL HCl 1 M, ukur suhunya. 

• Ukur suhu 50 mL larutan NaOH yang dibuat sebelumnya. 

• Reaksikan larutan NaOH tersebut dengan larutan HCl, catat 

suhu maksimumnya. Hitung 

∆H reaksinya (∆H2). 

Cara 2 : • Timbang 2 gram NaOH, simpan dalam wadah tertutup. 

• Siapkan 100 mL larutan HCl 0,5 M, ukur suhunya. 

• Reaksikan NaOH padat dengan HCl, catat suhu 

maksimumnya. 

• Hitung ∆H reaksinya (∆H3). 

IV. Hasil Pengamatan 
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V. Pertanyaan  

1.  Hitung ∆H1, ∆H2, dan ∆H3 untuk tiap mol NaOH! 

2.  Tulis persamaan reaksi termokimia pada 

a. pelarutan NaOH padat menjadi larutan NaOH(aq), 

b. reaksi netralisasi NaOH(aq) dengan HCl(aq), 

c. reaksi netralisasi NaOH(s) dengan HCl(aq). 

3.  Buat diagram reaksi pada percobaan di atas! 

4.   Menurut Hukum Hess ∆H1, ∆H2, = ∆H3 Apakah data 

percobaanmu sama dengan Hukum Hess? Kalau tidak, 

sebutkan beberapa faktor penyebabnya! 
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LKPD 7. Penentuan Perubahan Entalpi dengan Meggunakan 

Energi Ikatan Rata-Rata 

I. Tujuan 

Menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan Energi Ikatan 

rata-rata 

II. Alat dan Bahan 

- LKPD 

- Sumber  belajar  

III. Cara Kerja 

- Secara berkelompok berdiskusi dan carilah informasi di berbagai 

sumber 

- Lengkapi data pengamatan hasil diskusi   

IV. Pengamatan 

   Lengkapi tabel berikut dengan energi ikatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikatan Energi Ikatan 
(kJ/mol) 

Ikatan Energi Ikatan 
(kJ/mol) 

H – H .................. O – H .................. 

H – C .................. O = O .................. 

H – N .................. C = O .................. 

C – C .................. C – Cl .................. 

C = C .................. Cl – Cl .................. 

C – O .................. N N .................. 
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V. Pertanyaan  

1. Apa yang dimaksud dengan energi ikatan H – H = 436 kJ mol–1 ? 
                 ................................................................................................................ 

2. Harga energi ikatan dapat dipakai untuk menentukan ∆H suatu 
reaksi. Tuliskan rumusnya! 

                .................................................................................................................... 

3. Gunakan rumus tersebut untuk menghitung perubahan entalpi reaksi 
berikut! 

a) Tentukan ∆H reaksi pembuatan alkohol dari gas etena 

dengan uap air menggunakan katalis asam untuk 

mempercepat reaksi. 

C2H4(g) + H2O(g)                  C2H5OH(l) 

b) Hitunglah entalpi reaksi yang diperlukan untuk 

menguraikan gas amoniak menjadi unsur- unsurnya ! 
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LKPD  8. (Pengayaan) 

Penentuan Bahan Bakar Alternatif yang Efisien , Efektif dan Ramah 

Lingkungan 

I. Tujuan 

Menentukan bahan bakar alternatif yang efisien, efektif dan ramah  

lingkungan berdasarkan analis data 

 
II. Alat Bahan 

Buku, Internet, Ms. Excell 

III. Langkah Kerja 

1. Identifikasi permasalahan mengenai penentuan bahan bakar 

alternatif yang efisien, efektif dan ramah lingkungan. 

2. Hitunglah perubahan entalpi pembakaran beberapa bahan 

bakar menggunakan data perubahan entalpi pembentukan 

standar 

3. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang data entalpi 

pembakaran, emisi gas dan harga beberapa bahan bakar 

(minimal 5 jenis bahan bakar) 

4. Analisis data yang diperoleh dan interpretasikan dengan 

menggunakan tabel atau grafik 

5. Presentasikan dan berdiskusi mengenai hasil analisis yang telah 

dilakukan 

6. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis dan diskusi yang telah 

dilakukan 
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IV. Data Hasil Pencarian Informasi 

No Bahan 
Bakar 

Entalpi 
Pembakaran 

Emisi Gas Harga Bahan Bakar per liter 
(Rupiah) 

     

     

     

     

     

 

V.  Grafik Analisis: 

a. Entalpi pembakaran terhadap bahan bakar 

b. Emisi gas terhadap bahan bakar 

c. Biaya bahan bakar terhadap bahan bakar 
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d. Keterkaitan analisis ketiga grafik a, b dan c 
  

 
 
 

VI. Pertanyaan 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan bahan bakar alternatif yang 

efisien, ekonomis dan ramah lingkungan. Berikan contohnya ! 

2. Bagaimana dampak yang diakibatkan dari bahan bakar yang tidak 

efisien? 

3. Mengapa kita perlu bijak dalam memilih bahan bakar ? 

4. Bagaimana kamu dapat menentukan bahan bakar alternatif yang 

efisien, ekonomis dan ramah lingkungan bedasarkan data entalpi 

pembakaran, emisi gas, dan biaya bahan abakar per liter  

5. Bagaimana Kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai hubungan 

data entalpi pembakaran, emisi gas, dan biaya bahan bakar per liter 

terhadap penentuan bahan bakar alternatif yang efisien, ekonomis dan 

ramah lingkungan ? 
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C. Bahan Bacaan 

1. Jenis -jenis Perubahan Entalpi Reaksi 

Perubahan entalpi reaksi (ΔH) dalam reaksi kimia, diantaranya:   

a. Perubahan Entalpi Standar (ΔH ) 

Nilai perubahan entalpi reaksi ditentukan oleh keadaan awal reaksi (reaktan) 

dan keadaan akhir reaksi (produk), sehingga perlu menetapkan kondisi pada 

saat entalpi diukur karena harga entalpi bergantung pada keadaan.Sedangkan, 

perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi dalam reaksi yang 

berada dalam keadaan standar reaktan dan produk reaksi kimia. Perubahan 

entalpi standar dilambangkan dengan ΔHo. Keadaan standar untuk zat padat 

atau zat cair baik pada zat murni maupun senyawa adalah pada tekanan 1kPa 

atau 105Pa dengan suhu tertentu. Pada gas, keadaan standar yaitu pada gas 

murni atau gas ideal dalam tekanan 1 kPa dengan suhu tertentu. ΔHo 

tergantung pada suhu dalam reaksi kimia. 

Diagram Entalpi 

Nilai entalpi negatif atau ΔH<0 , menunjukan entalpi produk lebih rendah 

dibandingkan entalpi reaktan. 

 

Gambar 4. Entalpi diagram 

 

Pada gambar 3 diagram 

menunjukan bahwa pada reaksi 

endoterm (menyerap kalor), entalpi 

bernilai positif atau ΔH<0 

sedangkan reaksi eksoterm, 

melepaskan kalor sehingga entalpi 

bernilai negatif (ΔH<0) 
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Penurunan entalpi muncul disebabkan adanya panas dari lingkungannya 

sehingga kalor diserap. Diagram tersebut menjelaskan terjadinya reaksi 

endoterm dan reaksi eksoterm. 

Apakah perubahan entalpi tergantung pada suhu? 

Perbedaan ΔH untuk reaksi pada kedua suhu yang berbeda ditentukan oleh 

jumlah panas yang terlibat dalam perubahan proses reaktan menjadi produk 

dengan suatu temperatur dan tekanan yang konstan. 

qp = Cp x ∆T 

Keterangan:  

qp = kalor pada tekanan tetap 

Cp = kapasitas panas 

∆T  = perubahan suhu 

Perhatikan gambar berikut! 

Perhatikan gambar berikut! 

 

Pada gambar 4 terdapat 3 proses  

1) Reaktan didinginkan dari T2 

ke T1 

2) Reaksi dari reaktan menjadi 

produk dengan suhu T1 

3) Produk dipanaskan dari T1 ke 

T2  

Ketika jumlah panas tergabung 
dari setiap tahapan, hasilnya sama 
pada T2 yaitu ∆H2 

Gambar 5. Perubahan entalpi sebagai fungsi 
temeratur 

 

 

 

 



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

 128 

b. Penentuan entalpi pada suatu reaksi 

1) Penentuan entalpi dari suatu reaksi ditentukan dari koefisien zat pada 

reaksi tersebut. 

 Contoh: 

Perubahan entalpi standar pada pembentukan gas NO  

N2(g) + O2(g)               2NO(g)  ∆Ho = 180,5 kJ 

Perubahan entalpi terjadi pada 1 mol sehingga: 

1/2N2(g) + 1/2O2(g)    NO(g)       ∆Ho = 180,5 kJ x 1/2  = 90,25 kJ 

2) Penentuan entalpi dari suatu proses reaksi balik 

NO(g)       1/2N2(g) + 1/2O2(g)   ∆Ho =  -  90,25 kJ 

3) Hukum Hess 

Perubahan entalpi standar pada reaksi pembentukan gas NO2 dari gas N2 

dan gas O2 

1/2N2(g) + O2(g)        NO2(g)  ∆Ho = ? 

Reaksi terjadi 2 tahap proses reaksi kimia 

  

Reaksi tersebut dapat diperlihatkan dengan diagram entalpi sebagai 

berikut. 
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Gambar 6. Diagram entalpi untuk reksi 
pembentukan  gas NO2 berdasarkan hukum Hess 

 

Berdasarkan gambar 2.6 

menunjukan reaksi 

pembentukan gas NO2 melalui 

satu tahap (garis biru) dan dua 

tahap (garis merah) dengan 

perubahan entalpi standar 

reaksi adalah   +33,18kJ.  

Reaksi yang terjadi: 

1

2
N2(g) + O2(g)  NO2(g) 

Hukum Hess adalah hukum yang memprediksi perubahan entalpi dari hukum 

kekekalan energi (dinyatakan sebagai fungsi keadaan ΔH). Hukum Hess dapat 

digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia 

walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. 

Menurut hukum Hess, entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari 

suatu reaksi kimia adalah sama walaupun langkah-langkah yang digunakan 

untuk memperoleh produk berbeda. Maksudnya hanya keaddan awal dan 

keadaan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah–

langkah yang dilakukan untuk mencapainya. 

Penerapan Hukum Hess: 

Para ahli kimia telah menetapkan perubahan entalpi pada keadaan standar, 

yaitu pada tekanan 1 atm. Perubahan entalpi standar dilambangkan dengan 

ΔH°. Satuan entalpi menurut Sistem Internasional (SI) adalah joule (disingkat 

J). Perubahan entalpi standar untuk satu mol zat dinamakan ΔH° molar. Satuan 

untuk ΔH° molar adalah J mol–1. Jenis perubahan entalpi standar bergantung 

pada macam reaksi sehingga dikenal perubahan entalpi pembentukan standar 

(ΔHf°), perubahan entalpi penguraian standar (ΔHd°), dan perubahan entalpi 

pembakaran standar (ΔHc°). 
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a) Perubahan Entalpi Pembentukan Standar (∆Hfo) 

Perubahan entalpi pembentukan standar suatu senyawa menyatakan jumlah 

kalor yang terlibat untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-

unsurnya yang paling stabil di alam pada keadaan standar (0oC, 1 atm). 

Contoh: Reaksi pembentukan standar, misalnya reaksi antara gas hidrogen 

(H2) dan gas klor (Cl2)  membentuk 1 mol hidrogen klorida pada keadaan 

standar,  persamaan reaksinya adalah: 

1/2 H2 (g) +   1/2 Cl2 (g)               HCl (g)      ∆Hfo  =  - 92,31 kJ/mol. 

Pada reaksi di atas dibebaskan kalor sebesar 92,31 kJ untuk setiap mol HCl 

yang terbentuk. Harga entalpi pembentukan standar untuk beberapa zat pada 

25oC dapat dilihat pada Tabel 7 

   Tabel 6. Harga entalpi pembentukan standar beberapa zat ∆Hf pada 25oC (kJ/mol) 

Zat Hf
o ( kJ/mol) Zat Hf

o ( kJ/mol) 

Al2O3 (s) -1.676 H2O (g) -242 

Br2 (g) +30,9 H2O2 (l) 187,8 

Br (g) -36 I2 (g) +62,4 

CaCO3 (s) -1.207 HI (g) +26 

CaCI2 (s) -795,8 Fe2O3 (s) -822,2 

CaO (s) -635,5 Fe2O4 (s) -1.118,4 

Ca (OH)2 (s) -986,6 Pb(s) 0 

CaSO4 (s) -1.433 PbO (s) -217,3 

C(s) grafit 0 PbO2 (s) -277 

C(s) intan +1,88 Pb(OH)2 (s) -515,9 

CO(g) -110 PbSO4 (s) -920,1 

CO2 (g) -394 MgCl2(s) -641,8 

CO2(aq) -413,8 Mg(OH)2(s) -924,7 

CS2(l) +89,5 NH3 (g) -46,0 

CS2(g) +117 NH4Cl(s) -314,4 

CH4(g) -74,9 NO(g) +90,4 

C2H2(g) +227 NO2(g) +34 
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Zat Hf
o ( kJ/mol) Zat Hf

o ( kJ/mol) 

C2H4(g) +51,9 N2O(g) +81,5 

C2H6 (g) -84,5 HNO3(l) -174,1 

C3H8 (g) -104 O2(g) 0 

C4H10 (g) -126 O3(g) +143 

C6H6(l) +49,0 KCl(s) -436,8 

CH3OH(l) -238 SiH4(g) +33 

C2H5OH(l) -278 NaF(s) -571 

HC2H3O2(l) -487,0 NaCl(s) -413 

HCHO(g) -108,6 NaBr(s) -360 

C6H5CO2H(s) -385,1 NaI(s) -288 

CO(NH2)2(s) -333,5 NaHCO3(s) -947,7 

Cl2(g) 0 Na2CP3(s) -1131 

HCl(g) -92,5 NaO2(s) -504 

HCl(aq) -167,2 NaOH(s) -426,8 

CuCl2 -172 Na2SO4(s) -1.384,49 

CuO(s) -155 S(s, rombik) 0 

Cu2S(s) -79,5 SO2(g) -297 

CuS(s) -53,1 SO3(g) -396 

CuSO4(s) -771,4 H2SO4(l) -813,8 

HF(g) -271 ZnO(s) -348 

H2(g) 0 ZnSO4(s) -982,8 

H2O(l) -286   

Bila kita amati data di atas, nampak ada beberapa entalpi pembentukan 

standar dari suatu zat/unsur yang bernilai nol. Hal ini menjadi suatu 

perjanjian bahwa ∆Hfo unsur = 0 pada semua temperatur, misalnya: ∆Hfo 

C(s, grafit) = 0, ∆Hfo Fe(s) = 0 , ∆Hfo O2 (g) = 0,  ∆Hfo N2(g) = 0. 

b) Perubahan entalpi Penguraian Standar (∆Hdo) 

Perubahan entalpi penguraian standar suatu senyawa menyatakan jumlah 

kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol 

senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar (STP) di mana suhu 

0oC (273 K) dan tekanan 1 atm. 
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Menurut hukum Laplace jumlah kalor yang dibebaskan pada pembentukan 

senyawa dari unsur-unsurnya adalah sama dengan jumlah kalor yang 

diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Maka 

entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan di mana 

besar kalornya sama tetapi tandanya saja yang berlawanan. 

Contoh: Reaksi penguraian 1 mol hidrogen klorida menghasilkan gas hidrogen 

(H2) dan gas klor (Cl2), persamaan termokimianya adalah sebagai berikut: 

 HCl (g)            1/2 H2 (g)     +   1/2 Cl2 (g)        ∆Hdo  =  +  92,31 kJ. 

Pada reaksi di atas dibebaskan kalor sebesar 92,31 kJ. 

Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan, contoh 

Reaksi  pembentukan standar, misalnya reaksi antara gas hidrogen (H2) dan 

gas klor (Cl2) membentuk 1 mol hidrogen klorida pada keadaan standar, 

persamaan  reaksinya adalah : 

1

2
 H2 (g)     +   

1

2
 Cl2 (g)   HCl (g)             Hfo  =  - 92,31 kJ. 

  Pada reaksi  diatas dibebaskan  kalor sebesar 92,31 kJ. 

c) Perubahan entalpi Pembakaran Standar (Hco) 

Perubahan entalpi pembakaran standar suatu senyawa menyatakan jumlah 

kalor yang dibebaskan untuk pembakaran 1 mol zat (unsur, senyawa) pada 

keadaan standar (STP) (273 K, 1 atm). 

Reaksi pembakaran umumnya membebaskan kalor sehingga nilai entalpinya 

bernilai negatif (eksoterm).  

Contoh  

CH4(g) + 2 O2(g) CO2(g) + 2 H2O(l)          Hc = -889,5 kJ 

C2H2(g) + 5/2 O2(g) 2 CO2(g) + H2O(g)        Hc = -129,9 kJ 
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N2O(g) + ½ O2(g) 2NO(g)    Hc = +98 kJ 

Data entalpi pembakaran standar dari beberapa senyawa dapat dilihat pada 

Tabel 8 berikut. 

 

 Tabel 7. Entalpi Pembakaran Standar Beberapa Senyawa 

Zat yang Dibakar Hco (kJ mol-1) 
C(s) -393,52 
S(s) -395,70 

CH4(g) -890,37 
H2(g) -285,83 

C3H8(g) -2,220 
C2H5OH(l) -1,372 

 

d) Perubahan entalpi Pelarutan Standar (Hso) 

Perubahan entalpi pelarutan standar menyatakan  jumlah kalor  yang 

diperlukan atau dibebaskan  untuk melarutkan  1 mol zat (unsur, senyawa)  

pada keadaan standar (STP) dimana suhu 298 K dan tekanan 1 atm. 

Contoh  : 

∆Hso NaCl (aq)  = +3,9 kJ mol-1 

Persamaan termokimianya: 

NaCl (s)      NaCl (aq)   ∆H = 3,9 kJ/mol 

  

2. Penentuan  Harga Perubahan Entalpi Reaksi 

Harga ΔH suatu reaksi, dapat ditentukan melalui percobaan, dengan 

penghitungan menggunakan hukum Hess dan penghitungan menggunakan 

energi ikatan.   
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a. Penentuan  nilai  ∆H  reaksi melalui  percobaan    

1) Kalor Jenis dan kapasitas Kalor Molar 

Kalor jenis (c) adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan 

suhunya sebesar 1oC. Adapun kapasitas kalor adalah kalor yang diperlukan  

untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1oC. Untuk 1 gram air diperlukan 

kalor sebesar 4,2 J atau 1 kal. Jumlah kalor ini disebut kalor jenis air dengan 

lambang c, di mana  c = 4,2 J g-1oC-1. 

Hubungan antara kalor jenis dan kapasitas kalor adalah: 

 

Hubungan dengan kalor : 

 

Di mana :   C  = Kapasitas kalor (J oC-1) 

                         m   = massa zat (g) 

                  c    = kalor jenis (J g-1 oC-1) 

                  q    = kalor yang dibebaskan atau diserap (J) 

     ∆T  = Perubahan suhu (oC) 

    cm  = kapasitas kalor molar (J mol-1 oC-1) 

        n   = mol 

Contoh Soal : 

Di dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara endoterm. Reaksi 

tersebut menyebabkan 1 kg air yang terdapat dalam kalorimeter mengalami 

penurunan suhu 5oC. Tentukan kalor reaksi dari reaksi tersebut! 

Penyelesaian: 
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q = m.c.∆t 

   = 1000 g x 4,2 J/goC x 5oC = 21000 J = 21 kJ 

2) Penentuan  ∆H  reaksi menggunakan Kalorimeter  

Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu alat 

yang disebut kalorimeter (alat pengukur kalor), merupakan suatu sistem 

tersekat yang memungkinkan tidak adanya pertukaran materi dan pertukaran 

energi dengan lingkungan diluar kalorimeter.  

Kalorimeter ini terdiri atas bejana yang dilengkapi dengan pengaduk dan 

termometer. Bejana diselimuti penyekat panas untuk mengurangi radiasi 

panas, seperti pada termos. 

 

Gambar 7. Perangkat kalorimeter (kalorimeter bom) 
Sumber:    http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/sweetap/thermonotes1.htm) 

 

Dalam kalorimeter, zat yang akan direaksikan dimasukkan ke dalam tempat 

reaksi. Tempat ini dikelilingi oleh air yang telah diketahui massanya. Kalor 

reaksi yang dibebaskan terserap oleh air dan suhu air akan naik. Perubahan 

suhu air ini diukur dengan termometer. Kalorimeter ditempatkan dalam 

wadah terisolasi yang berisi air untuk menghindarkan terlepasnya kalor. 

Untuk mengukur kalor reaksi dalam kalorimeter, perlu diketahui terlebih 

dahulu kalor yang dipertukarkan dengan kalorimeter sebab pada saat terjadi 



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

 136 

reaksi, sejumlah kalor dipertukarkan antara sistem reaksi dan lingkungan 

(kalorimeter dan media reaksi). Besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan 

oleh kalorimeter dihitung dengan persamaan: 

Qkalorimeter = Ck. Δ T,    

dengan Ck adalah kapasitas kalor kalorimeter. 

Kalorimeter sederhana dapat dibuat menggunakan wadah styrofoam yang dibuat  

dari  dua buah gelas styrofoam dengan perangkatnya seperti pada Gambar 7  

 

 Gambar 8. Kalorimeter sederhana 
Sumber: Raymond Chang, General Chemistry  

 
Styrofoam merupakan bahan yang dapat menyekat panas dengan baik. 

Kalorimeter sederhana ini termasuk kalorimeter tekanan tetap, artinya reaksi 

yang diukur berlangsung pada tekanan tetap. Contoh reaksi penetralan, 

pelarutan dan pengendapan. Pada tekanan tetap terjadi perpindahan kalor 

antara sistem dan lingkungan (Azas Black: kalor diserap = kalor yang 

dilepaskan, dengan rumus : 
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Contoh soal: 

Ke dalam kalorimeter dituangkan 50 g air dingin (25°C), kemudian 

ditambahkan 75 g air panas (60°C) sehingga suhu campuran menjadi 35°C. 

Jika suhu kalorimeter naik sebesar 7°, tentukan kapasitas kalor kalorimeter? 

Diketahui kalor jenis air = 4,18 J g–1 °C–1. 

Penyelesaian: 

Kalor yang dilepaskan air panas sama dengan kalor yang diserap air dingin 

dan 

Calorimeter (Azas Black). 

-q air panas  = q air dingin + q kalorimeter 

-q air panas  = 75 g × 4,18 J/g°C × (35 – 60)°C = – 7.837,5 J 

q air dingin  = 50 g × 4,18 J/g°C × (35 – 25)°C = + 2.090 J 

q kalorimeter  = Ck × ΔT 

Oleh karena energi bersifat kekal, maka 

-q air panas   = q air dingin + q kalorimeter 

- (–7.837,5 J)  = (2.090 J + (Ck . 7°C) = 0 

Ck=(7.837,5-2.090)J/(7°C)=821 J °C^(-1) 

Jadi, kapasitas kalor kalorimeter 821 J/°C. 

b. Perhitungan ∆H reaksi menggunakan Hukum Hess  

Pada perhitungan entalpi reaksi, selain melalui percobaan dapat juga 

ditentukan dengan data perubahan entalpi reaksi lainnya. Pada tahun 1840, 

G.H Hess (1802-1850) mengemukakan tentang hukum Hess: 
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Entalpi adalah merupakan fungsi keadaan, perubahannnya tidak bergantung 

kepada jalur reaksi yang terjadi, tetapi hanya bergantung pada awal dan akhir 

reaksi (ingat fungsi keadaan). 

Contoh soal: 

Reaksi pembentukan  SO3 (g)  dapat berlangsung dengan dua cara: 

Pembentukan SO3  melalui satu tahap reaksi : 

S (s)    +   3/2 O2 (g)             SO3 (g)      ∆H  = -396 kJ/mol. 

Pembentukan SO3  melalui dua tahap reaksi : 

Reaksi (1)  :  S (s)    +    O2 (g)      SO2 (g)          ∆H  = -297 kJ/mol 

Reaksi (2) :  SO2(g)    +    1/2 O2 (g)   SO3 (g)      ∆H  = -99 kJ/mol 

Jika reaksi (1) dan (2) dijumlahkan, maka akan diperoleh entalpi reaksi yang 

sama dengan reaksi pada pembentukan SO3 yang melalui satu tahap reaksi. 

Reaksi (1)  :    S (s)  +  O2 (g)      SO2 (g)             ∆H1  = -297 kJ/mol 

Reaksi(2): SO2(g) + 1/2O2(g) SO3(g)               ∆ H2  = -99kJ/mol 

   S (s)       +         3/2 O2 (g)        SO3 (g)            ∆ H  = -396 kJ/mol 

Jadi nilai perubahan entalpi pembentukan SO3(g) adalah tetap sama baik  

berlangsung dalam satu tahap  maupun dalam beberapa tahap reaksi.  Tahap 

reaksi yang berkaitan dengan  entalpi reaksi dapat juga  digambarkan dengan 

diagram bertingkat. Pada Gambar 8 dapat dilihat diagram bertingkat 

pembentukan SO3 (g)      
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Gambar 9. Diagram bertingkat reaksi pembentukan SO3 
Sumber: Raymond Chang, General Chemistry  

 

c.  Perhitungan ∆H reaksi berdasarkan data H pembentukan standar  

Harga perubahan entalpi reaksi pada keadaan standar dapat juga 

dihitung dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan 

standar. Perubahan entalpi yang diketahui harus berupadata perubahan 

entalpi pembentukan pada keadaan standar. 

Contoh soal : 

Gunakan data ΔH°f untuk menentukan ΔH° reaksi amonia dan oksigen 

berlebih. 

Persamaan reaksinya: 

NH3(g) + O2(g)              NO2(g) + H2O(g) 

Penyelesaian : Untuk menyelesaikan soal tersebut maka ikuti langkah-

langkah: 

1) Cari data ΔH°f masing-masing zat 

2) Setarakan persamaan reaksi 

3) Kalikan harga ΔH°f dengan koefisien reaksinya 

4) Tentukan ΔH° reaksi dengan rumus di atas 

Data ΔH°f untuk masing-masing zat adalah 

ΔHf° (NH3) = –46,1 kJ/mol; ΔHf° (O2) = 0 kJ/mol; 

ΔHf° (NO2)(g) = 34 kJ/mol; ΔH°f (H2O)(g)= -242 kJ/mol 
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Persamaan reaksi setara: 

4NH3(g) + 7O2(g)         4NO2(g) + 6H2O(g) 

ΔH°reaksi  = ΣΔH°(produk) – ΣΔH°(pereaksi) 

   = [4(34) + 6(-242)] – [4(–46)] 

   = - 1132 kJ/mol 

Jadi, pembakaran 4 mol amonia dilepaskan kalor sebesar  - 1132 kJ/mol. 

(tahapan reaksi dapat dilihat pada Gambar 9) 

  

 

  Gambar 10. Diagram tahap-tahap reaksi perubahan amonia 
Sumber: Whitten_Davis_Pack, General_Chemistry 

 

NO2(g) + H2O(g) merupakan hasil reaksi sedangkan NH3(g) merupakan 

pereaksi, maka diperoleh persamaan: 

 

Untuk ∆HfoO2 tidak berpengaruh terhadap angka karena harga 

perubahan entalpi unsur  sama dengan nol. 

 

d. Perhitungan ∆H reaksi menggunakan data energi  ikatan 

Reaksi kimia terjadi karena adanya pemutusan atau pembentukan 

melalui ikatan antar atom penyusunnya. Energi selalu dibutuhkan untuk 

memecahkan ikatan kimia.  
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Energi ikatan (EI) adalah jumlah energi yang diperlukan untuk 

memutuskan 1 mol ikatan tertentu dalam senyawa kovalen dalam 

bentuk gas membentuk produk atom-atom pada fasa gas pada tekanan 

dan temperatur konstan. 

Jika energi ikatannya besar, maka ikatannya stabil (kuat) dan ikatan sulit 

untuk diputuskan/dipecah. Jadi energi ikatan merupakan ukuran dari 

kekuatan ikatannya. Pada Tabel 9 ditunjukkan beberapa nilai dari energi 

ikatan rata-rata. 

              Tabel 8.  Beberapa harga energi ikatan  

 

Pada Tabel 9, energi ikatan H – H = 436 kJ mol–1, berarti untuk 

memutuskan ikatan H–H menjadi atom-atom H dalam satu mol gas H2 

diperlukan 436 kJ mol–1. Harga energi ikatan dapat dipakai untuk 

menentukan ∆H suatu reaksi. 

∆HR = Σ energi ikatan yang diputuskan – Σ energi ikatan yang dibentuk 

Dengan rumus tersebut dapat pula ditentukan energi ikatan rata-rata 

suatu molekul dan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu 

ikatan atau energi ikatan disosiasi dari suatu molekul. 

Berikut ini contoh perhitungan ∆H dengan menggunakan harga energi 

ikatan. 
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Contoh soal : 

Dengan menggunakan harga energi ikatan, hitunglah ∆H reaksi: 

CH4(g) + 4 Cl2(g)         CCl4(g) + 4 HCl(g) 

Penyelesaian: 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik penentuan entalpi reaksi yang 

muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta 

didik. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara 

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, 

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 kompetensi yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Berikut ini  adalah soal-soal UN topik penentuan entalpi reaksi yang muncul di 

tiga  tahun terakhir beserta pembahasannya.  

 Soal tahun 2016 

1. Larutan 100 mL HNO3 1 M  dicampur dengan larutan  100 mL KOH 1 M 

dalam kalorimeter. Campuran itu menyebabkan  kenaikan suhu sebesar 

6oC. Jika kalor jenis air  4,2 Jg-1K-1 dan massa jenis larutan diangap 1  

gram/mL. Maka persamaan  termokimia yang paling tepat adalah.... 

A. HNO3(aq)  +  KOH(aq)               KNO3(aq) + H2O(l)  ∆H  = +50,4  kJmol -1 

B. HNO3(aq)  + KOH(aq)                KNO3(aq) + H2O(l)   ∆H  =  +25,2  kJmol -1 

C. HNO3(aq)  +  KOH(aq)               KNO3(aq) + H2O(l)   ∆H  =  -50,4  kJmol -1 

D. HNO3(aq)  +  KOH(aq)               KNO3(aq) + H2O(l)   ∆H  =  -25,2  kJmol -1 

E. HNO3(aq)  + KOH(aq)                KNO3(aq) + H2O(l)   ∆H  =  +504  kJmol -1 

Kunci Jawaban : C. -50,4  kJmol -1 
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Pembahasan : 

Bila kita lihat semua persamaan reaksi pada pilihan jawaban di atas adalah 

sama. Kita tinggal mencari perubahan entalpinya. 

Dari soal diketahui : 

∆t = 6 °C              c = 4,2 J.g−1.K−1              ρ = 1 g.mL−1 

Jumlah mol HNO3  = 100 mL x 1 M  = 100 mmol = 0,1 mol 

Jumlah mol KOH = 100 mL x 1 M  = 100 mmol    = 0,1 mol 

Jumlah mol larutan adalah 

mol = M.V 

         = 1 M × 100 mL 

         = 100 mmol 

          = 0,1 mol 

Volume larutan = volume air = 200 mL  

Bila   ρ = m/V   ,      m = ρ.V 

massa larutan = massa air = 200 mL   x 1 gmL-1 = 200 gram 

Besar kalor pada reaksi tersebut  dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

Q = m.c.∆t 

   = 200 × 4,2 × 6 J 

   = 5040 J 

   = 5,04 kJ 

Sehingga  ∆HR= -q 

Dengan demikian, perubahan entalpi reaksi tersebut adalah untuk 0,1 mol = 

 

Karena terjadi kenaikan suhu, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi 

eksoterm sehingga ∆H bernilai negatif, ∆H = −50,4 kJ.mol−1. 

Pesamaan termokimianya : 
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HNO3(aq)   +   KOH(aq)                KNO3(aq)  +  H2O(l)   ∆H  =  -50,4  kJmol -1 

 

2. Perhatikan  beberapa  reaksi  sebagai  berikut : 

1) 2 H2O(g)                 2H2(g)      +   O2(g)              ∆H  =  +484  kJ 
2) H2(g)                       2H(g)                                     ∆H  =  +436  kJ 
3) O2(g)                        2O2 (g)                                 ∆H  =  +5 00  kJ 

Besarnya  energi ikatan  rata-rata O-H adalah .... 

A. 355   kJ mol-1 
B. 452   kJ mol-1 
C. 464   kJ mol-1 
D. 888   kJ mol-1 
E. 928   kJ mol-1 

Kunci Jawaban :  C 

Pembahasan : 

1) 2 H2O(g)                 2H2(g)      +   O2(g)             ∆H  =  +484  kJ 
2) 2H2(g)                       4H(g)                                  ∆H  =  +4364  kJ    x2 
3) O2(g)                       2O2 (g)                                  ∆H  =  +5 00  kJ 

Maka ; 

1) 2 H2O(g)                 2H2(g)      +   O2(g)             ∆H  =  +484  kJ 
2) 2H2(g)                       4H(g)                                  ∆H  =  +872kJ     
3) O2(g)                       2O2 (g)                                  ∆H  =  +5 00  kJ 

               2 H2O(g)                   4H(g)   +      2O2 (g)           ∆H   =  1856  kJ                 

Untuk 2 mol    H2O    = 1856  kJ                 

 Maka untuk 1 mol  H2O  ∆H     = 928   kJ 

  H -  O-H  ada dua ikatan OH   maka Besarnya  energi ikatan  rata-rata               

O-H  adalah 928 kJ /2   = 464 kJ 
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Soal tahun 2017 

1. Diketahui  data energi ikat  beberapa  ikatan sebagai berikut : 

(1)   C        C  ; +839 kJ mol-1 

(2) C        C  : +348 kJ mol-1 

(3) C        H  ; +413 kJ mol-1 

(4) H        H  ; +436 kJ mol-1 

 

Nilai  ∆H untuk reaksi  tersebut adalah . . . . 

A. -2000   kJ mol-1 

B. -1652   kJ mol-1 

C. -826     kJ mol-1 

D. -348     kJ mol-1 

E. -289      kJ mol-1 

Kunci jawaban :  E 

Pembahasan:  

Maka  ∆H  = Σ Energi ikatan yang diputuskan -  Σ Energi ikatan yang dibentuk 

Energi pemutusan ikatan = energi ikat C  C  rangkap tiga  + C - C   + (4 x C-H) +  

(2 x energi ikat H-H) 

                                           = +839 +   348   + (4 x 413 ) + (2 x 436) = 3711 kj.mol-1 

Energi pembentukan ikatan = energi ikat 2 C-C + (8 x energi ikat CH) 

                                                        =  (2 x 348 )+ (8 x 413) = 4000 kj.mol-1 

ΔH reaksi = Energi pemutusan ikatan – Energi pembentukan ikatan 

                    = 2059 – 4000 

                     = -289 kj.mol-1 

Jawaban: E 
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Soal tahun 2018 

1. Diketahui  data entalpi pembentukan  standar sebagai berikut  : 

∆Hof CO2 (g)                =   -394 kJ mol-1 

∆Hof H2O (g)                =   -286 kJ mol-1 

∆Hof C2H5OH (g)         =   -266 kJ mol-1 

Entalpi pembakaran  standar dari pembakaran etanol menurut reaksi : 

C2H5OH (g)       +     3O2(g)                  2CO2(g)    +  3H2O(g)  adalah . . . . 

 

A. -1094     kJ mol-1 

B. -1380     kJ mol-1 

C. -1488     kJ mol-1 

D. -2986    kJ mol-1 

E. -2020    kJ mol-1 

Kunci Jawaban :  B 

Pembahasan : 

Pembakaran standar adalah pembakaran 1 mol zat yang dilakukan pada 

keadaan standar. 

ΔHco = ΣΔHfo (produk) – ΣΔHfo (pereaksi) 

ΔHco C2H5OH = (2.ΔHfo CO2 + 3.ΔHfo H2O ) – ΔHfo C2H5OH  

ΔHco C2H5OH = (2(–394) + 3.(–286)) – (–266 kJ) 

ΔHco C2H5OH = –1.646 kJ + 266 kJ 

ΔHco C2H5OH = –1.380 kJ 

 

2. Diketahui  energi ikat  rata-rata : 

O        C  : 464 kJ/ mol 

H        H  ; 436 kJ/ mol 

O        O  ; 500 kJ/ mol 

Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  9 gram air (Ar H = 1 g mol-1; O = 

16  g mol-) menjadi unsur-unsurnya adalah . . . . 
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A. 4,45     kJ  

B. 8,9       kJ  

C. 108,1  kJ  

D. 1081   kJ  

E. 1170   kJ  

Kunci jawaban : 

Pembahasan :  

3. Diketahui  energi ikat  rata-rata : 

H        H  : 435  kJ/ mol 

N        N  ; 946 kJ/ mol 

N        H  ; 390  kJ/ mol 

Kalor yang diperlukan  untuk menguraikan  1,7  gram gas amoniak  (Ar N = 14  

g mol-1; H= 1 g mol-) menjadi unsur-unsurnya adalah . . . . 

A. 4,45      kJ  

B. 8,9        kJ  

C. 108,1   kJ  

D. 1081    kJ  

E. 1170   kJ  

Kunci jawaban : A 

Pebahasan : 

Reaksi setara penguraian amonia: 

2NH3→ N2 + 3H2 

ΔH untuk penguraian 2 mol NH3 

2(3(N−H)) → N≡N + 3(H−H) 

ΔH = Total energi pemutusan ikatan di ruas kiri – Total energi pembentukan 

ikatan di ruas kanan 

ΔH = 2(3×390 kJ/mol) – (946 kJ/mol + 3(435 kJ/mol)) 

ΔH = 2.340 kJ – 2.251 kJ 

ΔH = 89 kJ 

→ ΔH permol = 89 kJ : 2 mol = 44,5 kJ/mol 
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Penguraian 1,7 gram NH3 : 

Massa molar NH3 = 14 + 3(1) = 17 gram/mol 

Jumlah mol NH3 = 1,7 gram : 17 gram/mol 

Jumlah mol NH3 = 0,1 mol 

Jadi ΔH untuk 0,1 mol NH3 = 44,5 kJ/mol × 0,1 mol 

Jadi ΔH untuk 0,1 mol NH3 = 4,45 kJ 

 

Soal UN 2019 

1. Diberikan beberapa persamaan termokimia berikut: 

4C(s) + 4H2 (g) + O2 (g) → C3H7COOH(l)        ∆H = –125 kkal 

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O(l)                                 ∆H = –136 kkal 

C(s) + O2 (g) → CO2 (g)                                         ∆H = –94 kkalo 

Besarnya ∆H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon: 

C3H7COOH (l) + O2 (g) → 4CO2(g) + 4 H2O(l) adalah ..... 

A. –106 kkal 

B. –287 kkal 

C. –355 kkal 

D. –523 kkal 

E. –798 kkal 

Kunci Jawaban : D 

Pembahasan : 

Untuk menghitung pembakaran senyawa karbon  maka harus ada reaksi yang 

dibalik maka : C3H7COOH (l) + O2 (g) → 4CO2(g) + 4 H2O(l) adalah ..... 

C3H7COOH(l)     →      4C(s) + 4H2 (g) + O2 (g) ∆H = +125 kkal 

4H2 (g)+2O2 (g)→4H2O(l)       ∆H=–136kkal x2  

4C(s) + 4O2 (g) → 4CO2 (g)              ∆H = –94 kkaloxx x 4x  

C3H7COOH (l) +5 O2 (g) → 4CO2(g) + 4 H2O(l) 

Maka : ∆H  = +125  + {  (-136 x2) + (-94x 4)} 

                     = -523 kkal 
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1.2. Diketahui  energi ikatan rata-rata: 

H–H = 436 kJ.mol–1 

H–F = 568 kJ.mol–1  

F– F = 160 kJ.mol–1  

Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 10 gram HF  menjadi unsur-

unsurnya adalah ...... 

(Ar H = 1, F = 19) 

A. 080 kJ 

B. 540 kJ 

C. 270 kJ 

D. 135 kJ 

E. 67,5 kJ 

Kunci Jawaban : D 

Diketahahui massa molekul relatif HF = 20 gram /mol 

Maka molHF adalah 10 gram/20gram/mol   = 0,5 mol 

 Reaksi penguraian HF = H–F              ½  H–H    +    ½ F– F 

C  = Σenergi ikatan HF   - ½ Σenergi ikatan H–H    +  F– F 

        =  ( E.Ikatan  H - F) – ½  ( E ikatanH–H    + Energi ikatan  F– F) 

        = (568 kJ.mol–1) -   ½ (436 kJ.mol–1  +   160 kJ.mol–1 ) 

        = ( 568   -  298) kJ.mol–1 ) 

        =  270  kJ.mol–1 ) 

Maka  ∆H  untuk 0,5 mol adalah ; 

∆H   = 0,5 mol x 270  kJ.mol–1 

        =135 kJ.mol–1 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Di bagian ini akan disajikan contoh pengembangan soal HOTS yang diawali 

dengan membuat kisi-kisi soal. Melalui kisi-kisi soal tersebut saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi yang diuji, lingkup materi, dan 

indikator soal. Penyusunan soal dilakukan di format kartu soal yang sudah 

disediakan.  

Dalam mengembangkan soal HOTS pertama kali dilakukan analisis lingkup 

materi yang disusun berdasarkan analisis KD. Pada mata pelajaran Kimia topik 

reaksi eksoterm dan endotrm ini diambil dari KD 3 Menjelaskan jenis entalpi 

reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan. 

Soal HOTS dikembangkan dari indikator soal yang berada pada level kognitif 

C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Level kognitif C4 

mengukur kemampuan menganalisis,  mengurai suatu masalah menjadi 

bagian-bagian lebih kecil, mengelompokkan, membandingkan, menentukan 

hubungan. Level kognitif C5 mengukur kemampuan mengevaluasi, 

menyimpulkan berdasarkan suatu kriteria, memutuskan, memprediksi. Level 

kognitif C6 mengukur kemampuan membuat sesuatu yang baru dari yang 

sudah ada. 

Dalam merumuskan kalimat indikator soal, perlu diperhatikan bahwa 

indikator soal memuat 3 komponen. Komponen tersebut adalah subjek, 

perilaku yang diukur, dan stimulus/konteks/kondisi. Subjek yang dimaksud 

adalah peserta didik. Perilaku yang akan diukur diambil dari kata kerja 

operasional seperti menganalisis, membandingkan, memutuskan, 

menginterpretasi, dan sebagainya. Stimulus/konteks/kondisi yang disajikan 

bisa berupa gambar, diagram, grafik, tabel, teks, dan sebagainya. 
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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. Menjelaskan 

jenis entalpi 
reaksi, hukum 
Hess dan konsep 
energi ikatan 

Jenis entalpi 
reaksi, hukum 
Hess dan 
konsep energi 
ikatan 

Entalpi 
reaksi 
pembakaran 

Disajikan reaksi pembakaran 
glukosa, dengan asumsi  kalor 
yang  dihasilkan digunakan 
untuk menaikkan suhu badan 
seseorang dengan  berat 
badannya 75 kg.  Peserta didik 
dapat menganalisis  kenaikan 
suhu  badan. berdasarkan  data 
yang diketahui . 

1 

 

 

 

LK 3 

 

Pilihan 
Ganda 

 

 

2 Energi 
Ikatan Rata-
rata 

Disajikan data  energi ikatan 
rata-rata untuk beberapa 
senyawa diketahui  ∆H 
pembakaran C2H2 = -1,26 x 103 
kJ mol-1. Peserta didik dapat 

menentukan energi ikatan C      C 
 

2 

LK 3 
 

Pilihan 
Ganda 
 

3 Entalpi 
Pembakaran 
bebrapa 
bahan bakar 

Disajikan tabel yang berisi  
beberapa jenis bahan bakar,   
komposisi, nilai kalor dan harga 
beberapa bahan bakar. Peserta 
didik dapat  menentukan jenis 
bahan bakar yang efektif, efisien 
dan ramah lingkungan. 

3 

LK3 Uraian 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

Jenis Sekolah : SMA Kurikulum :  Kurikulum 2013 
Kelas : XI Bentuk Soal :  Pilihan ganda 
Mata Pelajaran : KIMIA Nama Penyusun :  Yayu  Sri Rahayu 
KOMPETENSI DASAR  
 
Menjelaskan jenis entalpi 
reaksi, hukum Hess dan 
konsep energi ikatan 

Buku 
Sumber 
:  

                                   
Pengetahuan/ 
Pemahaman  

Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor 
Soal 

1 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Pembakaran glukosa (C6H1206) dalam tubuh manusia 
mengikuti persamaan reaksi berikut: 
C6H1206 + 6 02                6 H2 0 + 6 CO2                            AH = -2820 kJ 
Dengan menganggap semua glukosa terurai menjadi air dan 
karbondioksida, serta semua kalor yang dihasilkan 
digunakan menaikkan suhu badan, seseorang dengan berat 
badan 75 kg (kapasitas kalor 4 J K-1 g-1)  yang mengonsumsi 
18 gram glukosa (A,- C = 12,0 = 16, H = 1), akan mengalami 
kenaikan suhu badan sebesar. . . . 
A.  0,4 K  
B. 0,94 K 
C. 1,88 K 
D. 2,82 K 
E. 3,86 K 
 

LINGKUP MATERI 
 
Jenis entalpi reaksi, 
hukum Hess dan konsep 
energi ikatan 
 

 Entalpi reaksi 
pembakaran 

 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 
 
Disajikan reaksi 
pembakaran glukosa, 
dengan asumsi  kalor yang  
dihasilkan digunakan 
untuk menaikkan suhu 
badan seseorang dengan  
berat badannya 75 kg.  
Peserta didik dapat 
menganalisis  kenaikan 
suhu  badan. berdasarkan  
data yang diketahui 
 

 

 

 
 √ 
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

Jenis Sekolah : SMA Kurikulum :  Kurikulum 2013 
Kelas : XI Bentuk Soal :  Pilihan ganda 
Mata Pelajaran : KIMIA Nama Penyusun :  Yayu  Sri Rahayu 
KOMPETENSI 
DASAR  
 
Menjelaskan jenis 
entalpi reaksi, 
hukum Hess dan 
konsep energi 
ikatan 

Buku Sumber :  
                                   

Pengetahuan/ 
Pemahaman  

Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor 
Soal 

2 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Diketahui energi ikatan sebagai berikt :  

 

Jika ∆H pembakaran C2H2 = -1,26 x 103 kJ mol-1, maka energi ikatan 

C      C   adalah . . . .  

A. 841 kJ 

B. 807 kJ 

C. 309 kJ 

D. 260 kJ 

E. 540 kJ 

LINGKUP MATERI 
 
Jenis entalpi 
reaksi, hukum 
Hess dan konsep 
energi ikatan 
 

 Energi Ikatan rata-
rata 

 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 
 
Disajikan data  
energi ikatan rata-
rata untuk 
beberapa senyawa 
diketahui  ∆H 
pembakaran C2H2 
= -1,26 x 103 kJ 
mol-1. Peserta 
didik dapat 

menentukan 
energi ikatan C      C 
 
 

 

 
 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  KIMIA Nama Penyusun :   Yayu Sri rahayu 

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menjelaskan jenis 
entalpi reaksi, 
hukum Hess dan 
konsep energi 
ikatan 

 

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Tabel dibawah ini menunjukkan nilai kalor beberapa bahan 
bakar yang umum. Nilai kalor bakar dapat digunakan untuk 
memperkirakan harga energi suatu bahan bakar. 
 

Jenis 
Bahan 
Bakar 

Komposisi (%) Nilai 
Kalor 
(kJ/g) 

Harga/Liter 
/kg 

(Rp) 
C H O 

Gas Alam 
(LPG) 

70 23 0 49 5.500,- 

Batu bara  82 1 2 31 27.000,- 
Bensin 
(Pertalite) 

85 15 0 48 7.650,- 

Arang  100 0 0 34 3.500,- 
Kayu 50 6 44 18 3.000,- 

 
Berdasarkan tabel diatas tentukanlah bahan bakar mana yang 
paling efektif efisien dan ramah lingkungan! 

 

 

 

 

 

 

 

LINGKUP 

MATERI 

Jenis entalpi 

reaksi, hukum 

Hess dan konsep 

energi ikatan 

 

MATERI 

  

Entalpi 
Pembakaran 
bebrapa bahan 
bakar 

 

INDIKATOR 

SOAL 

Disajikan tabel 
yang berisi  
beberapa jenis 
bahan bakar,   
komposisi, nilai 
kalor dan harga 
beberapa bahan 
bakar. Peserta 
didik dapat  
menentukan jenis 
bahan bakar yang 
efektif, efisien dan 
ramah 
lingkungan. 

  

√   
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Pedoman penskoran  

Kunci Jawaban Skor 

a. Dari kelima  bahan bakar  tersebut yang paling besar memberikan kalor yaitu  Gas 
Alam 49 kJ/g 

5 

b. Dari kelima  bahan bakar  tersebut yang paling murah biayanya  adalah kayu bakar 
yaitu Rp.3.000,- /kg 

5 

c. Bahan bakar yang paling efektif efisien dan ramah lingkungan adalah : 
Membandingkan kelima  jenis bahan bakar tersebut. 
• Untuk LPG, nilai kalor bakarnya = 49 kJ/gram sehingga dengan uang Rp. 5.500,- 

dapat diperoleh 1000 gram LPG dan kalor sebanyak : 
= 49 kJ/gram x 1000gram 
= 49.000 kJ 

Jadi tiap rupiahnya mendapat kalor sebanyak 49.000/5.500 = 8,9090  kJ/rupiah. 
• Batubara nilai kalor bakarnya = 31 kJ/gram sehingga dengan uang Rp. 27.000,- 

dapat diperoleh 1000 gram batubara dan kalor sebanyak : 
= 31 kJ/gram x 1000gram 
= 31.000 kJ 

Jadi tiap rupiahnya mendapat kalor sebanyak 31.000/27.000,- = 1,148  kJ/rupiah. 
• Bensin nilai kalor bakarnya = 48 kJ/gram sehingga dengan uang Rp. 7.650,-,- 

dapat diperoleh 1000 gram batubara dan kalor sebanyak : 
= 48 kJ/gram x 1000gram 
= 48.000 kJ 

Jadi tiap rupiahnya mendapat kalor sebanyak 48.000/7.650,- = 6,27  kJ/rupiah. 
• Arang nilai kalor bakarnya = 34 kJ/gram sehingga dengan uang Rp. 3.500,- dapat 

diperoleh 1000 gram batubara dan kalor sebanyak : 
= 34 kJ/gram x 1000gram 
= 34.000 kJ 

Jadi tiap rupiahnya mendapat kalor sebanyak 34.000/3.500,- = 9,71  kJ/rupiah. 
• Kayu Nilai kalor bakar  kayu = 18 kJ/gram sehingga dengan uang Rp. 3000, dapat 

diperoleh 1000 gram kayu dan didapatkan kalor sebanyak : 
= 18 kJ/gram x 1000 gram 
= 18.000 kJ 
Jadi tiap rupiahnya mendapatkan kalor sebanyak 18.000/3000 = 6 kJ/rupiah. 

 
Kesimpulannya jika diperhatikan dari sudut energi yang diperoleh tiap rupiahnya, 
menggunakan arang lebih murah daripada bahan bakar yang lain Namun, dalam 
pemilihan bahan bakar harus dipertimbangkan juga faktor-faktor lain misalnya 
kepraktisan, ketersediaan, tingkat kebersihan dan pencemaran. 
Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan bahan bakar adalah 
tingkat kesempurnaan pembakarannya. Pembakaran tidak sempurna dipandang dari 
sudut energi yang dihasilkan, akan merugikan sebab akan dihasilkan energi yang lebih 
sedikit.  Berdasarkan alasan tersebut maka LPG yang tepat sebagai bahan bakar yang 
efektif, efisien dan ranah lingkungan. 
 

40 
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C. Pengembangan Refleksi  Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi Penentuan Entalpi Reaksi. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

melihat  kesesuaian antara indicator pencapaian kompetensi, proses 

pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang dirancang dapat mengarahkan 

dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang disajikan? 

Apakah 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?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat melatih siswa 

berpikir tingkat tinggi (HOTs)?        

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 materi pelajaran?  
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11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

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

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apa kelemahan yang akan Saudara temukan dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang telah dirancang?    

13. Apa kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai setelah mempelajari 

aktivitas pembelajaran?   
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

topik  penentuan entalpi reaksi dengan menggunakan model 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). 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5 Menjelaskan jenis 

entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan dan 4.4 Membandingkan 

perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 

Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang 

dikembangkan  mencapai level penerapan  (C3), yaitu menjelaskan disini 

berada pada level kognitif C3 karena peserta didik mampu menjelaskan 

bedasarkan konsep termokimia yang sudah  ada pada tataran level penerapan.  

Sehingga pada pembelajaran di kelas menuntut Saudara untuk melatihkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD 

keterampilan termasuk keterampilan abstrak karena membandingkan  berada 

pada level C5, Peserta didik dapat mencapai KD ini jika melewati tahapan 

menganalisis data percoban selanjutnya bisa menyimpulkan dari hasil data 

analisis, serta dapat   membandingkan beberapa data hasil percobaan sehingga 

menuntut Saudara untuk memfasilitasi peserta didik melatihkan kemampuan 

berpikir  tingkat  tinggi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan 

waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya 

Sebagai prasyarat peserta didik harus menguasai  terlebih dahulu tentang 

reaksi kimia, gejala-gejala pada reaksi kimia, persamaan reaksi kimia, konsep 

mol, kalor, serta  pembentukan ikatan . 
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Dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, 

dengan metode diskusi, tanya jawab dan praktikum dapat melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pada saat  implementasi, 

pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk 

memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan 

keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme.  

Peserta didik menemukan sendiri tentang jenis-jenis entalpi reaksi perubahan 

entalpi pembentu-kan standar (∆𝐻𝑓
𝑜),  perubahan entalpi penguraian standar  

(∆𝐻𝑑
𝑜),, perubahan entalpi pembakaran   (∆𝐻𝑐

𝑜),  perubahan entalpi netralisasi     

(∆𝐻𝑛
𝑜), penentuan ∆H berdasarkan  ∆𝐻𝑓

𝑜,  penentuan ∆H melalui  eksperimen, 

penentuan ∆H berdasarkan  hukum Hess,  serta  penentuan ∆H berdasarkan  

energi ikatan. melalui  proses pembelajaran yang dipandu dengan  LKPD yang 

telah disusun sebelumnya. Setelah peserta didik menyelesaikan LKPD dan 

presentasi hasil diskusi, guru memberi penguatan diakhir pembelajaran untuk 

menghindari salah konsep. 

Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama 

tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sebanyak dua buah soal, jenis 

pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level kognitif  penerapan  (L2). 

UN pada tahun 2017  sebanyak satu buah soal, jenis pertanyaan yang diajukan 

sudah dalam taraf level kognitif  penerapan  (L2). UN pada tahun  2018  

sebanyak tiga buah soal , jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf 

level kognitif  penerapan  (L2 dan L3) serta UN tahun 2019  sebanyak dua  buah 

soal, jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level kognitif  

penerapan  (L2 dan L3) 

Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami 

unit ini dengan baik. Selain itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal 

pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi (Hots) untuk 

memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang 

mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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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 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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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapakan 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 dilingkungan 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 unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Permasalahan-

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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Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 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 XI, 

Semester 1,  topik  Termokimia : 

KOMPETENSI INTI 3 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 
(KETERAMPILAN) 

 3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis 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, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.4  Menjelaskan konsep perubahan entalpi 
reaksi pada tekanan tetap dalam 
persamaan termokimia 

4.4 Menyimpulkan hasil analisis 
data percobaan termokima 
pada tekanan tetap 

3.5  Menjelaskan jenis entalpi reaksi, 
hukum Hess dan konsep energi ikatan 

4.5 Membandingkan perubahan 
entalpi beberapa reaksi 
berdasarkan data hasil 
percobaan 
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