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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 sifat koligatif larutan disusun sebagai kumpulan sumber bahan ajar 

alternatif bagi guru yang tersusun atas unit fenomena sifat koligatif dan unit 

sifat koligatif larutan elektrolit. Melalui bahan bacaan pada paket unit tersebut 

diharapkan guru mendapatkan tambahan pengetahuan untuk mengajarkan 

materi tersebut kepada peserta didiknya sesuai capaian kompetensi dasar 

(KD), terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain 

itu, unit-unit ini juga aplikatif bagi guru dan peserta didik agar dapat 

menerapkan konsep fenomena sifat koligatif larutan dan sifat koligatif larutan 

elektrolit dalam kehidupan sehari-hari.  

Paket unit sifat koligatif larutan terdiri atas komponen penting dalam setiap 

unitnya yaitu kompetensi dasar, perumusan indikator pencapaian 

kompetensi, aplikasi di dunia nyata, soal-soal tes UN/USBN, aktivitas 

pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), bahan bacaan, 

pengembangan penilaian, kesimpulan dan umpan balik. Komponen-

komponen dalam setiap unit tersebut disesuaikan dengan topik fenomena 

sifat koligatif larutan dan sifat koligatif larutan elektrolit masing-masing 

dengan tujuan agar dapat dilihat kesesuaian dengan strategi pembelajaran 

yang digunakan. 

LKPD pada setiap unit dikembangkan agar guru dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk melatihkan kemampuan bernalar dan berketerampilan proses 

sains dengan mendayagunakan media yang sudah menjadi standar 

kelengkapan sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran yang di rekomendasikan dalam Kurikulum 2013. 

Keberhasilan Saudara dalam memahami paket ini, dapat direfleksi melalui 

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

kelas masing-masing. 

Paket unit ini dikembangkan berdasarkan  kompetensi dasar pengetahuan 3.1 

kelas XII, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan 

tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik), 

dan kompetensi dasar keterampilan 4.1, yaitu menyajikan hasil penelusuran 

informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan 

sehari-hari. Demikian juga dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.2 

membedakan sifat larutan elektrolit dan non elektrolit dan kompetensi dasar 

keterampilan 4.2 menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat 

pengionan. 

Berdasarkan hasil analisis KD tersebut terdapat tiga materi besaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik, yaitu 1). Analisis fenomena sifat koligatif 

larutan; 2). Perbedaan Sifat koligatif non elektrolit dan larutan elektrolit; 3). 

Penerapan prinsip sifat koligatif larutan. 

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 : Fenomena Sifat Koligatif 

Unit 2 : Sifat Koligatif Larutan Elektrolit 

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 alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik fenomena sifat koligatif larutan. Melalui pembahasan 

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

untuk mengajarkan materi yang sama kepada peserta didiknya dan 

disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, terutama dalam 

memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga 

aplikatif untuk guru 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 fenomena sifat koligatif larutan, 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 menganalisis fenomena 

sifat koligatif larutan meliputi: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, 

penurunan titik beku dan tekanan osmotik serta menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam 

kehidupan sehari-hari sekaligus mendorong peserta didik mencapai 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah model Discovery Learning dengan sintaks 1) 

Pemberian rangsangan (stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah 

(problem statement), 3) Pengumpulan Data (data collection), 4) Pengolahan 
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data (data processing), 5) Pembuktian (verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (generalization) dan Model Problem Based Learning 

dengan sintaks: 1) Orientasi peserta didik pada masalah; 2) 

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar; 3) Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok; 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 

4) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Joyce, B & 

Weil, M. 2000). 

Topik pada unit fenomena sifat koligatif larutan yang dikembangkan pada 

bahan bacaan terdiri atas fenomena sifat koligatif larutan  berdasarkan 

kenaikan titik didih, fenomena sifat koligatif larutan  berdasarkan penurunan 

tekanan uap, fenomena sifat koligatif larutan  berdasarkan penurunan titik 

beku, fenomena sifat koligatif larutan  berdasarkan tekanan osmotik. Selain 

itu, unit ini dilengkapi dengan lima buah LKPD, yaitu: 1) Identifikasi fenomena 

sifat koligatif  larutan dalam kehidupan sehari-hari; 2) Kegiatan praktik, 

observasi dan diskusi tentang fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan 

percobaan; 3) Kegiatan analisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan 

kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap; 4) Kegiatan analisis 

fenomena sifat koligatif beredasarkan penurunan titik beku; 5) Kegiatan 

analisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan tekanan osmotik. LKPD 

yang dikembangkan secara 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 

XII Semester 1. 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  

3.1 Menganalisis fenomena 
sifat koligatif larutan 
(penurunan tekanan uap, 
kenaikan titik didih, 
penurunan titik beku dan 
tekanan osmotik) 

 

1. Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan penurunan 
tekanan uap  

2. Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan kenaikan titik 
didih 

3. Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan penurunan titik 
beku  

4. Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan tekanan osmotik 

KD KETERAMPILAN  

4.1 Menyajikan hasil 
penelusuran informasi 
tentang kegunaan prinsip 
sifat koligatif larutan 
dalam kehidupan sehari-
hari 

 

Menyajikan hasil penelusuran informasi 
tentang kegunaan prinsip sifat koligatif 
larutan dalam kehidupan sehari-hari 
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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 3.1 dan 4.1 di kelas XII 

dikembangkan menjadi sebelas indikator untuk ranah pengetahuan dan satu 

indikator untuk ranah keterampilan. Dalam rangka memudahkan guru 

menentukan indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, 

indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, yaitu indikator pendukung, 

indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini rincian indikator 

pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
IPK  Pendukung 

3.1.1 Mengidentifikasi fenomena sifat 
koligatif larutan  dalam kehidupan 
sehari hari 

 

3.1.2 Mengkategorikan fenomena sifat 
koligatif larutan  (penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik didih, penurunan 
titik beku dan tekanan osmotik) 
dalam kehidupan sehari-hari 

 

3.1.3 Menjelaskan fenomena sifat koligatif 
larutan  berdasarkan partikel zat  

 

3.1.4 Menjelaskan fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan diagram fasa 

 

3.1.5 Menjelaskan sifat koligatif larutan 
berdasarkan pengamatan fenomena 

 

3.1.6 Menentukan sifat koligatif larutan 
berdasarkan data percobaan 

 

IPK Kunci 

3.1.7 Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan penurunan 
tekanan uap 

4.1.1 Menyajikan hasil 
penelusuran informasi 
tentang kegunaan 
prinsip sifat koligatif 
larutan dalam 
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IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
3.1.8 Menganalisis fenomena sifat koligatif 

larutan berdasarkan kenaikan titik 
didih  

3.1.9 Menganalisis fenomena sifat koligatif 
larutan berdasarkan penurunan titik 
beku  

3.1.10 Menganalisis fenomena  sifat koligatif 
larutan berdasarkan tekanan osmotik  

kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk laporan 
 

IPK Pengayaan 

3.1.11 Menyimpulkan prinsip sifat koligatif 
larutan dalam kehidupan sehari-hari 
dan kegunaannya 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Fenomena sifat koligatif pada larutan dapat diamati dalam kehidupan sehari 

hari.  Rasa syukur kepada Tuhan YME, karena fenomena-fenomena ilmiah 

yang terjadi di kehidupan ini adalah salah satu bentuk kekuasaan dan 

kebesaran-Nya. Sifat koligatif larutan tergantung pada konsentrasi zat terlarut 

atau ion dalam larutan (non volatil) tetapi bukan pada jenis partikel zat 

terlarut tersebut. Beberapa aplikasi di dunia nyata tentang fenomena sifat 

koligatif larutan adalah sebagai berikut. 

A. Penerapan Fenomena Sifat Koligatif Larutan Berdasarkan  
Kenaikan Titik Didih 

1. Proses Memasak  

Coba Saudara membandingkan proses mendidih saat memasak air dan 

memasak air dengan penambahan garam/bumbu di dalamnya. Titik 

didih larutan manakah yang lebih tinggi? 

 

 

 

Gambar 1. Contoh penerapan sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih  
dalam fenomena memasak 

Sumber: https://blog.ruangguru.com/melihat-proses-kenaikan-titik-didih 

Demikian juga jika air yang semula sedang mendidih saat ditambahkan 

sejumlah gula dan diaduk maka proses mendidih akan terhenti sejenak 

kemudian akan mendidih kembali. Kondisi air yang telah ditambahkan 

zat terlarut (gula/garam/bumbu atau lainnya) akan mendidih dengan 

suhu yang lebih tinggi dibandingkan kondisi air saja. Hal ini disebabkan 

dengan adanya penambahan gula sebagai zat terlarut menyebabkan 

adanya kenaikan titik didih. Jumlah zat terlarut sangat berpengaruh 

terhadap kenaikan titik didih larutan. Pada gambar 1 ditunjukkan 

bahwa proses memasak merupakan salah satu fenomena sifat koligatif 

larutan berdasarkan kenaikan titik didih. 

https://blog.ruangguru.com/melihat-proses-kenaikan-titik-didih
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2. Pembuatan Sirup 

 

Gambar 2. Contoh penerapan sifat koligatif larutan berdasarkan  
kenaikan titik didih pada pembuatan sirup 

Sumber: http://oyinayashi.blogspot.com/2013/09/proses-pembuatan-sirup-untuk-penyegar.html 
 

Sirup adalah cairan berkadar gula tinggi. Sebagai rasa dan flavor, gula sirup 

dilarutkan dengan sari buah, atau larutan gula ditambah dengan sari buah. 

Sirup jeruk dapat disimpan lama tanpa penambahan bahan pengawet dan 

tanpa proses sterilisasi dalam pengemasannya karena tingginya kadar gula 

(67,5%) dan rendahnya pH (di bawah 4,0). Dengan proses pengemasan dan 

pembuatan yang modern sehingga sirup markisa bisa bertahan lama. Sari 

buah dipanaskan bersama tambahan gula hingga mendidih dengan titik didih 

105oC, setelah mendidih ditambahkan zat pengental, asam sitrat dan sedikit 

pewarna. Cara pembuatan sirup menggunakan prinsip sifat koligatif 

berdasarkan kenaikan titik didih. Untuk meningkatkan kadar gula terlarut, 

biasanya sirup dipanaskan. Larutan sirup menjadi super-jenuh. Sirup juga 

sering digunakan pada dunia obat-obatan, kuliner serta minuman.  

B. Penerapan Sifat Koligatif Larutan Penurunan Titik Beku 

1. Pembuatan Cairan Pendingin dengan Penambahan Garam pada Es 

Batu 

Bagaimana membuat es krim/es puter/es lilin tanpa menggunakan lemari 

es? Ternyata pembuatan es krim/es puter/es lilin menggunakan bantuan 

penambahan garam pada es di sekelilingnya dalam rangka membuat cairan 

pendingin agar proses pendinginan menjadi lebih cepat. Mengapa 

demikian? Cairan pendingin adalah cairan yang memiliki titik beku di 

bawah 0oC. Cairan pendingin ini digunakan oleh pabrik es, atau pedagang 

es puter keliling. Penambahan sejumlah garam pada kumpulan es batu akan 

http://oyinayashi.blogspot.com/2013/09/proses-pembuatan-sirup-untuk-penyegar.html
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menjadikannya cairan pendingin yang membuat kondisi menjadi lebih 

dingin. 

 

Gambar 3. Contoh penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku pada cairan 
pendingin untuk pembuatan es puter/es lilin 

Sumber: https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-
pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all 

 

2. Penambahan Etilen Glikol pada Radiator 

Pada daerah beriklim dingin, biasanya air radiator mudah membeku  

sehingga radiator kendaraan cepat rusak. Oleh karena itu, air radiator 

tersebut perlu ditambahkan etilen glikol agar titik beku air radiator 

menurun sehingga tidak mudah membeku. 

 

Gambar 4. Contoh penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku pada radiator 
Sumber: https://www.slideshare.net/tyaakotori/aplikasi-sifat-koligatif-dalam-kehidupan-sehari-

hari 

 

3. Antibeku dalam tubuh hewan 

Prinsip sifat koligatif larutan penurunan titik beku terdapat pula pada 

hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin, karena di dalam 

tubuhnya mengandung zat antibeku yang mampu menurunkan titik beku 

air 0,8oC sehingga ikan laut dapat bertahan di musim dingin. Zat antibeku 

dalam tubuh hewan daerah beriklim dingin dapat mencegah 

pembentukan kristal es dalam jaringan dan selnya. 

 

 
 
 
 

https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all
https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all
https://www.slideshare.net/tyaakotori/aplikasi-sifat-koligatif-dalam-kehidupan-sehari-hari
https://www.slideshare.net/tyaakotori/aplikasi-sifat-koligatif-dalam-kehidupan-sehari-hari
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4.         Antibeku untuk mencairkan salju 

Daerah beriklim dingin memanfaatkan sifat koligatif penurunan titik 

beku larutan untuk mencairkan salju. Jalanan bersalju ditaburi garam 

NaCl dan CaCl2, agar mencairkan salju. Semakin banyak garam yang 

ditaburkan maka akan semakin banyak salju yang mencair karena 

terjadi penurunan titik beku air. 

  

C. Penerapan Sifat Koligatif Larutan dalam Tekanan Osmotik 

Tekanan osmotik merupakan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu 

tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses 

osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. 

1. Cairan Infus 

Larutan infus isotonik merupakan salah satu penerapan tekanan 

osmotik. Larutan infus merupakan cairan pengganti ion tubuh. 

Seseorang yang membutuhkan pengganti cairan tubuh harus 

memperhatikan konsentrasi larutan infus. Konsentrasi larutan infus 

harus isotonik dengan cairan dalam tubuh untuk mencegah terjadi 

krenasi atau hemolisis.  

 

Gambar 5. Contoh penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmotik pada cairan infus  
Sumber: https://www.matrapendidikan.com/2018/04/prinsip-kerja-infus-berdasar-

tekanan.html 

Prinsip kerja infus yang memanfaatkan konsep sifat zat cair dan 

tekanan osmotik pada zat cair. Kenapa cairan infus dapat masuk ke 

dalam pembuluh darah? Hal ini terjadi karena cairan infus memiliki 

sifat osmosis, yaitu sifat cairan (NaCl 0,9%) yang dapat menembus 

membran atau selaput semipermeabel pada darah karena perbedaan 

konsentrasi. Salah satu sifat koligatif larutan adalah memiliki tekanan 

https://www.matrapendidikan.com/2018/04/prinsip-kerja-infus-berdasar-tekanan.html
https://www.matrapendidikan.com/2018/04/prinsip-kerja-infus-berdasar-tekanan.html
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osmotik. Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus maka 

cairan ini dapat masuk ke dalam darah pasien setelah melewati selaput 

permeabel darah. Larutan infus NaCl 0,9% dibuat bertekanan sama 

(isotonik) dengan tekanan cairan darah pasien. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari kerusakan pada sel darah maupun pembuluh darah 

2. Pengawetan makanan 

Garam dapur di gunakan untuk mengawetkan makanan. Garam dapat 

membunuh mikroba penyebab makanan busuk yang berada di 

permukaan makanan. Hal ini berkaitan dengan proses osmosis, yaitu 

dengan adanya garam menjadikan makanan bersifat hipertonis, 

sehingga menjadikan kuman mengalami dehidrasi lalu mati, karena 

cairan tubuh kuman lebih hipertonik dibandingkan dengan makanan. 

3. Membasmi lintah dan keong 

Garam dapat membasmi hewan lunak seperti lintah. Hal ini karena 

garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu 

menyerap air yang ada dalam tubuh sehingga lintah akan kekurangan 

air dalam tubuhnya. Peristiwa ini berkaitan dengan proses osmosis. 

4. Desalinasi Air Laut melalui Osmosis Balik 

 

Gambar 6.  Desalinasi Air Laut melalui Osmosis Balik  
Sumber: https://environment-indonesia.com/desalinasi-memanfaatkan-air-laut-untuk-

minum/ 
 

Osmosis balik adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau 

dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang leih encer. Osmosis balik 

terjadi jika larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan 

osmotiknya. Osmosis balik digunakan untuk membuat air murni dari 

air laut. Dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih 

https://environment-indonesia.com/desalinasi-memanfaatkan-air-laut-untuk-minum/
https://environment-indonesia.com/desalinasi-memanfaatkan-air-laut-untuk-minum/
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besar daripada tekanan osmotiknya, air dipaksa untuk merembes dari 

air asin ke dalam air murni melalui selaput yang permeabel untuk air 

tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Tanpa tekanan yang cukup 

besar, air secara spontan akan merembes dari air murni ke dalam air 

asin. Penggunaan lain dari osmosis balik yaitu untuk memisahkan zat-

zat beracun dalam air limbah sebelum dilepas ke lingkungan bebas. 

5. Transport air mineral ke sel daun 

 

Gambar 7.  Transport air mineral dari akar ke sel daun sebagai contoh aplikasi sifat 
koligatif tekanan osmotik pada tumbuhan 

Sumber: http://samudraituluas.blogspot.com/2017/04/penyerapan-air-dan-transpirasi.html 

 

Osmosis pada tumbuhan terjadi secara alami dengan adanya 

perbedaan konsentrasi air yang ada di luar dan di dalam tumbuhan 

yang menyebabkan air keluar dan masuk. Peristiwa masuk dan 

keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi lingkungannya pada saat 

keadaan hipotonik maka air akan masuk ke dalam tumbuhan namun 

jika lingkungan sekitarnya hipertonik maka air akan keluar dari 

tumbuhan yang akan menyebabkan tumbuhan kekurangan air. 

Tumbuhan memerlukan tekanan osmotik yang cukup untuk dapat 

tumbuh secara tepat dan benar dengan tidak mengalami kerusakan sel 

akibat proses osmosis 

 

6. Minuman Isotonik 

Ion natrium merupakan kation terpenting dalam tubuh  dan berfungsi 

untuk mempertahankan tekanan osmotik tubuh dan memelihara 

cairan ekstraseluler dalam keadaan konstan. Dalam cairan tubuh 

selain mengandung air juga mengandung beberapa ion seperti ion 

http://samudraituluas.blogspot.com/2017/04/penyerapan-air-dan-transpirasi.html
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Na+, K+, Cl-, Mg2+, Ca2+ dll. Saat kehilangan cairan tubuh misalnya 

keringat, urin, pernafasan dan penguapan melalui kulit. Minuman 

isotonik mirip cairan tubuh terdapat ion-ion yang dibutuhkan oleh 

tubuh.  Secara umum minuman isotonik hanya berisi air, gula, garam 

dan beberapa mineral lainnya. 

 

 
  

Minuman isotonik 
kemasan 

Air kelapa  Lahang 

Gambar 8.  Contoh minuman isotonik dalam kehidupan sehari-hari 
Sumber: https://www.beritasatu.com/kuliner/255871-air-kelapa-minuman-isotonik-

terbaik-di-dunia.html 

 
Isotonik karena keseimbangan kepekatan larutan yang masuk sama 

dengan kepekatan cairan darah. Apabila lebih encer, sel-sel darah dapat 

membengkak dan sebaliknya jika kepekatannya lebih tinggi maka sel-

sel darah akan mengerut. Dengan demikian prinsip tekanan osmotik 

dapat membantu penyerapan ke pembuluh darah. Demikian juga 

dengan air kelapa yang merupakan minuman isotonik alami yang 

mengandung elektrolit kalsium, magnesium, fosfor, natrium dan 

kalium. Minuman ini bisa digunakan untuk rehidrasi seluruh tubuh 

setelah olahraga 

 

D. Penerapan Sifat Koligatif Larutan Penurunan Tekanan Uap  

Pada kehidupan nyata, penerapan sifat koligatif larutan dapat ditunjukkan 

dari terjadinya penurunan tekanan uap jenuh. Tekanan uap dipengaruhi oleh 

suhu. Semakin besar suhu, maka energi kinetik zat semakin besar sehingga 

interaksi antarpartikelnya melemah yang akibatnya menjadi lebih mudah 

putus, dengan begitu akan lebih cepat menjadi uap (gas). Apabila ke dalam 

pelarut murni ditambahkan sejumlah zat terlarut, apa yang akan terjadi pada 

https://www.beritasatu.com/kuliner/255871-air-kelapa-minuman-isotonik-terbaik-di-dunia.html
https://www.beritasatu.com/kuliner/255871-air-kelapa-minuman-isotonik-terbaik-di-dunia.html
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nilai tekanan uap larutan? Saudara dapat mengamati gambar fenomena 

merebus air dan merebus air gula dalam keadaan panci tertutup.   

  

Gambar 9. Contoh penerapan sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap 
larutan 

Sumber: https://sains.me/alasan-menutup-panci-saat-memasak/ 

Demikian juga dengan memasak menggunakan panci presto. Prinsip dasar 

yang digunakan pada Panci Presto adalah penurunan tekanan uap. 

Tekanan uap jenuh pelarut murni (Po) akan selalu lebih besar dari tekanan 

uap jenuh larutannya. Pada kondisi awal, air dididihkan di dalam presto 

akan memiliki tekanan uap jenuh yang tinggi tetapi saat ditambahkan 

bandeng asin, ion-ion garam dari bandeng akan larut dalam air sehingga 

menghalangi pergerakan molekul-molekul pelarut untuk meninggalkan 

cairannya sehingga tekanan uap larutan lebih rendah dibanding tekanan 

uap jenuh pelarut.  Secara teori, air akan mendidih pada suhu 100oC pada 

tekanan 1 atmosfer. Karena panci presto terbuat dari bahan stainless yang 

tebal dan kuat serta mempunyai tutup yang rapat, maka uap air yang yang 

dihasilkan saat proses pendidihan tidak mungkin keluar dan hanya 

terkumpul dalam panci presto. Air yang terkumpul inilah yang membuat 

tekanan air dalam panci presto naik, yang menyebabkan temperatur 

didihnya juga naik menjadi >100oC. 

 

  

https://sains.me/alasan-menutup-panci-saat-memasak/
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik Sifat Koligatif Larutan pada 

Kompetensi Dasar  3.1. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan 

(penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih,  penurunan titik beku, dan 

tekanan osmosis), di kelas XII (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 Sifat Koligatif Larutan. 

A. Contoh Soal UN Tahun 2016 

No. Soal 

1 Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari: 

(1) Penyerapan air oleh akar tanaman 

(2) Penambahan garam dalam pembuatan es putar 

(3) Penambahan garam untuk pencairan salju 

(4) Penambahan garam untuk membunuh lintah 

(5) Menambahkan etilen glikol pada radiator mobil 

Penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor.... 

A. (1) dan (3) 
B. (1) dan (4) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (5) 
E. (4) dan (5) 

Identifikasi 

Level Kognitif : Pemahaman (LK 1) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: Mengkategorikan penerapan sifat koligatif larutan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Diketahui : Beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan 
sehari-hari 

Ditanyakan : Penerapan tekanan osmotik 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-
hari 
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No. Soal 

2 Perhatikan gambar berikut. 

 

Larutan yang mempunyai tekanan uap paling kecil ditunjukkan oleh gambar 

nomor.... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Penalaran (LK 3) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan 
uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan 
osmosis) berdasarkan fenomena 

Diketahui : Gambar kondisi partikel dalam 5 tabung  yang berbeda meliputi 
partikel zat terlarut yang tidak menguap dan zat pelarut 

Ditanyakan : Larutan yang mempunyai tekanan uap paling kecil 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 
kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik) 
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B. Contoh Soal UN Tahun 2017 

No. Soal 

1 
Perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan 

 

Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan.... 

A. Tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada larutan B 

B. Titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B  

C. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B  

D. Tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B 

E. Larutan A isotonik dengan larutan B 

Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Penalaran (LK 3) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan 
uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan 
osmosis) berdasarkan fenomena 

Diketahui : Gambar ilustrasi komposisi larutan berupa partikel zat terlarut 
sukar menguap pada suatu wadah 

Ditanyakan : Pernyataan yang tepat sesuai gambar ilustrasi komposisi larutan 
berupa partikel zat terlarut sukar menguap 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 
kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik) 
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C. Contoh Soal UN Tahun 2018 

 
No. Soal 

1 Minuman isotonik merupakan cairan berupa larutan garam fisiologis dengan 

kepekatan tertentu. Minuman isotonik memiliki konsentrasi elektrolit yang 

sama dengan cairan darah. Minuman isotonik dipercaya mampu mengganti 

cairan tubuh yang hilang karena bermacam-macam kegiatan fisik  yang 

menguras keringat yang dilakukan manusia.  

Sifat koligatif larutan yang paling tepat terkait dengan wacana tersebut adalah.... 

A. Kenaikan titik beku 

B. Penurunan tekanan uap  

C. Tekanan osmosis 

D. Penurunan titik beku 

E. Kenaikan titik didih 

Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Penerapan (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menentukan Sifat koligatif larutan berdasarkan penerapan prinsip 
sifat koligatif (fenomena) 

Diketahui : Wacana tentang penjelasan minuman isotonik dan kegunaannya 
dalam tubuh manusia 

Ditanyakan : Sifat koligatif larutan yang paling tepat terkait dengan wacana 
minuman isotonik dan kegunaannya 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 
kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis) 
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No. Soal 

2 Bacalah informasi berikut! 

Di negara yang memiliki musim dingun, proses pencairan es yang terdapat di 

jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan 

salju. 

Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan dengan fenomena wacana 

di atas adalah .... 

A. Kenaikan titik beku 

B. Penurunan tekanan uap 

C. Tekanan osmotik 

D. Penurunan titik beku 

E. Kenaikan titik didih 

 

Identifikasi 

Level 
Kognitif 

: Penerapan (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menentukan Sifat koligatif larutan berdasarkan penerapan prinsip 
sifat koligatif (fenomena) 

Diketahui : Wacana tentang proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan 
dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan 
salju. 

Ditanyakan : Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan dengan 
fenomena pencairan es 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, 
kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis) 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik fenomena sifat koligatif larutan.  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 

fenomena sifat koligatif larutan. Sebelum menguraikan aktivitas 

pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas 

pembelajaran pada unit ini untuk mencapai masing-masing indikator yang 

telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam lima kali pertemuan 

(@pertemuan=2x45’), masing-masing 1 minggu adalah 2x pertemuan. 

Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi empat skenario 

pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria 

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

Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan. 
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Materi 
/Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

3.1.1 
Mengidentifi-
kasi fenomena 
sifat koligatif 
larutan  dalam 
kehidupan sehari 
hari 

o Fenomena 
sifat koligatif 
larutan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari  

o Kenaikan 
titik didih 
larutan 

o Penurunan 
tekanan uap 

o Penurunan 
titik beku 
larutan 

o Tekanan 
osmotik 

 

1. Diskusi tentang 
identifikasi 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
melalui 
pengamatan 

2. Praktik dan 
Observasi 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
melalui kegiatan 
dan 
pemanfaatan 
TIK 

3. Diskusi 
mengkategori-
kan berbagai 
fenomena hasil 
observasi ke 
dalam sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
ciri-ciri 
perubahan sifat 
fisiknya 

4. Diskusi tentang 
penurunan 
tekanan uap, 
kenaikan titik 
didih, 
penurunan titik 
beku dan 
tekanan osmotik 
berdasarkan 
fenomena 

5. Diskusi tentang 
penurunan 
tekanan uap, 
kenaikan titik 
didih, 
penurunan titik 
beku dan 
tekanan osmotik 
berdasarkan 
partikel zat  

Tes 
Pengetahuan  

a. Tes tulis PG  

b.Tes tulis 
Uraian  

Observasi 
sikap 

Penilaian 
keterampil-an 

Penilaian 
produk 

LK PD 

 

Handout 

 

Alat 
Bahan 
untuk 
praktik 

 

Kertas 
plano/ 

Karton, 
spidol 
berbeda 
warna 

 

Isolasi/ 

bahan 
untuk 
menem-
pel 

 

LCD 
Proyektor 

 

Kompute
r/ 

laptop/ 

Internet  

Handpho
ne/kamer
a 

1xpertemuan 
(2x45’), 1 
minggu 2 x 
pertemuan 

Pembelajara
n unit ini 
adalah 5 
skenario 
pembelajaran 
dengan 
alokasi waktu 

10x45’ 

(5xpertemua
n) 

3.1.2 

Mengkategori-
kan fenomena 
sifat koligatif 
larutan dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

3.1.3 
Menjelaskan 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
partikel zat  

3.1.4 
Menjelaskan 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
diagram fasa 

3.1.5 
Menjelaskan sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
pengamatan 
fenomena 

3.1.6 
Menentukan sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
data percobaan 

3.1.7 
Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
kenaikan titik 
didih  
 
3.1.8 
Menganalisis 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi 
/Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
penurunan 
tekanan uap  
 
3.1.9 
Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
penurunan titik 
beku  
 
3.1.10 
Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
berdasarkan 
tekanan osmotik 

6. Diskusi tentang 
penurunan 
tekanan uap, 
kenaikan titik 
didih, 
penurunan titik 
beku dan 
tekanan osmotik 
berdasarkan 
diagram fasa 

7. Diskusi dan 
latihan 
menentukan 
sifat koligatif 
larutan 
berdasarkan 
data percobaan 

8. Praktik dan 
Diskusi 
menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan  

9. Diskusi untuk 
menyimpul-kan 
prinsip sifat 
koligatif larutan 
dan 
kegunaannya 

3.1.11 
Menyimpulkan 
prinsip sifat 
koligatif larutan 
dalam kehidupan 
sehari-hari dan 
kegunaannya 

 

 
4.1.1 
Menyajikan hasil 
penelusuran 
informasi 
tentang 
kegunaan 
prinsip sifat 
koligatif larutan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 
10. Menyajikan 

hasil 
penelusuran 
informasi 
tentang 
kegunaan 
prinsip sifat 
koligatif larutan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dalam bentuk 
laporan. 
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Aktivitas 1. Identifikasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan (Pertemuan ke-1) 

Berbagai fenomena ilmiah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan 

dapat diamati, salah satunya fenomena sifat koligatif larutan.  Rasa syukur 

kepada Tuhan YME, karena fenomena-fenomena ilmiah yang terjadi di 

kehidupan ini adalah salah satu bentuk kekuasaan dan kebesaran-Nya. Sifat 

koligatif diakibatkan adanya sejumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jika 

ditambahkan suatu zat terlarut dalam pelarut menjadi larutan maka dapat 

terjadi perubahan sifat fisik terhadap larutan tersebut.  Contohnya, saat 

memasak air hingga mendidih, berapa suhu air murni yang mendidih 

tersebut? Kemudian, apa yang terjadi dengan suhu jika Anda memasukkan 

sejumlah gula/garam/bumbu pada saat air tersebut mendidih? Bagaimana 

suhunya? Lalu bagaimana dengan titik beku larutan jika suatu es ditambahkan 

garam? Mengapa garam dapat melelehkan es/salju di jalanan? Mengapa cairan 

infus dapat masuk ke dalam pembuluh darah tubuh? Mengapa minuman 

isotonik dapat terserap dalam tubuh? Dalam rangka menjawab pertanyaan 

yang muncul tersebut, mari kita lakukan beberapa aktivitas berikut ini. 

Aktivitas ini meliputi observasi, diskusi, dan latihan. Pertemuan pembelajaran 

ke-1 ini akan mencapai indikator 3.1.1 s.d 3.1.5  pada submateri identifikasi 

fenomena sifat koligatif larutan; pengkategorian fenomena sifat koligatif 

larutan; penjelasan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan partikel zat; 

penjelasan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan diagram fasa; dan 

penjelasan sifat koligatif larutan berdasarkan pengamatan fenomena. 

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) (Joyce, B 

& Weil, M. 2000). Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  
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Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-1 adalah LK peserta 

didik, handout, bahan demonstrasi, kertas plano/kertas/karton, spidol 

berwarna, isolasi/bahan untuk menempel, LCD proyektor, Internet (jika ada), 

Hp atau kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan penjelasan/ 

observasi/pengamatan. 

a. Kegiatan Identifikasi Fenomena Sifat Koligatif Larutan dalam 

Kehidupan Sehari-Hari 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran ini diharapkan peserta 

mampu: 

1) Mengidentifikasi fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan video/gambar 

2) Mengkategorikan fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui diskusi 

Estimasi  Waktu 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran ini (Stimulation): 30 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan mengidentifikasi 

fenomena sifat koligatif larutan  adalah sebagai berikut. 

o Gambar/Video tentang beberapa fenomena sifat koligatif (penurunan 

tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan 

osmotik) yang dikumpulkan  dalam tayangan power point untuk 

diidentifikasi oleh peserta didik. 

o Bahan demonstrasi: gelas kimia 2, pengaduk 

o Pemutar Video/komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

o LKPD 1 
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Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

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

orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik). 

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

mempelajari LKPD 1 terlebih dahulu 

3) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu 

dilakukan selama pengamatan gambar/video dengan bantuan LKPD 1. 

Stimulation 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam melakukan demonstrasi sederhana 

membandingkan sifat fisik air dengan sifat fisik larutan (air yang 

ditambahkan zat tertentu nonvolatil, dan dilarutkan), guru 

memberikan pertanyaan arahan kepada peserta didik 

5) Memfasilitasi peserta didik dalam berpendapat dan mengajukan 

pertanyaan mengenai proses yang diamati selama demonstrasi 

6) Memfasilitasi peserta didik dalam mengamati gambar/video tentang 

beberapa fenomena sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi tentang 

hasil pengamatannya terhadap gambar/video. 

8) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan 

dan mengisi LKPD 1 di kelompoknya. 

a) Mengamati beberapa fenomena sifat koligatif menggunakan 

gambar/video yang digunakan  

b) Mengidentifikasi dan mengkategorikan beberapa fenomena sifat 

koligatif berdasarkan pengamatan dengan menggunakan tabel. 

No Nama 
Fenomena 

 
Kategori Fenomena 

Alasan 

Kenaikan 
titik 
didih 

Penurunan 
tekanan 

uap 

Penurunan 
titik beku 

Tekanan 
osmotik 

       

 dst      



 Unit Pembelajaran 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

 
 33 

 
9) Menfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada LKPD 1 

dan berdiskusi untuk identifikasi dan pengkategorian fenomena , saling 

adanya tanggapan antar kelompok. 

 

b. Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat 

Koligatif Larutan berdasarkan Percobaan 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

1) Menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan partikel zat 

2) Menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan diagram 

fasa 

3) Menjelaskan sifat koligatif larutan berdasarkan hasil pengamatan 

Estimasi Waktu  

Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan Diskusi dan Observasi 

tentang fenomena sifat koligatif larutan melalui demonstrasi/percobaan 

sederhana: 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 Observasi dan 

Diskusi tentang fenomena sifat koligatif larutan  adalah sebagai berikut. 

o HP atau kamera digital 

o Komputer /laptop 

o Alat Praktik: Termometer, alat pemanas/set pembakar spiritus/teko 

pemanas, wadah/kaleng/gelas kimia 

o Bahan Praktik: es batu, air, gula 

o Karton/kertas plano/whiteboard 

o LCD Proyektor 

o LKPD2 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 
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Problem Statement 

1) Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya 

masing-masing 

2) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

”Mengapa suatu larutan dapat mengalami kenaikan titik didih, 

penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku?  

“Bagaimana tekanan osmotik terjadi dalam cairan infus yang diberikan 

ke pasien?” 

“Bagaimana mengetahui kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, 

penurunan titik beku dan tekanan osmotik dalam suatu larutan?” dan 

sebagainya 

       Data Collection 

3) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2. 

4) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan praktik sederhana yaitu 

praktik kenaikan titik didih dan penurunan titik beku (sesuai LKPD 2) 

5) Memfasilitasi peserta didik ketika memberikan hasil pengamatan dan 

mengisi LKPD 2 di kelompoknya 

a) Mengamati titik didih dan titik beku berdasarkan suhu yang 

teramati pada termometer  

b) Menuliskan dan mengumpulkan data hasil yang teramati dengan 

menggunakan tabel. 

Volume 
Pelarut 
(Air)/es 

Nama 
Zat 

Terlarut 

Jenis 
Zat 

Terlarut 

Jumlah  
Zat 

Terlarut 

Perlakuan Titik 
didih 

air 

Titik 
didih 

larutan 

100  
mL Air  

Gula  1 sdm Dididihkan   

  2 sdm    

Sejumlah   
Es Batu 
1/3 kaleng 
biskuit 

Gula  1 sdm Didinginkan   

  2 sdm    
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    Data Processing dan Verification 

6) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD 2 

dengan menyesuaikan data pengamatan dan sumber belajar, 

menghubungkan fenomena sifat koligatif larutan dengan partikel zat 

terlarut dan diagram fasa.  

7) Memfasilitasi peserta didik untuk saling menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya dan saling menanggapi hingga peserta didik memberikan 

kesimpulan penjelasan sifat koligatif larutan berdasarkan pengamatan, 

partikel zat terlarut dan diagram fasa 

Generalization 

8) Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan dan diskusi  

 

Aktivitas 2. Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 
Berdasarkan Kenaikan Titik Didih dan Penurunan Tekanan 
Uap (Pembelajaran Pertemuan Ke-2 dan Ke-3) 

Pada saat mendidihkan air tanpa adanya zat terlarut lainnya akan memiliki 

titik didih yang berbeda dengan air yang sudah ditambahkan zat lain ke 

dalamnya dan dilarutkan. Kondisi saat air yang semula sedang mendidih dapat 

diukur suhunya sejenak dengan termometer kemudian ditambahkan sejumlah 

gula dan diaduk hingga larut maka proses mendidih akan terhenti sejenak 

kemudian akan mendidih kembali. Saat kondisi kedua ini dapat diukur 

kembali suhunya. Berapa suhu yang terjadi? Apakah sama dengan air 

mendidih sebelum ditambahkan sejumlah gula? Bagaimana jika zat yang 

dilarutkannya adalah zat lain selain gula? Bagaimana partikel zat yang 

ditambahkan mempengaruhi kenaikan titik didih larutan? Mengapa dengan 

penambahan zat terlarut dapat menaikkan titik didih larutan? Bagaimana 

dengan tekanan uap larutannya? Apakah jumlah dan jenis partikel dapat 

mempengaruhi sifat koligatif  larutan? Mengapa demikian? 
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Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi dan observasi tentang menganalisis fenomena sifat koligatif 

larutan berdasarkan kenaikan titik didih larutan. Setelah melakukan aktivitas 

tersebut dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-2 dan ke-3 ini akan mencapai indikator 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.11 dan 4.1.1 pada submateri Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

berdasarkan Kenaikan Titik Didih dan Penurunan Tekanan Uap. Pertemuan 

ke-2 dan 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) 

(Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 4 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-2 dan ke-3 ini  

adalah LK peserta didik, handout, bahan praktik, kertas plano/kertas/karton, 

spidol berwarna, isolasi/bahan untuk menempel, LCD proyektor, Internet 

(jika ada), Hp atau kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan 

penjelasan/ observasi/pengamatan. 

a. Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat 

Koligatif Larutan berdasarkan Kenaikan Titik Didih dan Penurunan 

Tekanan Uap  

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

   Setelah melakukan aktivitas observasi dan diskusi ini diharapkan     

peserta mampu: 

1) Menentukan kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap larutan 

berdasarkan data percobaan 

2) Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan 

titik didih larutan dan penurunan tekanan uap 
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Estimasi Waktu 

 Estimasi waktu aktivitas pembelajaran kegiatan ini : 4x45 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Observasi dan 

Diskusi tentang fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan 

titik didih larutan dan penurunan tekanan uap larutan  adalah sebagai 

berikut. 

o HP atau kamera digital 

o Komputer /laptop 

o Alat Praktik: Termometer, alat pemanas/set pembakar 

spiritus/teko pemanas, wadah/kaleng/gelas kimia 

o Bahan Praktik: air, gula, urea 

o Komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

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

orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik) 

b) Membagikan LKPD 3 kepada peserta didik. Meminta peserta didik 

mempelajari LKPD 3 terlebih dahulu 

Stimulation 

c) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu 

dilakukan selama pengamatan gambar/video saat praktik di 

pertemuan pertama dengan bantuan LKPD 3 tentang penentuan dan 

analisis kenaikan titik didih larutan,  penurunan tekanan uap larutan 

dan penerapannya di kehidupan sehari-hari 

d) Memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi 

berdasarkan gambar/video tentang bagaimana penentuan dan analisis 

kenaikan titik didih larutan dan penurunan tekanan uap larutan 
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berdasarkan hasil pengamatannya dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

e) Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik tentang bagaimana 

menganalisis fenomena kenaikan titik didih larutan dan penurunan 

tekanan uap larutan dengan menggambarkan partikel di kertas 

plano/karton masing-masing kelompok dan menunjukkan diagram 

fasa tekanan terhadap suhu serta faktor yang mempengaruhi kenaikan 

titik didih dan penurunan tekanan uap. 

Problem Statement 

f) Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya 

masing-masing. Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

o “Bagaimana menentukan kenaikan titik didih larutan dan 

penurunan tekanan uap larutan melalui hukum Raoult?” 

o “Bagaimana menganalisis fenomena kenaikan titik didih 

larutan dan penurunan tekanan uap berdasarkan partikel zat 

terlarut dan diagram fasa?” 

o “Bagaimana jumlah partikel zat terlarut dapat mempengaruhi 

kenaikan titik didih larutan dan penurunan tekanan uap?” 

       Data Collection 

g) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik kenaikan titik didih 

larutan dan penurunan tekanan uap larutan dengan berbeda 

konsentrasi zat terlarut, sesuai LKPD 3 

h) Memfasilitasi peserta didik ketika mencatat data pengamatan dan 

mengisi LKPD 3 di kelompoknya 
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     Tabel  Hasil Pengamatan  

Volume 
Pelarut 
(Air) 

Nama 
Zat 
Terlarut 

Jenis 
Zat 
Terlarut 

Jumlah  
Zat 
Terlarut 

Titik 
didih 
air OC 

Titik 
didih 
larutan 

OC 

Perubahan 
titik didih 
larutan 

OC 

100 mL 
air 

Gula 
pasir 

Padat 

 

5 gram    

   10 gram    

   15 gram    

   20 gram 
 

   

 

      Data Processing dan Verification 

i) Memfasilitasi peserta didik dalam berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan pada LKPD 3 dengan menyesuaikan data pengamatan dan 

sumber belajar, berlatih menentukan perubahan kenaikan titik didih 

larutan dan perubahan penurunan tekanan uap dengan berhitung dan 

menganalisis fenomena melalui  menggambarkan partikel zat terlarut 

dan menunjukkan diagram fasa berdasarkan data.  

j) Memfasilitasi peserta didik untuk saling menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya dan saling menanggapi hingga peserta didik memberikan 

kesimpulan bagaimana menentukan sifat koligatif kenaikan titik didih 

larutan dan penurunan tekanan uap; analisis fenomena kenaikan titik 

didih larutan dan penurunan tekanan uap larutan serta pengaruh 

jumlah zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan dan 

penurunan tekanan uap.  

Generalization 

k) Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan dan diskusi. 

l) Memfasilitasi peserta didik untuk membuat dan menyajikan laporan 

hasil kerja kelompok dalam bentuk tertulis dan cerita dalam video HP 

(jika memungkinkan), yaitu analisis fenomena kenaikan titik didih dan 
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penurunan tekanan uap beserta kegunaan prinsip sifat koligatifnya 

dalam kehidupan sehari hari (ditugaskan). 

 

Aktivitas 3. Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 
Berdasarkan Penurunan Titik Beku (Pembelajaran 
Pertemuan Ke-4) 

Pada saat membuat es krim/es puter/es lilin dapat memanfaatkan 

penambahan garam pada kumpulan es batu agar membuat kondisi sekeliling 

pembuatan es cream/es puter/es lilin menjadi lebih cepat dingin tanpa 

menggunakan kulkas. Mengapa demikian? Bagaimana jika yang ditambahkan 

zat lain? Apa yang terjadi pada titik beku larutannya? Bagaimana pengaruh zat 

yang ditambahkan (zat terlarut) terhadap larutan? Apakah dapat dibayangkan 

partikel zat terlarut tersebut dapat mempengaruhi kondisi sifat fisik larutan 

sebelumnya?  

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi dan observasi tentang menganalisis fenomena sifat koligatif 

larutan berdasarkan penurunan titik beku. Setelah melakukan aktivitas 

tersebut dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-4 ini akan mencapai indikator 3.1.6, 3.1.9, 3.1.11 

dan 4.1.1 pada submateri Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdasarkan 

Penurunan Titik Beku Larutan. 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 adalah LK peserta 

didik, handout, bahan praktik, kertas plano/kertas/karton, spidol berwarna, 
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isolasi/bahan untuk menempel, LCD proyektor, Internet (jika ada), Hp atau 

kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan penjelasan/ 

observasi/pengamatan. 

a. Kegiatan Observasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat Koligatif 

Larutan berdasarkan Penurunan Titik Beku Larutan 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

   Setelah melakukan aktivitas observasi dan diskusi ini diharapkan     

peserta mampu: 

1) Menentukan penurunan titik beku larutan berdasarkan data 

percobaan 

2) Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan 

titik beku larutan. 

Estimasi Waktu 

 Estimasi waktu aktivitas pembelajaran ini  : 2x45 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Observasi dan 

Diskusi tentang fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan 

titik beku larutan  adalah sebagai berikut. 

o HP atau kamera digital 

o Komputer /laptop 

o Alat Praktik: Termometer, wadah/kaleng/gelas kimia  

o Bahan Praktik:   gula/urea, sejumlah es batu 

o Komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

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

orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik) 

b) Membagikan LKPD 4 kepada peserta didik. Meminta peserta didik 

mempelajari LKPD 4 terlebih dahulu 
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Stimulation 

c) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu 

dilakukan selama pengamatan gambar/video saat praktik di 

pertemuan pertama dengan bantuan LKPD 4 tentang analisis 

penurunan titik beku larutan dan penerapannya di kehidupan sehari-

hari 

d) Memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi 

berdasarkan gambar/video tentang bagaimana penentuan dan analisis 

titik beku larutan berdasarkan hasil pengamatannya dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari  

e) Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik tentang bagaimana 

menganalisis fenomena penurunan titik beku larutan dengan 

menggambarkan partikel di kertas plano/karton masing-masing 

kelompok dan menunjukkannya pada diagram fasa  

Problem Statement 

f) Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya 

masing-masing.  Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

o “Bagaimana menentukan penurunan titik beku larutan?” 

o “Bagaimana menganalisis fenomena penurunan titik beku larutan 

berdasarkan partikel zat terlarut dan diagram fasa?” 

o “Bagaimana jumlah partikel zat terlarut dapat mempengaruhi 

penurunan titik beku larutan?” 

       Data Collection 

g) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik penurunan titik beku 

larutan dengan berbagai zat terlarut dan berbeda konsentrasinya, 

sesuai LKPD 4 

h) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan 

dan mengisi LKPD 4 di kelompoknya 



 Unit Pembelajaran 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

 
 43 

Sejumlah 
es batu 

(masing-
masing 
wadah) 

Wadah 

Berisi 
larutan 

urea 

Jenis 
Zat 

terlarut 

Jumlah  
urea 

Perlakuan Titik 
beku 
air OC 

Titik 
beku 

larutan 

OC 

Peru-
bahan 
titik 
beku 

OC 

1/3 kaleng 
biskuit  

A       

 B       

 C       

 D       

 

 Data Processing dan Verification 

i) Memfasilitasi peserta didik dalam diskusi dan menjawab 

pertanyaan pada LKPD 4 dengan menyesuaikan data pengamatan 

dan sumber belajar, berlatih menentukan perubahan penurunan 

titik beku dengan berhitung dan menganalisis fenomena melalui  

menggambarkan partikel zat terlarut dan menunjukkan diagram 

fasa berdasarkan data.  

j) Memfasilitasi peserta didik untuk saling berdiskusi, 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya dan saling menanggapi 

hingga peserta didik memberikan kesimpulan bagaimana 

menentukan sifat koligatif penurunan titik beku; analisis fenomena 

penurunan titik beku serta pengaruh jumlah zat terlarut terhadap 

penurunan titik beku.  

Generalization 

k) Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan diskusi  

l) Memfasilitasi peserta didik untuk membuat dan menyajikan 

laporan hasil kerja kelompok dan cerita dalam video (HP) jika 

memungkinkan, yaitu analisis fenomena penurunan titik beku 

larutan beserta kegunaan prinsip sifat koligatifnya dalam 

kehidupan sehari hari (ditugaskan) 
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Aktivitas 4. Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 
Berdasarkan Tekanan Osmotik (Pembelajaran Pertemuan Ke-
5) 

Jika kita berkeringat dan kelelahan, sangat disarankan untuk mengkonsumsi 

minuman isotonik. Minuman isotonik sangat dibutuhkan dalam rangka dapat 

menggantikan ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai pengganti cairan 

ion-ion yang hilang akibat berolahraga/kelelahan dan berkeringat. Mengapa 

minuman isotonik dapat terserap dengan baik di dalam tubuh manusia? 

Larutan isotonik lainnya, seperti larutan infus yang dialirkan ke pembuluh 

darah. Mengapa larutan isotonik dapat mengalir dengan mudah di dalam 

pembuluh darah kita tanpa merusak sel darah merah dan terserap dalam 

tubuh dengan cepat? Contoh lain, Bagaimana caranya cairan mineral dalam 

tanah dapat tertarik oleh tanaman dan disebarkan ke seluruh sel tumbuhan? 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas diskusi dan observasi tentang menganalisis fenomena sifat koligatif 

larutan berdasarkan tekanan osmotik. Setelah melakukan aktivitas tersebut 

dengan baik, Saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Pertemuan pembelajaran ke-5 ini akan mencapai indikator 3.16, 3.1.10 , 3.11, 

dam 4.1.1 pada submateri Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdasarkan 

tekanan osmotik. Pertemuan ke-5 ini menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan sintaks 1) Orientasi peserta didik pada 

masalah; 2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar; 3)Membimbing 

penyelidikan individu maupun kelompok; 4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya; 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-5 adalah LK peserta 

didik, handout, kertas plano/kertas/karton, spidol berwarna, isolasi/bahan 

untuk menempel, LCD proyektor, Internet (jika ada), Hp atau kamera sebagai 

alat untuk mendokumentasikan penjelasan/ observasi/pengamatan. 
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Kegiatan Observasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat Koligatif 

Larutan berdasarkan Tekanan Osmotik 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

   Setelah melakukan aktivitas observasi dan diskusi ini diharapkan peserta 

mampu: 

1) Menentukan tekanan osmotik suatu larutan berdasarkan data 

percobaan 

2) Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan tekanan 

osmotik 

Estimasi Waktu 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran ini : 2x45 menit 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Observasi dan Diskusi 

tentang fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan titik beku 

larutan  adalah sebagai berikut. 

o Komputer /laptop 

o Karton/kertas plano/whiteboard 

o Kertas HVS 

o LCD Proyektor 

o Minuman isotonik 

Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

Orientasi Peserta Didik pada Masalah 

a) Membagikan LKPD 5 kepada peserta didik. Meminta peserta didik 

mempelajari LKPD  terlebih dahulu 

b) Memotivasi peserta didik melalui penayangan gambar/video untuk 

mengidentifikasi peran sifat koligatif pada aplikasi tekanan osmotik di 

kehidupan sehari-hari (minuman isotonik, proses infus, pengawetan 

sayuran, transportasi cairan mineral ke dalam sel tumbuhan, dll), 

bahkan guru menunjukkan contoh minuman isotonik lengkap dengan 

kemasannya. Arahkan agar peserta didik berani mengemukakan 
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pendapatnya mengenai fenomena yang mereka amati melalui 

gambar/video berdasarkan analisis partikel-partikel zat terlarut dan 

proses dalam tekanan osmotik.  

c) Membimbing peserta didik melalui identifikasi permasalahan 

berdasarkan fenomena tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari 

melalui bahan bacaan.  

“Mengapa ketika kalian setelah selesai olahraga, tubuh akan terasa 

segar  jika mengkonsumsi minuman isotonik?’ 

“Bagaimana ion-ion dalam minuman isotonik jika dikonsumsi akan 

dapat menggantikan ion-ion tubuh  yang hilang?”  

“Mengapa cairan infus dapat masuk ke pembuluh darah dan cairan ion-

ionnya dapat terserap dalam tubuh dengan baik?” 

“Bagaimana sayuran atau buah-buahan menjadi tetap segar dan awet 

dengan penambahan larutan garam atau gula?” 

“Apakah konsentrasi zat terlarut dapat berpengaruh terhadap tekanan 

osmotik larutan?” 

d) Memfasilitasi peserta didik  untuk melakukan diskusi kelas sampai 

dapat memahami permasalahan yang disampaikan dan menyadari 

pentingnya memahami fenomena sifat koligatif tekanan osmotik dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga timbul kepedulian mempelajari 

tekanan osmotik 

 Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar  

e) Memfasilitasi peserta didik untuk berkelompok (4-5 orang setiap 

kelompok). Jumlah anggota kelompok disesuaikan kondisi di kelas 

f) Mengatur peserta untuk bekerja berkelompok dan berkolaborasi, 

menentukan sumber informasi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan yang telah diidentifikasi dan bekerja di laboratorium 

dengan alat bahan yang telah disediakan. 
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Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok  

g) Mengarahkan peserta didik untuk melakukan studi pustaka pada 

berbagai sumber informasi untuk penyelesaian masalah di LKPD 5. 

h) Memfasilitasi diskusi kelompok untuk untuk penyelesaian masalah di 

LKPD 5 berdasarkan literatur berbagai sumber infomasi/eksplorasi di 

dunia maya. 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

i) Memfasilitasi peserta didik dalam mengolah hasil informasi yang 

diperoleh dan membuat rangkuman berupa laporan  sebagai 

penyelesaian masalah dalam rangka menjelaskan fenomena tekanan 

osmotik dalam kehidupan sehari-hari.  

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

j) Memfasilitasi terjadinya diskusi kelas saat adanya presentasi antar 

kelompok di kelas sebagai bentuk analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah yang diajukan peserta didik. Dengan kegiatan ini, 

peserta didik dilatih untuk menguatkan argumentasi. Guru juga 

mengevaluasi konsep dan cara berpikir peserta didik dan memberikan 

arahan dan penguatan. 

k) Memfasilitasi peserta didik untuk membuat dan menyajikan laporan 

hasil kerja kelompok dalam bentuk tertulis dan video HP ,yaitu analisis 

fenomena tekanan osmotik beserta kegunaan prinsip sifat koligatifnya 

dalam kehidupan sehari hari (ditugaskan). 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berikut ini 5 (lima) lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas 

pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Identifikasi Fenomena Sifat Koligatif dalam 

Kehidupan Sehari-Hari; 2) LKPD 2. Kegiatan Praktik, Observasi, dan Diskusi 

tentang Fenomena Sifat Koligatif Larutan Berdasarkan Percobaan ; 3) LKPD 3. 

Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdasarkan Kenaikan Titik Didih 

dan Penurunan Tekanan Uap; 4) LKPD 4. Analisis Fenomena Sifat Koligatif 

Larutan berdasarkan Penurunan Titik Beku; 5) LKPD 5. Analisis Fenomena 

Sifat Koligatif Larutan berdasarkan Tekanan Osmotik. 

LKPD 1. Identifikasi Fenomena Sifat Koligatif Larutan dalam 

Kehidupan Sehari-Hari 

Pada  aktivitas ini, kalian akan melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap 

penayangan gambar dan video tentang fenomena sifat koligatif larutan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kalian akan mengidentifikasi, mengkategorikan dan 

menjelaskan fenomena sifat koligatif berdasarkan pengamatan dan diskusi.  

Kalian akan bekerja secara berkelompok dan berkolaborasi untuk berdiskusi, 

mengisi tabel pengamatan dan menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap 

kelompok dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

Judul: Identifikasi Fenomena Sifat Koligatif Larutan dalam Kehidupan 

Sehari-Hari 

Tujuan: Mengidentifikasi dan mengkategorikan fenomena sifat koligatif 

larutan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan  

Alat dan Bahan:  

1. Gambar/Video tentang beberapa fenomena sifat koligatif larutan 

dalam kehidupan sehari hari 

2. Bahan Tayang 

3. Pemutar Video/Komputer/Laptop 

4. LCD Proyektor       5. LKPD 1 
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Prosedur Kegiatan: 

1. Amati demonstrasi sederhana yang dilakukan guru dan peserta didik 

mengenai sifat fisik air sebagai pelarut dan sifat fisik air jika telah 

ditambahkan suatu zat ke dalamnya. 

  

 

 

 

 

Kondisi a Kondisi b Kondisi c 

a. Siapkan gelas kimia dengan 100mL  air 

b. Amati sifat fisik kondisi a, yaitu kondisi air (titik didih, titik beku, 

tekanan uap larutan) 

c. Gunakan gelas kimia berbeda dan masukan  gula pasir/urea/garam le 

dalam tabung A (kondisi B), aduk hingga larut (kondisi c)  

d. Ajukan pertanyaan dan prediksi bagaimana sifat fisik yang dimiliki 

larutan (air+zat lain non volatil) dan bagaimana jika zat yang 

ditambahkan adalah zat volatil 

 

 

 

 

 

 

2. Amatilah gambar/tayangan video mengenai beberapa fenomena sifat 

koligatif  dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Tulislah pertanyaan yang ingin kalian ajukan berdasarkan hasil 

pengamatan kalian terhadap tayangan 

 

 

 

 

 

air air Air+zat X 

+      
Zat lain  
non 
volatil 
dan 
aduk 
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4. Selama proses mengamati, Identifikasilah nama fenomena-fenomena yang 

terjadi dalam penayangan gambar/video  

5. Deskripsikanlah proses yang terjadi pada fenomena-fenomena tersebut 

6. Kategorikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam gambar dan video ke 

dalam kategori kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan 

titik beku dan tekanan osmotik. Kemukakanlah alasannya. 

7. Data Hasil Pengamatan: 

No Nama 
Fenomena 

 
Kategori Fenomena (Beri tanda √) 

 
Deskripsi Alasan 

Kenaikan 
titik didih 

Penurunan 
tekanan uap 

Penurunan 
titik beku 

Tekanan 
osmotik 

  

 

     

  

dst 

     

 
8. Berikan tanggapan kalian berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi 

mengenai identifikasi fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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LKPD 2. Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdasarkan Percobaan 

Pada  aktivitas ini, kalian akan melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap 

percobaan/praktikum tentang fenomena sifat koligatif larutan yang akan 

menggiring cara berpikir kalian melalui diskusi. Kalian akan bekerja secara 

berkelompok dan berkolaborasi untuk berdiskusi, mengisi tabel pengamatan, 

menggambarkan partikel dan diagram fasa pada karton serta menjawab 

pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikan aktivitas 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 

Judul: Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Fenomena Sifat Koligatif 

Larutan berdasarkan Percobaan 

Tujuan:  

1. Menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan partikel zat 

2. Menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan diagram fasa 

3. Menjelaskan sifat koligatif larutan berdasarkan hasil pengamatan 

4. Menentukan sifat koligatif larutan berdasarkan data percobaan 

Alat dan Bahan:  

1. HP atau kamera digital 

2. Komputer /laptop 

3. Alat Praktik: Termometer, 1 buah alat pemanas/set pembakar 

spiritus/teko pemanas, 4 wadah/kaleng/gelas kimia diberi nama A, B, C 

dan D, Timbangan 

4. Bahan Praktik: sejumlah es batu untuk disimpan ke dalam 2 wadah (C dan 

D) yang sudah dipecah-pecah, 200 mL air (@100mL untuk A dan B), 1 

sendok makan gula pasir untuk  A, 2 sendok makan gula pasir untuk B, 1 

sendok makan garam untuk  C dan 2 sendok makan garam untuk D. 

5. Karton/kertas plano/whiteboard 

6. Spidol warna warni 

7. LCD Proyektor 
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8. LKPD2 

Prosedur Kegiatan: 

1. Rumuskanlah permasalahan mengenai fenomena sifat koligatif dalam 

kehidupan sehari-hari berdasarkan pengamatan gambar/video yang 

ditayangkan saat LKPD 1 

 

 

 

 

= 

2. Pastikan alat bahan percobaan telah tersedia (disiapkan sebelum 

pembelajaran di kelas) 

3. Siapkan wadah A, B, C dan D  

4. Percobaan 1 terhadap A dan B:   

a. Masukan air masing-masing 100mL pada wadah A dan wadah B 

b. Didihkan air pada wadah A dan wadah B, ukur suhunya saat tepat 

mendidih sebagai titik didih air sebagai suhu awal  

c. Masukan gula pasir sejumlah 1 sendok makan ke dalam wadah A dan 

2 sendok makan gula pasir ke dalam wadah B, kemudian semuanya 

diaduk terlebih dahulu. Didihkan dan ukur suhu saat mendidih sebagai 

suhu kondisi kedua (suhu larutan) 

5. Percobaan 2 terhadap C dan D: 

a. Masukan sejumlah es sebanyak 1/3 kaleng biskuit masing-masing 

pada wadah C dan wadah D. Langsung ukur suhu es awal dan catat 

pada tabel pengamatan. Titik beku air 0oC (es). 

b. Masukan 1 sendok makan garam ke dalam wadah C, aduk. Ukur 

suhunya dan Catat dalam tabel pengamatan sebagai suhu kondisi 

kedua pada wadah C. 

Rumusan Masalah 
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c. Masukan 2 sendok makan garam ke dalam wadah D, aduk. Ukur 

suhunya dan Catat dalam tabel pengamatan sebagai suhu kondisi 

kedua pada wadah D. 

6. Isilah tabel pengamatan sesuai dengan hasil percobaan 

Volume 
Pelarut 
(Air)/es 

Nama 
Zat 
Terlarut 

wadah Jumlah  
Zat 
Terlarut 

Perlakuan Titik 
didih 
awal 
air 
OC 

Titik 
didih 
larutan 

OC 

Peru-
bahan 
titik 
didih 

OC 

100  
mL Air  

gula A 1 sdm Dididihkan    

  B 2 sdm     

Sejumlah   
Es Batu 

garam C 1 sdm Didinginkan    

  D 2 sdm     

 

7. Diskusikan hasil pengamatan yang diperoleh dan jawablah pertanyaan 

berikut (gunakan sumber belajar untuk membantu kalian menjawab 

pertanyaan dan memahami konsep). 

 

Pertanyaan: 

Bagian I Fenomena Kenaikan Titik Didih 

1. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan pendidihan air, apa 

yang terjadi pada suhu air sebelum dan setelah dilarutkan 1 sdm gula 

pasir (wadah A) dan 2 sdm gula pasir (wadah B) pada kondisi mendidih 

? Mengapa demikian? Asumsi titik didih air 100oC. 
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2. Apakah jumlah gula sebagai zat terlarut yang ditambahkan 

berpengaruh terhadap kenaikan titik didih? Mengapa? 

 

 

 

 

3. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena kenaikan titik didih pada 

larutan berdasarkan partikel zat yang terlibat di dalamnya? Gambarkan 

kondisi partikel zat dan kondisi suhu pada tabel berikut. 

(gambarkan pula pada karton/kertas plano yang disediakan dan 

tempel di dinding sebagai bahan diskusi kelas) 

Jumlah gula 
pasir yang 

ditambahkan 

Gambar Partikel dan Kondisi suhu 
Kondisi Awal   Kondisi saat 

ditambahkan zat 
Kondisi Akhir  

 
 
1 sdm 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
2 sdm 

 
 
 
 
 
 
 

  

Keterangan simbol partikel zat: 

O = partikel pelarut  

∆ = partikel zat terlarut 

    = partikel uap/gas 

 

  



 Unit Pembelajaran 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

 
 55 

4. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena kenaikan titik didih dan 

tekanan uap pada larutan berdasarkan diagram fasa? Bagaimana 

hubungannya? Jelaskan melalui gambar diagram fasa. Gambarkan 

diagram fasa dengan grafik: tekanan terhadap suhu. 

(gambarkan pula pada karton/kertas plano yang disediakan dan 

tempel di dinding sebagai bahan diskusi kelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kemukakan kesimpulan kalian melalui diskusi kelompok berdasarkan 

hasil percobaan mengenai: 

a. pengaruh zat telarut terhadap titik didih larutan dan tekanan uap 

larutan 

 

 

 

 

b. pengaruh jumlah zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan 

dan penurunan tekanan uap larutan 
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c. hubungan fenomena kenaikan titik didih dan penurunan tekanan 

uap dengan jumlah zat terlarut yang ditambahkan ke dalam pelarut 

melalui persamaan matematis 

 

 

 

 

 

 Bagian II Fenomena Penurunan Titik Beku 

1. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan penambahan garam 

pada es batu, apa yang terjadi pada suhu es/cairan pendingin sebelum 

dan setelah dilarutkan 1 sendok makan garam dan 2 sendok makan 

garam? Mengapa demikian? Asumsi titik beku air 0oC. 

 

 

 
 
 

2. Apakah jumlah garam sebagai zat terlarut yang ditambahkan 

berpengaruh terhadap penurunan titik beku? Mengapa? 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena penurunan titik beku pada 

larutan berdasarkan partikel zat yang terlibat di dalamnya? Gambarkan 

kondisi partikel zat dan kondisi suhu pada tabel berikut. 
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(gambarkan pula pada karton yang disediakan dan tempel di dinding 

sebagai bahan diskusi) 

Jumlah 
garam yang 

ditambahkan 

Gambar Partikel dan Kondisi suhu 
Kondisi Awal   Kondisi saat 

ditambahkan zat 
Kondisi Akhir  

 
 
1 sendok 
makan  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
2 sendok 
makan 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Keterangan  
O = partikel pelarut  
∆ = partikel zat terlarut 
  

4. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena penurunan titik beku pada 

percobaan tersebut berdasarkan diagram fasa? Jelaskan melalui 

gambar diagram fasa. (gambarkan pula pada karton yang disediakan 

dan tempel di dinding sebagai bahan diskusi) 
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5. Kemukakan kesimpulan kalian melalui diskusi kelompok mengenai: 

a. pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan 

 

 

 

 

b. pengaruh jumlah zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan  

 

 

 

 

c. hubungan penurunan titik beku dengan zat terlarut yang 

ditambahkan ke dalam pelarut melalui persamaan matematis 

 

 

 

 

6. Jelaskan kesimpulanmu mengenai pengertian sifat koligatif larutan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya 
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LKPD 3. Kegiatan Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

berdasarkan Kenaikan Titik Didih dan Penurunan Tekanan 

Uap 

Pada  aktivitas ini, kalian akan melaksanakan kegiatan praktik, pengamatan, 

diskusi dalam menganalisis fenomena kenaikan titik didih dan penurunan 

tekanan uap melalui percobaan. Kalian akan bekerja secara berkelompok dan 

berkolaborasi untuk berdiskusi, mengisi tabel pengamatan, menggambarkan 

partikel dan diagram fasa pada karton serta menjawab pertanyaan. 

Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

Judul: Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdsarkan Kenaikan 

Titik Didih dan Penurunan Tekanan Uap 

Tujuan:  

1. Menentukan kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap larutan 

berdasarkan data percobaan 

2. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik 

didih larutan dan penurunan tekanan uap 

Alat dan Bahan:  

1. HP atau kamera digital 

2. Komputer /laptop 

3. Alat Praktik: Termometer, 1 buah alat pemanas/set pembakar 

spiritus/teko pemanas, 4 wadah/kaleng/gelas kimia diberi nama A, B, C 

dan D, Timbangan 

4. Bahan Praktik: 400 mL air (@100mL untuk A, B, C dan D), 5 gram gula 

untuk  A, 10 gram gula untuk B, 15 gram gula untuk  C dan 20 gram gula 

untuk D. 

5. Karton/kertas plano/whiteboard 

6. LCD Proyektor, LKPD 3 
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Prosedur Kegiatan: 

1. Amati video/gambar tentang kenaikan titik didih yang telah dilakukan 

pada pertemuan pertama kemudian penerapannya dalam kehidupan 

sehari hari, contoh proses memasak dengan menggunakan panci presto 

dan dalam keadaan panci terbuka 

2. Berikan pertanyaan mengenai sesuatu yang ingin diketahui oleh kalian 

mengenai fenomena yang diamati (misal, partikel, diagram fasa, energi, 

titik didih, tekanan uap, kecepatan mendidih dan sebagainya) 

 

3. Rumuskanlah permasalahan melalui diskusi kelompok mengenai 

fenomena sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

pengamatan gambar/video yang ditayangkan saat LKPD 3 

 

 

 

4. Pastikan alat bahan percobaan telah tersedia (disiapkan sebelum 

pembelajaran di kelas). Siapkan video atau kamera untuk 

mendokumentasikan setiap tahap kegiatan percobaan. 

5. Siapkan wadah A, B, C dan D  

6. Masukan air masing-masing 100mL pada wadah A , B, C dan D 

7. Didihkan air pada wadah A , B, C dan D. Ukur suhu mendidihnya air sebagai 

suhu awal 

8. Masukan gula pasir sejumlah 5 gram ke dalam wadah A dan sejumlah 10 

gram gula pasir ke dalam wadah B, 15 gram ke dalam wadah C dan 20 

gram ke dalam wadah D, kemudian semuanya diaduk terlebih dahulu. 

9. Didihkan dan ukur suhu saat mendidih sebagai suhu kondisi kedua (suhu 

larutan) 
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10. Isilah tabel pengamatan sesuai dengan hasil percobaan 

Volume 
Pelarut 
(Air) 

Wadah Jenis 
Gula  

Jumlah  
gula 
pasir 

Perlakuan Titik 
didih 
air OC 

Titik 
didih 
larutan 

OC 

Peru-
bahan 
titik 
didih 

OC 

100  
mL  

A       

 B       

 C       

 D       

 
11. Diskusikan hasil pengamatan yang diperoleh dan jawablah pertanyaan 

berikut (gunakan sumber belajar untuk membantu kalian menjawab 

pertanyaan dan memahami konsep). 

Pertanyaan: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan pendidihan air, apa yang 

terjadi pada suhu air sebelum dan setelah dilarutkan gula pasir dengan 

kondisi berbeda jumlahnya pada kondisi mendidih ? Mengapa demikian? 

 
 
 
 
 
 
2. Berapa konsentrasi zat terlarut (molalitas) yang ditambahkan ke dalam 

air pada masing-masing wadah A, B, C dan D?. Mengapa digunakan 

konsentrasi zat terlarut dalam molalitas bukan molaritas? 
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3. Apakah jenis dan jumlah gula sebagai zat terlarut yang ditambahkan 

berpengaruh terhadap kenaikan titik didih? Mengapa? 

 

 

 

 

4. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena kenaikan titik didih pada 

larutan berdasarkan partikel zat yang terlibat di dalamnya? Gambarkan 

kondisi partikel zat dan kondisi suhu pada tabel berikut. 

(gambarkan pula pada karton yang disediakan dan tempel di dinding) 

Jumlah gula 
pasir yang 

ditambahkan 

Gambar Partikel dan Kondisi suhu 
Kondisi Awal   Kondisi saat 

ditambahkan zat 
Kondisi Akhir  

 
 
Wadah A 
5 gram 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Wadah A 
10 gram 

 
 
 
 
 
 
 

  

Wadah A 
15 gram 
 
 
 
 

   

Wadah A 
20 gram 
 
 
 
 

   

Keterangan  

O = partikel pelarut  

∆ = partikel zat terlarut 

    = partikel uap/gas 
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5. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena penurunan tekanan uap pada 

larutan? Gambarkan kondisi partikel zat dan kondisi suhu pada tabel 

berikut. 

(gambarkan pula pada karton yang disediakan dan tempel di dinding) 

Gambar Partikel dan Kondisi Tekanan Uap 
Kondisi Awal   Kondisi saat ditambahkan 

zat 
Kondisi Akhir  

 
 
 
 
 
 
 

  

Ket. 

        ))  = tekanan uap pelarut 

    ∆    = partikel zat terlarut 

           = partikel pelarut 

6. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena kenaikan titik didih dan 

penurunan tekanan uap pada larutan berdasarkan diagram fasa? Jelaskan 

melalui gambar diagram fasa. Gambarkan diagram fasa dengan grafik 

tekanan terhadap suhu.(gambarkan pula pada karton yang disediakan dan 

tempel di dinding) 

 

 

 

 

7. Gambarkan grafik suhu terhadap konsentrasi zat terlarut berdasarkan 

data percobaan. 
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8. Buat perhitungan kenaikan titik didih pada kondisi percobaan untuk 

keempat wadah (dengan air murni bermassa jenis : c=1 g/cm3). 

Bandingkan hasil perhitungan kalian dengan hasil percobaan. Jelaskan 

alasanmu. 

 

 

 

 

 

9. Buat perhitungan penurunan tekanan uap pada kondisi percobaan untuk 

keempat wadah (dengan air murni bermassa jenis : c=1 g/cm3). 

Bandingkan hasil perhitungan kalian dengan hasil percobaan. Jelaskan 

alasanmu. 

 

 

 

 

10.  Gambarkan grafik tekanan uap terhadap konsentrasi zat terlarut 

berdasarkan data percobaan. 

 

 

 

 

11. Kemukakan kesimpulan kalian melalui diskusi kelompok mengenai hasil 

percobaan ini dan tuliskan rumus matematis penentuan kenaikan titik 

didih dan penurunan tekanan uap 
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Tugas kelompok 

Membuat laporan hasil kerja kelompok dalam  bentuk tulisan dan video HP 

(jika memungkinkan), yaitu analisis fenomena kenaikan titik didih dan 

penurunan tekanan uap beserta kegunaan prinsip sifat koligatifnya dalam 

kehidupan sehari hari. 
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LKPD 4. Kegiatan Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

berdasarkan Penurunan Titik Beku 

Pada  aktivitas ini, kalian akan melaksanakan kegiatan praktik, pengamatan, 

diskusi dalam menganalisis fenomena penurunan titik beku melalui 

percobaan. Kalian akan bekerja secara berkelompok dan berkolaborasi untuk 

berdiskusi, mengisi tabel pengamatan, menggambarkan partikel dan diagram 

fasa pada karton serta menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok 

dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Judul: Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdsarkan Kenaikan 

Titik Didih dan Penurunan Tekanan Uap 

 

Tujuan:  

1. Menentukan penurunan titik beku pada larutan berdasarkan data 

percobaan 

2. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan 

titik beku 

Alat dan Bahan:  

1. HP atau kamera digital 

2. Komputer /laptop 

3. Alat Praktik: Termometer, 4 wadah/kaleng/gelas kimia diberi nama A, B, 

C dan D, timbangan 

4. Bahan Praktik: es batu yang sudah dicacah sejumlah masing-masing 1/3 

kaleng biskuit untuk wadah A, B, C dan D, 5 gram urea untuk  A, 10 gram 

urea untuk B, 15 gram urea untuk  C dan 20 gram urea untuk D. 

5. Karton/kertas plano/whiteboard 

6. LCD Proyektor 

7. LKPD 4 
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Prosedur Kegiatan: 

1. Amati video/gambar dari praktik di pertemuan pertama dan 

penerapannya seperti pembuatan es puter dengan menambahkan garam 

sebagai pendingin, mencairkan salju di jalan raya, dan antibeku 

2. Berikan pertanyaan mengenai sesuatu yang ingin diketahui oleh kalian 

mengenai fenomena yang diamati (misal, partikel, diagram fasa, energi, 

titik beku, kecepatan membeku, pembuatan es puter dan sebagainya) 

 

 

3. Rumuskanlah permasalahan melalui diskusi kelompok mengenai 

fenomena sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

pengamatan gambar/video yang ditayangkan  

 

 

 

4. Pastikan alat bahan percobaan telah tersedia (disiapkan sebelum 

pembelajaran di kelas). Siapkan video atau kamera untuk 

mendokumentasikan setiap tahap kegiatan percobaan 

5. Siapkan wadah A, B, C dan D  

6. Masukan es batu yang sudah dicacah masing-masing 1/3 kaleng biskuit 

pada wadah A , B, C dan D 

7. Ukur suhunya sebagai suhu awal . Anggap titik beku air sebagai pelarut = 

0oC 

8. Masukan  urea sejumlah 5 gram ke dalam wadah A dan sejumlah 10 gram 

urea ke dalam wadah B, 15 gram ke dalam wadah C dan 20 gram ke dalam 

wadah D, kemudian semuanya diaduk terlebih dahulu. 

9. Ukur suhu saat mendidih sebagai suhu kondisi kedua (suhu titik didih 

larutan) 
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10. Isilah tabel pengamatan sesuai dengan hasil percobaan 

Sejumlah 
es batu 

Wadah 

Berisi 
urea 

Jenis 
Zat 
terlarut 

Jumlah  
urea 

Perlakuan Titik 
beku 
air OC 

Titik 
beku 
larutan 

OC 

Peru-
bahan 
titik 
beku 

OC 

1/3 kaleng 
biskuit  

A       

 B       

 C       

 D       

11. Diskusikan hasil pengamatan yang diperoleh dan jawablah pertanyaan 

berikut (gunakan sumber belajar untuk membantu kalian menjawab 

pertanyaan dan memahami konsep) 

Pertanyaan: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan, apa yang terjadi pada 

suhu es sebelum dan setelah dilarutkan urea dengan kondisi berbeda 

jumlahnya? Mengapa demikian? 

 

 
 

2. Berapa konsentrasi zat terlarut (molalitas) yang ditambahkan ke dalam 

air pada masing-masing wadah A, B, C dan D?. Mengapa digunakan 

konsentrasi zat terlarut dalam molalitas bukan molaritas? 

 

 

 

3. Apakah jenis dan jumlah urea sebagai zat terlarut yang ditambahkan 

berpengaruh terhadap penurunan titik beku? Mengapa? 

 

 

 



 Unit Pembelajaran 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

 
 69 

4. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena penurunan titik beku pada 

larutan berdasarkan partikel zat yang terlibat di dalamnya? Gambarkan 

kondisi partikel zat dan kondisi suhu pada tabel berikut. 

(gambarkan pula pada karton yang disediakan dan tempel di dinding 

sebagai bahan diskusi) 

Jumlah urea 
yang 

ditambahkan 

Gambar Partikel dan Kondisi suhu 
Kondisi Awal   Kondisi saat 

ditambahkan zat 
Kondisi Akhir  

 
 
Wadah A 
5 gram 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Wadah A 
10 gram 

 
 
 
 
 
 

  

Wadah A 
15 gram 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Wadah A 
20 gram 
 
 
 
 

   

Keterangan  

O = partikel pelarut  

∆ = partikel zat terlarut 

    = partikel uap/gas 

5. Bagaimana kalian menjelaskan fenomena penurunan titik beku  

berdasarkan diagram fasa? Jelaskan melalui gambar diagram fasa. 

Gambarkan diagram fasa dengan grafik tekanan terhadap suhu. 
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6. Gambarkan grafik suhu terhadap konsentrasi zat terlarut berdasarkan 

data percobaan. 

 

 

 

 

 

7. Buat perhitungan penurunan titik beku pada kondisi percobaan untuk 

keempat wadah (dengan titik beku air =0oC dan air murni 

bermassa jenis : c=1 g/mL). Bandingkan hasil perhitungan kalian 

dengan hasil percobaan. Jelaskan alasanmu. 

 

 

 

 

 

8. Kemukakan kesimpulan kalian melalui diskusi kelompok mengenai 

hasil percobaan ini. 

 

 

 
 
      Keterangan: 
      Gunakan garam jika urea tidak tersedia di sekolah 
 
 

Tugas kelompok: Membuat laporan hasil kerja kelompok secara tertulis dan 

dalam bentuk video HP (jika memungkinkan), yaitu analisis fenomena sifat 

koligatif larutan penurunan titik beku larutan beserta kegunaan prinsip 

penurunan titik beku tersebut dalam kehidupan sehari hari  
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LKPD 5. Kegiatan Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

berdasarkan Tekanan Osmotik 

Pada  aktivitas ini, kalian akan melaksanakan penyelidikan berbasis masalah 

dan mencari solusi permasalahan tersebut, yang kemudian disajikan dalam 

bentuk hasil karya yang dianalisis dan dievaluasi dalam kegitana menganalisis 

fenomena tekanan osmotik melalui penelusuran informasi dari berbagai 

sumber. Kalian akan bekerja secara berkelompok dan berkolaborasi untuk 

berdiskusi, menggambarkan partikel pada proses terjadinya tekana osmotik 

pada karton serta menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Judul: Analisis Fenomena Sifat Koligatif Larutan berdsarkan Tekanan 

Osmotik 

Tujuan:  

1. Menentukan tekanan osmotik larutan berdasarkan data percobaan 

2. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan tekanan 

osmotik 

Media, Alat dan Bahan:  

1. Komputer /laptop 

2. Karton/kertas plano/whiteboard 

3. Kertas HVS 

4. LCD Proyektor 

5. LKPD 5 

Prosedur Kegiatan: 

1. Amati video/gambar tentang minuman isotonik, proses infus, pengawetan 

sayuran, transportasi cairan mineral ke dalam sel tumbuhan, dll serta 

guru/peserta didik menunjukkan contoh minuman isotonik beserta 

kemasannya untuk diamati. 

2. Berikan pertanyaan mengenai sesuatu yang ingin diketahui oleh kalian 

mengenai fenomena yang diamati (misal, partikel, proses terjadinya 
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tekanan osmotik, bagaimana terjadinya fenomena tersebut dan 

sebagainya) 

 

 

 

3. Rumuskanlah permasalahan melalui diskusi kelompok mengenai 

fenomena sifat koligatif tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan pengamatan minuman isotonik dan  gambar/video yang 

ditayangkan  

 

 

 

4. Lakukan studi pustaka, mencari informasi dari berbagai sumber dalam 

rangka penyelesaian masalah tentang tekanan osmotik untuk 

menjawab fenomena tekanan osmotik dalam kehidupan sehari hari 

5. Tulis beberapa penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-

hari dan penjelasan hubungan tekanan osmotik dengan penerapannya 

tersebut 

No Contoh Penerapan tekanan 
osmotik 

Hubungan prinsip tekanan osmotik 
dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
   

   

 dst  

 

6. Amati gambar berikut dan analisis proses terjadinya tekanan osmotik 

karena penambahan zat terlarut. Jelaskan sifat koligatif larutan 

tekanan osmotik dengan cara menggambarkan kondisi partikel zat 

pelarut dan zat terlarut yang terjadi saat kondisi A, B dan C lalu berikan 

penjelasan mengenai partikel saat kondisi-kondisi tersebut 

menggunakan pendapat kalian.  
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Partikel zat  dan Kondisi Tekanan Osmotik 

Kondisi A Kondisi B Kondisi C 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan secara deskripsi 

  

 

 

 

 

 

Keterangan  

O = partikel pelarut  

∆ = partikel zat terlarut 

7. Apakah perbedaan peristiwa osmosis dan tekanan osmotik? 
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8. Bagaimana pengaruh konsentrasi zat terlarut dan suhu terhadap 

tekanan osmotik? 

 

 

9. Bagaimana menentukan tekanan osmotik dalam suatu larutan dan 

tuliskan dalam bentuk matematis 

 

 

10.  Tulislah kesimpulan kalian tentang analisis fenomena tekanan osmotik 

sebagai salah satu sifat koligatif larutan 

 

 

 

 

Tugas kelompok 

Membuat laporan hasil kerja kelompok secara tertulis dan laporan dalam 

bentuk video HP (jika memungkinkan), yaitu analisis fenomena tekanan 

osmotik beserta kegunaan prinsip sifat koligatifnya dalam kehidupan sehari 

hari. 
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C. Bahan Bacaan 

Fenomena sifat koligatif pada larutan dapat diamati dalam kehidupan sehari 

hari.  Rasa syukur kepada Tuhan YME, karena fenomena-fenomena ilmiah 

yang terjadi di kehidupan ini adalah salah satu bentuk kekuasaan dan 

kebesaran-Nya. Larutan memiliki sifat koligatif yang dapat diamati. Sifat 

koligatif diakibatkan adanya sejumlah partikel zat terlarut dalam larutan. 

Sebagai contoh, Saudara dapat mengamati fenomena sifat koligatif secara 

mandiri pada saat memasak. Pada saat memasak air murni hingga mendidih, 

berapa suhu air murni yang mendidih tersebut? Kemudian, apa yang terjadi 

jika Saudara memasukan sejumlah gula pada saat air tersebut mendidih? Air 

yang semula sedang mendidih tersebut saat ditambahkan sejumlah gula dan 

diaduk maka proses mendidih akan terhenti sejenak kemudian akan mendidih 

kembali. Saat kondisi mendidih air yang telah diberi sejumlah gula, coba 

diukur suhunya. Berapa suhu yang terjadi? Apakah sama dengan air mendidih 

sebelum ditambahkan sejumlah gula? Silakan diskusikan secara berkelompok 

mengenai hasil yang diperoleh dan hubungkan fenomena yang terjadi dengan 

prinsip sifat koligatif. Tentunya suhu kondisi kedua akan lebih tinggi 

dibanding sebelumnya, artinya telah terjadi kenaikan titik didih. Hal ini 

disebabkan dengan adanya penambahan gula pasir sebagai zat terlarut 

menyebabkan adanya kenaikan titik didih. Titik didih air murni lebih rendah 

dibandingkan titik didih larutan. Jumlah zat terlarut sangat berpengaruh 

terhadap kenaikan titik didih larutan. Hal seperti ini adalah sifat koligatif 

larutan, yaitu sifat larutan yang tergantung pada banyaknya partikel zat 

terlarut dalam larutan dan bukan pada jenis partikel zat terlarut. Sifat koligatif 

larutan tidak hanya kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap, tetapi  

juga termasuk penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Pada tekanan 

osmotik, Saudara dapat memperhatikan orang yang sedang diberikan cairan 

infus. Silakan berdiskusi antar guru atau antara guru dan siswa untuk 

memikirkan mengapa cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh?  
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Fenomena Sifat Koligatif Berdasarkan Kenaikan Titik Didih  

Proses pendidihan terjadi karena panas meningkatkan gerakan atau energi 

kinetik, dari molekul yang menyebabkan cairan berada pada titik di mana 

cairan itu menguap. Titik didih cairan berhubungan dengan tekanan uap. Jika 

suatu larutan mempunyai tekanan uap yang tinggi pada suhu tertentu, maka 

molekul-molekul yang berada dalam larutan tersebut mudah untuk 

melepaskan diri dari permukaan  larutan menuju fasa uap jika mempunyai 

tekanan uap yang rendah, maka molekul-molekul dalam larutan tersebut tidak 

dapat dengan mudah melepaskan diri dari larutan menuju fasa uap. Jadi 

larutan dengan tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu tertentu akan 

memiliki titik didih yang lebih rendah. Cairan akan mendidih ketika tekanan 

uapnya menjadi sama dengan tekanan udara luar. Titik didih cairan pada 

tekanan udara 760 mmHg disebut titik didih standar atau titik didih normal. 

Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan itu sama dengan 

tekanan udara luar (tekanan pada permukaan cairan). Berikut adalah gambar 

fenomena kenaikan titik didih berdasarkan partikel zat. 

Kondisi awal Kondisi zat terlarut sukar 
menguap ditambahkan 

Kondisi akhir 

   

titik didih 100oC pada tekanan 1 
atm 

              Suhu tertentu Titik didih > 100oC pada tekanan 1 
atm 

 Sebagian partikel zat larut  dan 
mulai menghalangi partikel 
pelarut  

Jumlah partikel zat terlarut 
bertambah dan partikel pelarut sulit 
melepaskan diri menjadi fasa uap 

Gambar 10. Kondisi partikel zat pada fenomena kenaikan titik didih  
Sumber: dokumen PPPPTK IPA 
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Telah dijelaskan bahwa tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan 

uap pelarutnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian 

atau fraksi dari pelarut sehingga laju penguapan berkurang. Berdasarkan 

diagram fasa dapat dideskripsikan hubungan antara tekanan uap jenuh dan 

suhu air dalam larutan berair ditunjukkan pada Gambar  13 berikut. 

 

Gambar 11. Diagram Fasa kenaikan titik didih dan penurunan titik 
beku pada pelarut dan larutan  

Sumber: Kimia Dasar, Konsep Inti, Raymond Chang, 2006 

Pada diagram terlihat kurva putus-putus untuk larutan dan kurva biasa untuk 

pelarut murni.  Coba Saudara amati, analisis dan pelajari dengan teliti,  

diagram juga memperlihatkan titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan 

titik didih air dan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku air.  

Titik bertemunya ketiga garis kurva biasa disebut dengan titik Triple yang 

menyatakan keseimbangan ketiga fasa, yaitu padat, cair dan gas. Selain itu, 

dapat terlihat bahwa pada suhu berapapun tekanan uap larutan lebih rendah 

daripada tekanan uap pelarut murninya. Sehingga mengakibatkan kurva 

larutan (putus-putus) memotong garis horisontal yang bertanda P=1 atm pada 

suhu yang lebih tinggi daripada titik didih normal pelarut murni. Analisis dari 

gambar menunjukkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik 

didih pelarut murninya sehingga kenaikan titik didih ∆Tb di definisikan 

sebagai berikut. 

 ∆Tb = Tb -Tbo 
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Tb adalah titik didih larutan dan Tbo adalah titik didih pelarut murni. Kenaikan 

titik didih (∆Tb) berbanding lurus dengan penurunan tekanan uap maka akan 

berbanding lurus juga dengan konsentrasi (molalitas) larutan, sehingga dapat 

dirumuskan: 

 

Keterangan:  

∆Tb  = kenaikan titik didih larutan (oC) 

W     = massa zat terlarut (gram) 

             massa pelarut (gram) 

M      = massa molar (g/mol) 

Kb    = kenaikan titik didih molal (oC/m) yang bergantung pada pelarut 

 

Perlu diketahui bahwa sistem larutan suhunya tidak dijaga tetap sehingga kita 

tidak dapat menyatakan satuan konsentrasi bukan dalam molaritas, karena 

molaritas berubah jika suhu berubah atau terkait dengan volume jadi jika 

dipanaskan/didinginkan volume akan berubah. Untuk menghindarinya 

digunakan satuan molal.  

Tabel 4. Konstanta  kenaikan titik didih molal untuk beberapa cairan yang umum 

 

Sumber: Petrucci, Ralph H. 2001. 

Contoh Soal  

Suatu larutan non elektrolit mengandung 4 gram zat terlarut dalam 1000 gram 

air. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100, 0347oC. Berapa massa molekul 

zat tersebut, jika Kb = 0,52 oC.m-1  ? 

Penyelesaian: 

∆Tb = Kb.m 

 

∆Tb = Kb.
𝑤

𝑀
.

1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

 

 

∆Tb = Kb.
𝑤

𝑀
.

1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
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Massa molar (Mr) =     
𝐾𝑏

∆𝑇𝑏
 .

𝑤.1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

=    
0,52

0,0347
 .

4.1000

1000
 = 60 g/mol Jadi massa molar adalah  60 

Fenomena Sifat Koligatif Berdasarkan Penurunan Tekanan 

Uap 

Pada peristiwa penguapan terjadi perubahan dari zat cair menjadi gas. Jika zat 

cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup maka zat tersebut akan 

menguap hingga ruangan tersebut jenuh. Pada keadaan ini proses penguapan 

tetap berlangsung dan pada saat yang sama juga terjadi proses pengembunan. 

Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Keadaan ini dikatakan 

terjadi kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya. Artinya 

bahwa tidak akan terjadi perubahan lebih lanjut tetapi reaksi atau proses yang 

terjadi masih terus berlangsung. Tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh 

dinamakan tekanan uap jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh 

jumlah zat dan suhu. Makin besar tekanan uap suatu cairan, makin mudah 

molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap. Untuk mengetahui 

penurunan tekanan uap maka pada tahun 1880-an kimiawan Perancis F.M. 

Raoult mendapati bahwa melarutkan suatu zat terlarut mempunyai efek 

penurunan tekanan uap dari pelarut. Apabila pada pelarut murni kita 

tambahkan sejumlah zat terlarut yang tidak mudah menguap, apa yang akan 

terjadi?  

Coba perhatikan gambar berikut ini. 

 

(a)                                  (b)  

Gambar 12. Fenomena penurunan tekanan uap 
(a) Peristiwa penguapan zat cair dalam ruang tertutup sampai mencapai 

kesetimbangan antara laju penguapan dan laju pengembunan 

uap 

cair 

P<P

o 



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

 80 

(b) Tekanan uap jenuh pelarut lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan 
(Po>P) 

(Sumber: General Chemistry, Principles and Structure, James E Brady, 1990) 

Gambar 14 menjelaskan bahwa partikel-partikel pada larutan lebih tidak 

teratur dibandingkan partikel-partikel pada pelarut murni. Hal ini 

menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut murni. Inilah 

yang dinamakan penurunan tekanan uap jenuh. Selisih antara tekanan uap 

pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan dapat dituliskan secara 

matematis seperti berikut. 

 
Keterangan: 
∆P  = penurunan tekanan uap 
P0    =  tekanan uap jenuh pelarut murni 
P    =  tekanan uap larutan 
 
Jika zat terlarut bersifat tidak menguap (non volatile), artinya tidak memiliki 

tekanan uap yang dapat diukur sehingga tekanan uap dari larutan selalu lebih 

kecil daripada pelarut murninya. Jadi, hubungan antara tekanan uap larutan 

dan tekanan uap pelarut bergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam 

larutan. Hubungan itu dirumuskan dalam  Hukum Raoult (berasal dari nama 

kimiawan Perancis Francois Raoult) menyatakan bahwa tekanan uap larutan 

(P1) sama dengan tekanan uap pelarut murni (P1
o), dikalikan fraksi mol 

pelarut dalam larutan X1 

 

 
Dalam larutan yang mengandung hanya satu zat terlarut, X1=1-X2 dimana X2 

adalah fraksi mol zat terlarut  

 
                                                                  sehingga 
 

Jadi penurunan  tekanan uap, ∆P, berbanding lurus terhadap konsentrasi zat 

terlarut yang diukur dalam fraksi mol. Jika dilakukan penjelasan mengenai 

penurunan tekanan uap dalam keadaan jenuh dapat digambarkan pada 

diagram fasa berikut ini.  

∆P = P0- P 

P1= P1
0 X1 

P1= (1-X2) P1
0 P1

0 - P1 = ∆P= X2.P1
0 
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Gambar 13. Diagram Fasa 
 Sumber: wikipedia.com 

Tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya,  

karena meningkatnya ketidakteraturan, akibat proses fisis dan proses kimia,  

semakin tidak teratur maka semakin besar kecenderungan berlangsungnya 

suatu proses penguapan.  Penguapan meningkatkan ketidakteraturan suatu 

sistem sebab molekul dalam fasa uap kurang teratur  dibandingkan molekul 

dalam fasa cairan. Larutan lebih tidak teratur dibandingkan pelarut murni, 

maka selisih ketidakteraturan antara larutan dan uap lebih kecil dibandingkan 

antara pelarut murni dan uap.  Berikut contoh grafik perubahan tekanan uap 

(∆P), yang diperoleh dari P0-P terhadap Fraksi Zat Terlarut (X zat terlarut) 

 

Gambar 14. Grafik perbedaan tekanan uap terhadap Fraksi zat terlarut 
Sumber: Petrucci, Ralph H. 2001 
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Pada grafik tersebut terlihat semakin besar konsntrasi zat terlarut sehingga 

faksi zat terlarut semakin besar akan menaikkan titik didih air dan zat terlarut 

(larutan), sehingga akan lebih menurunkan tekanan uap larutan (P). 

Sedangkan jika tekanan uap larutan semakin turun mana perbedaan tekanan 

uap akan semakin besar sesuai dengan  rumus matematis ∆P = P0- P 

Contoh Soal  

Pada 25oC tekanan uap air murni adalah 23,76 mmHg dan tekanan uap larutan 

urea adalah 22,98 mmHg. Perkirakan molalitas larutan tersebut ! 

Penjelasan dan penyelesaian : 

Penentuan fraksi mol urea 

      ∆P = Po - P 

= 23,76-22,98 mmHg   

= 0,78 mmHg 

Dengan menggunakan rumus ∆P= X2.P1
0  didapat X2 = 0,033 

Rumus: X2 = 
𝑛2

𝑛1+𝑛2
 

Keterangan: n1 dan n2 masing-masing adalah jumlah mol pelarut dan zat 

terlarut. Oleh karena fraksi mol urea dalam larutan ini hanya 0,033, larutan ini 

termasuk encer sehingga dapat diasumsikan bahwa n1 jauh lebih besar 

daripada n2.  

Jadi dapat dituliskan: 

X2 =
𝑛2

𝑛1+𝑛2
=  

𝑛2

𝑛1
    (n1 > n2) 

n2 = n1.X2 

Jumlah mol air dalam 1 kg air adalah: 

1000 g H2O x  (1 mol H2O/18,02g H2O)  = 55,49 mol    

dan jumlah mol urea yang ada dalam 1 kg air adalah : 

n2 = n1 . X2 = (55,49 mol) (0,033)= 1,8 mol 

Jadi konsentrasi larutan urea adalah 1,8 molal 

Jika kedua komponen cairan yang mudah menguap (volatil) artinya memiliki 

tekanan uap yang dapat diukur, maka tekanan uap total dalam campuran 
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jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen. Hukum Raoult juga 

berlaku untuk cair-cair: 

 
 
PA dan PB adalah tekanan uap parsial untuk komponen A dan B 
PA

0   dan PB
0   adalah tekanan uap zat murni 

XA dan XB adalah fraksi mol masing masing zat.  
 
Bunyi Hukum Raoult: 
 
 

Ketika komponen dalam campuran telah mencapai kesetimbangan, total 

tekanan uap pada campuran dapat ditentukan dengan menggabungkan 

hukum Roult dengan hukum Dalton. 

Tekanan total diberikan oleh hukum Dalton untuk tekanan parsial 

PT = PA + PB  Atau:   PT = XAPo
A + XBPo

B 

Fenomena Sifat Koligatif Berdasarkan Penurunan Titik Beku 

Pada kehidupan sehari hari, Saudara dapat menemukan penerapan 

penurunan titik beku. Sebagai contoh adalah fenomena yang terjadi pada saat 

pembuatan es goyang/es puter tanpa menggunakan lemari es, tetapi dengan 

penambahan garam sebagai pendinginnya. Cairan pendingin adalah larutan 

berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0oC. Cairan pendingin dibuat 

dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Bagaimana suatu 

garam yang ditambahkan ke dalam sejumlah es batu menjadi pendingin?  

Mengapa dapat terjadi  penurunan titik beku larutan? 

 

 

 

 

 

 

Tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan 
tekanan uap jenuh pelarut murni.  

PA= XAPA
0    

PB= XBPB
0    

 

 

 

Pembekuan melibatkan transisi dari keadaan tidak teratur menjadi teratur sehingga 

energi harus diambil dari sistem. Larutan lebih tidak teratur dibandingkan pelarut, maka 

lebih banyak energi yang harus diambil dari pelarut untuk menciptakan keteraturan 

dibandingkan dalam kasus pelarut murni. Jadi, larutan memiliki titik beku lebih rendah 

dibandingkan pelarut. 
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Berikut ini penjelasan penurunan titik beku akibat penambahan zat terlarut. 

Kondisi awal Kondisi zat terlarut sukar 
menguap ditambahkan 

Kondisi akhir 

   

titik beku air 0oC pada 
tekanan 1 atm 

              Suhu tertentu Titik beku < 0oC pada 
tekanan 1 atm 

Fasa padat (es) dengan 
partikel zat yang teratur 

Sebagian partikel zat larut  
dan mulai menghalangi 
partikel pelarut  

Jumlah partikel zat terlarut 
bertambah dan partikel 
larutan menjadi tidak 
teratur sehingga banyak 
energi yang harus diambil 
dari pelarut untuk 
menciptakan keteraturan 

Gambar 15. Penjelasan fenomena penurunan titik beku pengaruh penambahan 
jumlah partikel zat 

Sumber: dokumen PPPPTK IPA 

Perhatikan secara cermat, diketahui pada diagram fasa, gambar tersebut 

menunjukkan penurunan tekanan uap larutan bergeser kurva padatan – 

cairan ke arah kiri. Akibatnya, garis ini memotong garis horisontal pada suhu 

yang lebih rendah daripada titik beku air. Penurunan titik beku air 

didefinisikan sebagai berikut. 

 

Dimana Tf adalah titik didih larutan dan Tfo adalah titik didih pelarut murni. 

Penurunan titik beku (∆Tf) berbanding lurus dengan penurunan tekanan uap 

maka akan berbanding lurus juga dengan konsentrasi (molalitas) larutan, 

sehingga dapat dirumuskan: 

 

 

 

∆Tf = Tfo - Tf  

 

∆Tf= Kf.m 

 

∆Tf = Kf.
𝑤

𝑀
.

1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
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Keterangan 

∆Tf  = penurunan titik beku larutan (oC) 

w     = massa zat terlarut (gram) 

massa pelarut (gram) 

M    = massa molar (g/mol) 

Kf    = kenaikan titik didih molal (oC/m) 

Dimana dalam persamaan tersebut terdapat m adalah konsentrasi dari zat 

terlarut dalam satuan molal dan Kf adalah konstanta penrunan titik beku 

molal (oC/molal). Berikut ini adalah data konstanta penurunan titik beku 

molal. 

Tabel 5. Data konstanta penurunan titik beku molal dari beberapa cairan yang umum 

 

Sumber: metrokimia.files.wordpress.com/2016 

 

Setelah memahami konsep tersebut, silakan Saudara mempelajari dengan 

mandiri penerapannya dalam perhitungan dan Saudara dapat berpikir kreatif 

untuk mengembangkannya dalam berbagai soal/pertanyaan. 

Contoh Soal 3 

Berapa gram urea yang terlarut di dalam 500 gram air jika larutan tersebut 

titik bekunya -1,4oC?(Kf air = 1,86oCm-1 dan Mr Urea =60) 

Penyelesaian: 

 

 

    

 

       Jadi massa urea adalah 22, 58 gram 

∆Tf = Kf.
𝑤

𝑀
.

1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

 

 1,4oC = 1,86 oC/molal.
𝑤 (𝑔)

60 𝑔/𝑚𝑜𝑙
.

1000

500
 kg-1 

             W  = 
1,4 𝑥 60 𝑥 500

1000 𝑥 1,86
  = 22,58 gram 

 

 

∆Tb = Kb.
𝑤

𝑀
.

1000

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
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Fenomena Sifat Koligatif Berdasarkan Tekanan Osmotik 

Pada penerapan sifat koligatif larutan, tekanan osmotik dapat dijumpai pada 

proses kimia maupun biologi, tekanan osmotik bergantung pada aliran 

molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori dari larutan encer 

ke larutan yang lebih pekat.  Sebelum mempelajari tekanan osmotik, Saudara 

perlu mengetahui proses osmosis, yaitu peristiwa difusi atau perpindahan 

pelarut dari suatu larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat 

melalui membran semipermiabel sebagaimana yang digambarkan melalui 

gambaran partikel berikut ini.  

 

Gambar 16. Proses Osmosis: pergerakan molekul dari larutan encer ke larutan 
pekat melalui membran semipermiabel 

Sumber: https://kampus-biologi.blogspot.com/2014/11/pengertian-osmosis-proses-osmosis-
dan.html 

Gerakan molekul pelarut murni/larutan yang lebih encer melewati membran 

semipermiabel dari pelarut murni atau pelarut encer ke larutan yang lebih 

pekat disebut osmosis. 

Bagaimana bisa terjadi tekanan osmotik? 

Perhatikan gambar berikut yang berupa proses terjadinya tekanan osmotik 

akibat penambahan zat terlarut ke dalam pelarut air. Sebagaimana gambar 17 

Tabung huruf U ini telah diisi air pada kedua sisinya, di tengah  tabung tersebut 

terdapat membran yang dapat ditembus oleh air, namun tidak dapat ditembus 

molekul gula. Pada saat gula ditambahkan  (C6H12O6) di salah satu sisi maka 

ketinggian air meningkat sedangkan sisi lainnya turun secara profesional 

terhadap tekanan dari kedua larutan karena pergerakan air murni  dari sisi 

tanpa gula ke sisi yang berisi gulanya. Proses ini akan berhenti ketika tekanan 

air dan air gula di kedua sisi sama. 

https://kampus-biologi.blogspot.com/2014/11/pengertian-osmosis-proses-osmosis-dan.html
https://kampus-biologi.blogspot.com/2014/11/pengertian-osmosis-proses-osmosis-dan.html
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Gambar 17. Proses penambahan zat terlarut pada suatu pelarut yang 
menimbulkan tekanan osmotik 

Sumber: https://www.ilmukimia.org/2016/02/tekanan-osmosis.html 

Contoh lain adalah gambar berikut yang menunjukkan Gambar (a) 

menggambarkan kondisi awal, setelah beberapa lama akan tampak 

seperti gambar (b). Permukaan larutan B menjadi naik, sedangkan 

permukaan air murni B turun, hingga kesetimbangan tercapai. Tekanan 

balik dibutuhkan untuk menahan terjadinya osmosis seperti di gambar (c) 

yang besarnya tentu sama dengan tekanan pada peristiwa osmosis.  

Jika kondisi antara dua larutan sama besar maka disebut isotonik. Apabila, 

salah satunya lebih besar disebut hipertonik, dan jika lebih rendah disebut 

hipotonik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk 

pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam 

larutan melalui membran semipermeabel. Seperti yang telah disebutkan, 

besarnya tekanan luar (tekanan osmotik) adalah sama dengan tekanan 

untuk melakukan osmosis tersebut atau dapat didefinisikan sebagai 

tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses 

osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. 

Berdasarkan penjelasan tersebut,  tekanan osmotik dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

M = molaritas larutan  
R = konstanta gas (0,0821 L.atm/K.mol) 
T = suhu mutlak (K) ;   n = jumlah mol zat terlarut;  = tekanan (atm); V  = volume larutan (L) 

 = MRT 

 

V = nRT 

 

https://www.ilmukimia.org/2016/02/tekanan-osmosis.html
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Gambar 18. Proses fenomena terjadinya tekanan osmotik karena pengaruh zat terlarut 
Sumber: Chemistry, Matter and Changes, 2004 

Konsentrasi dinyatakan dengan molaritas, karena pengukuran tekanan 

osmotik dilakukan pada suhu tetap. Tekanan osmotik pun berbanding lurus 

dengan konsentrasi larutan. Jika kedua larutan mempunyai konsentrasi yang 

sama  maka tekanan osmotik pun akan sama  disebut keadaan isotonik. Jika 

kedua larutan memiliki tekanan osmotik yang tidak sama, larutan yang lebih 

pekat disebut hipertonik dan larutan yang lebih encer disebut hipotonik. 

 

Gambar 19. Partikel zat terlarut dan pelarut murni (air) pada kondisi isotonik, 
hipotonik dan hipertonik 

Sumber:  kimia.upi.edu 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik fenomena sifat koligatif larutan  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 

Topik fenomena sifat koligatif larutan merupakan topik yang muncul pada soal 

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

termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. 

Berikut ini pembahasan soal-soal topik fenomena sifat koligatif larutan 

 

Soal UN Tahun 2016 

1. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan 

sehari-hari: 

(1) Penyerapan air oleh akar tanaman 

(2) Penambahan garam dalam pembuatan es putar 

(3) Penambahan garam untuk pencairan salju 

(4) Penambahan garam untuk membunuh lintah 

(5) Menambahkan etilen glikol pada radiator mobil 
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Penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor.... 

A. (1) dan (3) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (5) 

E. (4) dan (5) 

Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

 Contoh penerapan tekanan isotonik terdapat pada beberapa peristiwa, 

diantaranya penyerapan air oleh akar tanaman, penambahan garam untuk 

membunuh lintah, penyerapan cairan infus, mengkonsumsi minuman 

isotonik, pengawetan sayuran/makanan, dan Desalinasi Air Laut melalui 

Osmosis Balik sehingga jawaban yang paling tepat adalah nomor (1) dan (4) 

 

2. Perhatikan gambar berikut. 

 

 Larutan yang mempunyai tekanan uap paling kecil ditunjukkan oleh 

gambar nomor.... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

Kunci Jawaban: E 

Pembahasan 

Larutan yang mempunyai tekanan uap paling kecil adalah yang 

mengandung zat terlarut yang tidak menguap (non volatil) paling banyak.  
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Hal ini dikarenakan tekanan uap berbanding lurus dengan jumlah zat 

terlarut. Jika dituliskan dalam bentuk matematis adalah:  PA  =  PA
o . XA 

PA        adalah tekanan uap parsial untuk larutan  A  

PA
0      adalah tekanan uap zat murni 

        XA       adalah fraksi mol masing masing zat 

 

Soal UN Tahun 2017 

1. Perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan 

 

 Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan.... 

A. Tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada larutan B 

B. Titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B  

C. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B  

D. Tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B 

E. Larutan A isotonik dengan larutan B 

 Kunci Jawaban: C 

 Pembahasan 

 Berdasarkan ilustrasi partikel yang digambarkan pada soal menunjukkan 

bahwa jumlah partikel  zat terlarut non volatil  di larutan A lebih sedikit 

daripada larutan B. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut dalam 

larutan akan menaikkan titik didih larutan, menurunkan titik beku larutan, 

menurunkan tekanan uap larutan dan memperbesar tekanan osmotik. Hal 

ini menunjukkan bahwa pernyataan yang tepat adalah: 

- Tekanan osmotik larutan A lebih rendah daripada larutan B 

- Titik didih larutan A lebih rendah daripada larutan B 

- Titik beku larutan B lebih rendah daripada larutan B atau titik beku 

larutan A lebih tiggi daripada larutan B 
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- Tekanan osmotik larutan A lebih rendah daripada larutan B 

 

Soal UN Tahun 2018 

1. Minuman isotonik merupakan cairan berupa larutan garam fisiologis 

dengan kepekatan tertentu. Minuman isotonik memiliki konsentrasi 

elektrolit yang sama dengan cairan darah. Minuman isotonik dipercaya 

mampu mengganti cairan tubuh yang hilang karena bermacam-macam 

kegiatan fisik  yang menguras keringat yang dilakukan manusia. Sifat 

koligatif larutan yang paling tepat terkait dengan wacana tersebut 

adalah.... 

A. Kenaikan titik beku 

B. Penurunan tekanan uap  

C. Tekanan osmosis 

D. Penurunan titik beku 

E. Kenaikan titik didih 

 
Kunci Jawaban: C 

Pembahasan: 

Minuman isotonik mirip cairan tubuh yang terdapat ion-ion dibutuhkan 

oleh tubuh.  Secara umum minuman isotonik hanya berisi air, gula dan 

garam dan beberapa mineral lainnya. Isotonik yang berarti keseimbangan 

kepekatan larutan yang masuk sama dengan kepekatan cairan darah. 

Apabila lebih encer, sel-sel darah dapat membengkak dan sebaliknya jika 

kepekatannya lebih tinggi maka sel-sel darah akan mengerut. Dengan 

demikian prinsip tekanan osmotik dapat membantu penyerapan ke 

pembuluh darah. tekanan osmotik tubuh dan memelihara cairan 

ekstraseluler dalam keadaan konstan 
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2. Bacalah informasi berikut! 

Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es yang terdapat 

di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke 

hamparan salju. Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan 

dengan fenomena wacana di atas adalah .... 

A. Kenaikan titik beku 

B. Penurunan tekanan uap 

C. Tekanan osmotik 

D. Penurunan titik beku 

E. Kenaikan titik didih 

Kunci Jawaban: D 

Pembahasan 

Proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan 

menaburkan garam ke hamparan salju merupakan salah satu contoh 

fenomena penurunan titik beku larutan. Semakin banyak garam yang 

ditaburkan maka akan semakin banyak salju yang mencair karena terjadi 

penurunan titik beku air. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.   

KISI-KISI SOAL 

No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator Soal Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
3.1.1 Menganalisis 

fenomena 
sifat koligatif 
larutan 
berdasarkan 
kenaikan 
titik didih  

 

Fenomena 
Sifat 
Koligatif 
Larutan 

Fenomena 
sifat 
koligatif 
larutan 
berdasarka
n kenaikan 
titik didih 

Disajikan tabel 
data percobaan, 
peserta didik 
menganalisis 
hubungan 
jumlah zat 
terlarut dan 
kenaikan titik 
didih larutan 

 

Disajikan suatu 
wacana bertema 
pembuatan sirup 
dengan 
menggunakan  
prinsip kenaikan 
titik didih 
larutan, peserta 
didik dapat 
memperkirakan 
jumlah sukrosa 
yang dibutuhkan 
untuk dijadikan 
sirup dan 
memperkirakan 
kondisi partikel 
zat dalam 
larutan dengan 
menggambarkan
nya 

1 

 

 

 

 

 

5 

LK 3 PG 

 

 

 

 

 

Uraian  
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No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator Soal Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
3.1.2 Menganalisis 

fenomena 
sifat koligatif 
larutan 
berdasarkan 
penurunan 
tekanan uap  

Fenomena 
sifat 
koligatif 
larutan 
berdasarka
n 
penurunan 
tekanan 
uap 

Disajikan grafik 
perbedaan 
tekanan uap 
terhadap fraksi 
zat terlarut, 
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
fenomena 
penurunan 
tekanan uap 

3 LK 3 PG 

3 
3.1.3 Menganalisis 

fenomena 
sifat koligatif 
larutan 
berdasarkan 
penurunan 
titik beku  

Fenomena 
sifat 
koligatif 
larutan 
berdasarka
n 
penurunan 
titik beku 

Disajikan gambar 
partikel dari tiga 
kondisi, peserta 
didik 
menganalisis 
untuk 
menjelaskan 
filustrasi 
fenomena yang 
tepat untuk sifat 
koligatif larutan 
penurunan titik 
beku  

2 LK 3 PG 

4 
3.1.4 Menganalisis 

fenomena  
sifat koligatif 
larutan 
berdasarkan 
tekanan 
osmotik  

Fenomena  
sifat 
koligatif 
larutan 
berdasar-
kan 
tekanan 
osmotik 

Disajikan data 
percobaan dari 
dua larutan, 
yaitu larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit, 
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan  

4 LK 3 PG 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTERIAN  

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
(penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik 
didih, penurunan titik 
beku dan tekanan 
osmotik) 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

 

 

Nomor 

Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Disajikan data hasil pengamatan dari percobaan berikut ini. (Massa 
molar gula = 342 g/mol dan urea=60 g/mol, kb air =0,52 oC/m) 

Percobaan Air 
(mL) 

 

Jumlah gula 
pasir 
(gram) 

Jumlah 
urea 
(gram) 

A 100 15  - 

B 50 5  - 

C 100  2 gram 

D 200 - 5 gram 

Pernyataan yang tepat mengenai hubungan zat terlarut dan 
kenaikan titik didih larutan berdasarkan data percobaan adalah.... 

A. Perbedaan titik didih larutan A < larutan D 

B. Perbedaan titik didih larutan A >larutan C 

C.  Perbedaan titik didih larutan D< larutan B 

D. Perbedaan titik didih B > larutan D 

E. Perbedaan titik didih C = larutan A 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
 

 

MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
berdasarkan 
kenaikan titik didih 

 

Kunci 

Jawaban 

 

B INDIKATOR SOAL 

Disajikan tabel data 
percobaan, peserta 
didik 
menganalisisnya 
hubungan zat 
terlarut dan 
kenaikan titik didih 
larutan 

 

√   
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
(penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik 
didih, penurunan titik 
beku dan tekanan 
osmotik) 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

 

 

Nomor 

Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan gambar partikel berikut. 

 

 

 

 

              =  partikel pelarut (air) 

              = partikel zat terlarut (garam) 

Berdasarkan ilustrasi partikel zat pada tabung A, B dan C, 
pernyataan yang tepat tentang sifat koligatif larutan adalah.... 

A. Titik beku pada A, B dan C adalah sama 
B. Titik beku A, B, dan C dipengaruhi jenis zat yang 

ditambahkan 
C. Titik beku C paling rendah daripada titik beku  A dan B 
D. Titik beku A paling rendah daripada titik beku C dan B 
E. Titik beku B lebih rendah daripada titik beku C 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
 

 

MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
berdasarkan 
penurunan titik 
beku 

 

Kunci 

Jawaban 

 

C 
INDIKATOR SOAL 
Disajikan gambar 
partikel, peserta didik 
menganalisis untuk 
menjelaskan 
fenomena yang tepat 
untuk sifat koligatif 
larutan penurunan 
titik beku 

 

 

√   

A B C 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
(penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik 
didih, penurunan titik 
beku dan tekanan 
osmotik) 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan gambar partikel berikut. 

 

Berdasarkan grafik tersebut , pernyataan yang paling tepat 
adakah…. 

A. Semakin besar konsentrasi zat terlarut maka akan 
menurunkan tekanan uap larutan sehingga 
perbedaan tekanan uap semakin besar 

B. Semakin besar konsentrasi maka akan menaikkan 
tekanan uap larutan sehingga perbedaan tekanan uap 
semakin besar 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Sifat 

Koligatif Larutan 

 
 

MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
Berdasarkan 
Penurunan Tekanan 
Uap  

 

Kunci 

Jawaban 

 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan grafik 
perbedaan tekanan 
uap terhadap fraksi 
zat terlarut, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
fenomena 
penurunan tekanan 
uap 

√   
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 C. Semakin besar konsentrasi zat terlarut maka akan 
menurunkan tekanan uap larutan sehingga 
perbedaan tekanan uap semakin  kecil 

D. Semakin besar konsentrasi maka akan menaikkan 
tekanan uap larutan sehingga perbedaan tekanan uap 
semakin besar 

E. Semakin besar konsentrasi zat terlarut maka tekanan 
uap semakin tidak stabil 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

Menganalisis fenomena 
sifat koligatif larutan 
(penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik 
didih, penurunan titik 
beku dan tekanan 
osmotik) 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor 

Soal 

4 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dua gelas kimia, A dan B diisi dengan air suling sebanyak 100 
mL, kemudian ke dalam gelas kimia A dilarutkan 18 gram 
glukosa, C6H12O6, dan ke dalam gelas B dilarutkan 5,85 gram 
serbuk garam dapur, NaCl. Untuk kedua larutan yang dihasilkan, 
perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1. Pelarut pada gelas A lebih mudah menguap daripada 
gelas B 

2. Jumlah partikel terlarut pada gelas A sama dengan pada 
gelas B 

3. Titik beku larutan pada gelas A lebih tinggi daripada 
gelas B 

4. Tekanan osmotik larutan pada gelas A sama dengan 
pada gelas B 

Pernyataan yang benar adalah ..... (Ar H = 1, C = 12, O = 16, Na = 
23, Cl = 35,5)  urip.info 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Sifat 

Koligatif Larutan 

 
 

MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
Berdasarkan Tekanan 
Osmotik  

 

Kunci 

Jawaban 

 

B 
INDIKATOR SOAL 

Disajikan data hasil 
percobaan,peserta 
didik menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan yang 
terjadi pada 
percobaan dengan 
menyatakan dua 
larutan yang 
dihasilkan dengan 
menggunakan prinsip 
sifat koligatif larutan 

 

√   



 Unit Pembelajaran 

Fenomena Sifat Koligatif Larutan 

 
 101 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

Menganalisis 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
(penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik 
didih, penurunan titik 
beku dan tekanan 
osmotik) 

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi 

Pen

alar

an 

  

Nomor 

Soal 

5 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan gambar partikel berikut. 

Sirup Glukosa dari Tepung Sagu 

 

Sirup adalah cairan berkadar gula tinggi. Untuk rasa dan 

flavor, gula sirup dilarutkan dengan sari buah, atau larutan 

gula ditambah dengan sari buah. Sirup markisa Pohon Minang 

adalah minuman yang menyehatkan karena diolah dari buah 

markisa asli dan tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. 

Dengan proses pengemasan dan pembuatan yang modern 

sehingga sirup markisa bisa bertahan lama. Sari buah 

dipanaskan bersama tambahan gula hingga mendidih dengan 

titik didih 90-105oC, setelah mendidih ditambahkan zat 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Sifat 

Koligatif Larutan 

 
 

MATERI 

Fenomena Sifat 
Koligatif Larutan 
Berdasarkan 
kenaikan titik didih  

 

Kunci 

Jawaban 

 

B 
Disajikan suatu 
wacana bertema 
pembuatan sirup 
dengan 
menggunakan 
kenaikan titik didih, 
peserta didik dapat 
menganalisis proses 
yang terjadi terkait 
sifat koligatif 
larutan 

√ 
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 pengental, asam sitrat dan sedikit pewarna. Cara pembuatan 

sirup menggunakan prinsip sifat koligatif berdasarkan 

kenaikan titik didih. Untuk meningkatkan kadar gula terlarut, 

biasanya sirup dipanaskan. Larutan sirup menjadi super-

jenuh.  

Pertanyaan: 

a. Pada pembuatan sirup terdapat proses pemanasan  yang 

dilakukan hingga mendidih di suhu titik didihnya agar 

menghasilkan produk sirup yang optimal.   Penelitian 

menunjukkan bahwa sirup yang baik harus mendidih 

pada suhu 1050C  (Kb air = 0,52 0C m-1). Diketahui rata-

rata kadar sukrosa dalam satubuah markisa adalah 4,6% 

maka berapa gram sukrosa (C12H22O11)  yang diperlukan 

untuk membuat sirup dengan jumlah pelarut 2 liter? Dan 

berapa perkiraan buah markisa yang akan dijadikan sirup 

dalam jumlah  pelarut 2 liter air? (Mr = 342). JIka kurang 

kental biasanya ditambahkan zat pengental. 

b. Bagaimana kondisi partikel zat pada fenomena kenaikan 

titik didih larutan ini karena penambahan gula? 
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Pedoman Penskoran 
 

Tahap Jawaban Skor 

1 Diketahui: 

Tb = 105oC 

∆Tb = 5oC 

Kb air = 0,52 0C m-1 

Rata-rata Kadar sukrosa dalam satu buah markisa adalah 4.6% 

Masa molar sukrosa 342 

Volume pelarut 2000 mL 

Ditanya:  

gram sukrosa (C12H22O11)  ? 

jumlah markisa  yang diperlukan untuk membuat sirup? 

 10 

2 ∆Tb = m x Kb 

4 = 
𝑚

𝑀𝑟
 x Kb 

5 = 
𝑚

342
 x 

1000

2000
 x 0.52 

Massa sukrosa yang diperlukan = 6577 gram 

 

 
40 

3 Jika 1 buah markisa mengandung 4,6 gram sukrosa  sehingga jumlah 

markisa yang diperlukan adalah : 

6577 gram : 4,6 gram = 1430 buah 

30 

  

 =  partikel air 

 Partikel gula 

 

 

 

(bentuk dan posisi  partikel tidak ditentukan, partikel gula menghalangi 

partikel air sehingga larutan sulit menguap atau partikel-partikel sulit 

membebaskan diri menjadi gas karena terhalang partikel gula sebagai zat 

terlarut yang sulit menguap 

20 

 Jumlah Skor 100 
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C. Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi fenomena sifat koligatif. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

melihat  kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi, proses 

pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian kompetensi dasar 

(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 respon 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 ?       
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10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

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?    

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

aktivitas pembelajaran? 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.1.  Menganalisis fenomena 

sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, 

penurunan titik beku dan tekanan osmotik) dan 4.1. Menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam 

kehidupan sehari-hari di kelas XII, semester 1. Berdasarkan KD pengetahuan 

dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan  mancapai level 

penalaran (LK3).  Pembelajaran ini tetap menuntut Saudara untuk melatihkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD 

keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini 

berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk 

mengembangkan kreativitasnya.  

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran di Unit Fenomena Sifat Koligatif Larutan menggunakan model 

Discovery Learning dan Problem Based Learning melalui pendekatan saintifik, 

dengan metode praktik dan diskusi. Seperti telah diketahui, model 

pembelajaran ini merupakan salah satu model yang dapat membekalkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika 

implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang 

dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. 

Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih 

dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada Unit Fenomena Sifat Koligatif 

Larutan terdiri atas: 1) Analisis Sifat Koligatif Larutan berdasarkan Kenaikan 

Titik Didih; 2) Analisis Sifat Koligatif Larutan berdasarkan Penurunan 
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Tekanan Uap Larutan; 3) Analisis Sifat Koligatif Larutan berdasarkan 

Penurunan Titik Beku Larutan; dan 4) Analisis Sifat Koligatif Larutan 

berdasarkan Tekanan Osmotik. Unit ini merupakan konten yang kaya akan 

pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong 

serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan unit ini. Sebagai contoh, aplikasi dunia 

nyata, unit ini menyajikan peristiwa-peristiwa fenomena sifat koligatif larutan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan sirup, 

pembuatan es puter, prinsip kerja cairan infus, minuman isotonik dan 

sebagainya. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui 

penyajian berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta 

didik menggali informasi kepada narasumber yang relevan. 

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

tiga tahun terakhir.  Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik 

memahami Unit ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu 

mengembangkan soal-soal pengetahuan Unit ini pada tingkat level berpikir 

level kognitif 3- penalaran, sesuai kompetensi dasar tentang analisis. Artinya, 

Saudara memfasilitasi pembelajaran peserta didik agar dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam materi dan soal-soal melalui kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. 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.  

Tabel 6. Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 

kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 

mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 

baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik 

yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja 

peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan baik     

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik     

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 

tepat 

    

Jumlah   

 

  

Jumlah Total  
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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 penilian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca 

ulang Unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator 

di MGMP sampai anda 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 

penilian dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan 

baik. 
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PENDAHULUAN 

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

untuk memahami topik Sifat Koligatif Larutan Elektrolit. 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 sifat koligatif elektrolit, 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 sifat 

koligatif larutan meliputi: membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan 

non elektrolit serta menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat 

pengionan sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 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 
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(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) (Joyce, 

B & Weil, M. 2000). 

Topik pada unit sifat koligatif larutan elektrolit yang dikembangkan pada 

bahan bacaan terdiri atas perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit, dan penentuan derajat pengionan. Selain itu, unit ini dilengkapi 

dengan dua buah LKPD, yaitu 1) Perbedaan sifat larutan elektrolit dan non 

elektrolit; 2) Penerapan prinsip sifat koligatif larutan melalui penentuan 

derajat pengionan. LKPD yang dikembangkan secara 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 

XII Semester 1. 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  

3.2 Membedakan sifat 
koligatif larutan elektrolit 
dan non elektrolit 

Membedakan sifat koligatif larutan 
elektrolit dan non elektrolit 

 

KD KETERAMPILAN  

4.2 Menganalisis data 
percobaan untuk 
menentukan derajat 
pengionan 

Menganalisis data percobaan untuk 
menentukan pengionan 

 

 

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 3.2 dan 4.2 di kelas XII 

dikembangkan menjadi satu indikator untuk ranah pengetahuan dan satu 

indikator untuk ranah keterampilan.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi kedalam tiga kategori, 
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yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut 

ini rincian indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK  Pendukung 

3.2.1 Menjelaskan sifat koligatif 
larutan elektrolit dan non 
elektrolit 

4.2.1 Mengidentifikasi data percobaan 
untuk penentuan sifat koligatif 
larutan 

3.2.2 Mengidentifikasi larutan 
elektrolit dan non elektrolit 
sebagai zat terlarut yang 
mempengaruhi sifat koligatif 
larutan 

4.2.2 Mengelompokkan data percobaan 
yang diperlukan untuk penentuan 
derajat pengionan 

3.2.3 Menjelaskan perbedaan sifat 
koligatif larutan elektrolit dan 
non elektrolit berdasarkan 
fenomena/percobaan 

 

IPK Kunci 

3.2.4 Membedakan sifat koligatif 
larutan elektrolit dan non 
elektrolit 

3.2.5 Menerapkan prinsip sifat 
koligatif larutan elektrolit dan 
non elektrolit dalam 
perhitungan berdasarkan data 
percobaan 

3.2.6 Mengurutkan sifat koligatif 
larutan elektrolit dan non 
elektrolit berdasarkan 
perhitungan/data percobaan 

4.2.3 Menganalisis data percobaan 
untuk menentukan derajat 
pengionan 

IPK Pengayaan 

3.2.7 Menyimpulkan sifat koligatif 
larutan elektrolit dan non 
elektrolit berdasarkan 
perhitungan/data percobaan 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Sifat koligatif larutan terjadi jika suatu pelarut ditambahkan zat terlarut yang 

tidak mudah menguap (nonvolatil) meliputi sifat koligatif larutan non 

elektrolit dan non elektrolit. Pada dasarnya sifat koligatif larutan dipengaruhi 

oleh jumlah partikel dalam larutan. Jumlah partikel larutan non elektrolit tidak 

sama dengan jumlah partikel larutan elektrolit walaupun konsentrasinya 

sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit dalam pelarutnya akan terurai 

menjadi ion-ionnya.  

Beberapa aplikasi di dunia nyata tentang penerapan prinsip  sifat koligatif 

larutan elektrolit dan non elektrolit dalam kehidupan sehari –hari adalah 

sebagai berikut. 

A. Kenaikan titik didih diterapkan dalam dunia industri 

1. Industri Pemurnian Bioetanol 

Pada kehidupan sehari-hari, fenomena kenaikan titik didih dapat 

dijumpai saat proses memasak sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada unit sebelumnya. Ternyata pada dunia industri, sifat koligatif 

kenaikan titik didih sangat penting dipelajari dan dipahami karena 

suatu proses bahan industri perlu diketahui titik didihnya, contohnya 

proses distilasi. Pada proses distilasi perlu diketahui titik didih tiap 

senyawa yang dicampurkan agar waktu yang diperlukan, kecepatan 

menguap pada campuran tersebut. Sebagai contoh, penambahan 

kalium hidroksida (KOH) dalam distilasi air-etanol. Larutan KOH 

dalam campuran air-etanol akan terdisosiasi  dan molekul-molekul air 

akan membentuk interaksi dengan kation dan anion dari KOH dalam 

proses solvasi sehingga mengurangi ikatan hidrogen yang dapat 
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terbentuk antara air-etanol. Dengan penambahan larutan KOH sebagai 

larutan elektrolit ini akan menurunkan tekanan uap serta 

menyebabkan terganggunya titik azeotrop pada kurva kesetimbangan 

uapcair campuran etanol-air. Hal ini mengindikasikan keberadaan 

elektrolit KOH menghambat penguapan air sebagai komponen utama 

dalam campuran dan menyebabkan molekul-molekul etanol menguap 

menghasilkan destilat etanol dengan kemurnian tinggi. 

 

Gambar 1. Ilustrasi mekanisme reaksi dari (a) campuran etanol-air (b) campuran etanol-air 
zat elektrolit (KOH dan NaOH); A: kation zat elektrolit; B: anion zat elektrolit. 

Sumber: Rahmawati, R., et al., ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia, 2016 

2. Industri Teknologi Permen 

Penerapan lain dalam dunia industri adalah industri teknologi permen. 

Salah satu tahapan dalam teknologi ini adalah tahap pemekatan yang 

dipengaruhi sifat koligatif kenaikan titik didih akibat adanya penambahan 

zat non volatil pada campuran bahan permen. Terdapat dua metode untuk 

menguji apakah larutan gula atau larutan bahan permen sudah cukup 

pekat untuk dibuat permen. Salah satu caranya adalah mengukur suhu 

campuran pada saat air menguap selama pendidihan campuran bahan 

permen, campuran tersebut menjadi semakin pekat. Suhu dimana 

campuran bahan permen mendidih (titik didih) dapat dijadikan indikator 
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bahwa kepekatan campuran bahan permen telah cukup untuk 

menghasilkan produk akhir dengan konsistensi yang diinginkan. Glukosa 

dan atau gula invert biasanya terdapat dalam campuran bahan permen 

berkristal. Adanya kedua gula tersebut meningkatkan titik didih dan 

berpengaruh terhadap konsistensi produk akhir karena dapat mencegah 

kristalisasi sukrosa. Protein dan lemak tidak mempengaruhi titik didih 

campuran secara nyata karena keduanya mempunyai partikel relative 

lebih besar. Tetapi, protein dan lemak dapat mempengaruhi konsistensi 

produk akhir karena berpengaruh terhadap kristalisasi (mencegah 

kristalisasi). Sumber: http://tekpan.unimus.ac.id, 2006 

B. Desalinitas Air Laut Menjadi Air Minum 

Osmosis balik digunakan untuk membuat air murni dari air laut. Dengan 

memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada 

tekanan osmotiknya, air dipaksa untuk merembes dari air asin ke dalam 

air murni melalui selaput yang permeabel untuk air tetapi tidak untuk ion-

ion dalam air laut. Tanpa tekanan yang cukup besar, air secara spontan 

akan merembes dari air murni ke dalam air asin. Penggunaan lain dari 

osmosis balik yaitu untuk memisahkan zat-zat beracun dalam air limbah 

sebelum dilepas ke lingkungan bebas. Penerapan prinsip sifat koligatif ini 

digunakan dalam desalinitas air laut menjadi air minum. Air laut atau air 

payau adalah larutan yang mengandung beberapa jenis terlarut seperti 

garam-garam yang jumlahnya rata-rata 3,5% terutama garam dapur 

(NaCl) dengan massa molar = 58,5 gram/mol. Biasanya volume air laut 

diambil sejumlah tertentu, suhu tertentu sehingga akhirnya air murni 

dapat diperoleh dari pengolahan air laut dengan tekanan osmotik. 

 

http://tekpan.unimus.ac.id/
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Gambar 2. Osmosis balik pada proses desalinitas  
Sumber: https://environment-indonesia.com/desalinasi-memanfaatkan-air-laut-untuk-minum/ 

C. Minuman Isotonik dan Cairan Infus 

Pada kemasan minuman isotonik ini tertera bahwa minuman isotonik 

dapat diserap tubuh karena osmolaritasnya yang baik dan terdiri atas 

larutan elektrolit-elektrolit. 

 

 Gambar 3. Kemasan Minuman Isotonik  
                  Sumber: dokumen PPPPTK IPA 

 

Konsentrasi natrium klorida pada minuman isotonik masih dalam batas 

syarat mutu minuman iSNI yaitu maksimal 0,8%-1%. Oleh karena itu, 

minuman isotonik yang diperiksa aman untuk dikonsumsi, dan untuk 

tekanan osmosisnya pun masih dalam batas normal, yaitu berkisar antara 

285-305 mOsm/L (www.poltektedc.ac.id). Dengan demikian penerapan 

prinsip tekanan osmotik dapat digunakan untuk penentuan konsentrasi 

http://www.poltektedc.ac.id/
https://3.bp.blogspot.com/-N_87HusoMjQ/XBMWvneyrWI/AAAAAAAABhc/fLq89gxV5awuALu8eDtWz-F3PBt8w9z-ACLcBGAs/s1600/membran.png
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ion dan kesesuaiannya dengan standar agar tekanan osmotik yang 

menghasilkan keseimbangan kepekatan larutan yang masuk sama dengan 

kepekatan cairan darah.  

 

Gambar 4. Cairan infus  
Sumber: https://environment-indonesia.com/desalinasi-memanfaatkan-air-laut-untuk-minum 

 

Demikian juga dengan cairan infus yang mengandung 0,9% NaCl, memiliki 

penerapan prinsip yang sama. Larutan NaCl dapat menembus membran 

atau selaput semipermeabel pada darah karena perbedaan konsentrasi. 

Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus maka cairan ini dapat 

masuk ke dalam darah pasien setelah melewati selaput permeabel darah. 

Larutan infus NaCl 0,9% dibuat bertekanan sama (isotonik) dengan 

tekanan cairan darah pasien. 

D. Pembuatan Cairan Pendingin untuk Es Puter 

  

Gambar 5 Pembuatan cairan pendingin untuk es puter  
 Sumber: https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-

pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all 

 

https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all
https://travel.tribunnews.com/2016/10/24/fakta-makanan-inilah-alasan-kenapa-pembuatan-es-puter-selalu-butuh-banyak-garam?page=all
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Penerapan prinsip koligatif dalam penurunan titik beku melalui 

pembuatan cairan pendingin. Garam merupakan larutan ionik yang 

megandung ion Na+ dan Cl- . Jika cairan diharapkan sangat dingin di bawah 

0oC agar mendinginkan dan mempercepat terbentuknya es puter maka 

jumlah garam yang ditambahkan harus lebih banyak konsentrasinya. 

Perubahan penurunan titik beku yang besar dipengaruhi konsentrasi 

garam dan jumlah ion garamnya yang besar pula. Hubungan penurunan 

titik beku sebanding dengan konsentrasi larutan elektrolit dan jumlah ion 

yang terlibat. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik Sifat Koligatif Larutan Elektrolit 

pada Kompetensi Dasar 3.2. Membedakan Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit , di kelas XII (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 Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 
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A. Contoh Soal UN Tahun 2017 

No. Soal 

1 
Perhatikan tabel data larutan berikut ini! 

Larutan Konsentrasi Titik Didih Larutan 

Non Elektrolit 1 m 101,8oC 

Elektrolit Terner 1 m 104,68oC 

Derajat ionisasi larutan terner tersebut adalah.... 

A. 0,40 

B. 0,5 

C. 0,8 

D. 0,9 

E. 1,0 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi  (LK 2) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 
elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : Konsentrasi dan Titik Didih Larutan dari data percobaan 

Ditanyakan : Derajat ionisasi larutan terner 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 
elektrolit dalam perhitungan dan percobaan 
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B. Contoh Soal  UN Tahun 2018 

No. Soal 

1 
Jika dianggap jumlah total elektrolit dalam minuman isotonik setara dengan 

jumlah NaCl terlarut. Massa NaCl yang terlarut dalam 500 mL minuman isotonik 

oada suhu 37oC adalah.... (R=0,082 L.atm.mol-1K-1; Ar Na: 23, Cl: 35,5 dan ∏darah 

=7,8 atm) 

A. 
310𝑥0,082𝑥2

7,8 𝑥 58,5
 𝑔 

B. 
7,8𝑥58,5

0,082 𝑥 310 𝑥 2 𝑥 2
 𝑔 

C. 
7,8𝑥58,5

0,082 𝑥 310 𝑥 2 
 𝑔 

D. 
7,8𝑥58,5𝑥2

0,082 𝑥 37 𝑥 2 
 𝑔 

E. 
310𝑥0,082𝑥2

7,8 𝑥 58,5
 𝑔 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: 
Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : 
Jumlah volume larutan minuman isotonik dan suhu 

Ditanyakan : 
Massa NaCl yang terlarut dalam minuman isotonik 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan 
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No. Soal 

2 Pada percobaan pengujian titik beku larutan urea yang massanya sama dengan 

larutan NaCl, (11,7 g dalam 1 L larutan) ternyata menghasilkan titik beku yang 

berbeda. Tf larutan Urea = – 0,367oC, Tf larutan NaCl = - 0,744oC. Jika Mr 

CO(NH2)2 = 60 dan Mr NaCI = 58,5 serta deiajat ionisasi NaCl = 1, besarnya 

tetapan penurunan titik beku molal dari kedua percobaan adalah …. 

 
A. 0,031oC/m 

B. 0,520oC/m 

C. 0,604oC/m 

D. 1,860oC/m 

E. 3,720oC/m 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: 
Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : 
larutan urea yang massanya sama dengan larutan NaCl Tf larutan 

Urea = – 0,367oC, Tf larutan NaCl = - 0,744oC. Jika Mr CO(NH2)2 = 60 

dan Mr NaCI = 58,5 serta deiajat ionisasi NaCl = 1 

Ditanyakan : 
tetapan penurunan titik beku molal 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan 
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No. Soal 

3 Data percobaan tentang titik beku 4 larutan pada suhu 27oC dan tekanan 1 atm 

tercantum pada tabel berikut.                     

No 
Zat 

terlarut 

Larutan 

Molalitas Titik beku 

1 CO(NH2)2 1 -2oC 

2 CO(NH2)2 2 -4oC 

3 NaCl 1 -4oC 

4 NaCl 2 -8oC 

Pada konsentrasi yang sama, larutan CO(NH2)2 dan NaCl memiliki titik beku 

yang berbeda. 

 

Hal ini disebabkan kedua larutan .... 

A. Mempunyai molekul yang tidak sama besarnya 

B. Mempunyai derajat ionisasi yang sama 

C. Menghasilkan jumlah partikel yang tidak sama 

D. Sama-sama larutan elektrolit 

E. Sama-sama larutan non elektrolit 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: 
Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan data percobaan 

Diketahui : Molalitas dan Titik beku 

Ditanyakan : 
Alasan larutan CO(NH2)2 dan NaCl memiliki titik beku yang 

berbeda. 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan 
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No. Soal 

4 
Bacalah informasi berikut! 

Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan nutrisi/infus, cairan infus 

tersebut harus bersifat isotonik dengan cairan dalam darah. Injeksi cairan 

nutrisi/infus (NaCl, Mr NaCl = 58,5) harus isotonik dengan cairan dalam darah, 

berkisar 9,84 atm pada suhu ruangan 27oC. Apabila seseorang memerlukan 1 

liter cairan infus, massa NaCl yang dibutuhkan adalah …. (R = 0,082 

L.atm/mol.K) 

A. 4,68 gram 

B. 5,85 gram 

C. 11,7 gram 

D. 23,4 gram 

E. 46,8 gram 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: 
Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : Tekanan osmotik NaCl pada suhu ruangan 27oC dan volume larutan 

NaCl 

Ditanyakan : Massa NaCl yang dibutuhkan dalam 1 liter cairan infus 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan 
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C. Contoh Soal UN Tahun 2019 

 

No. Soal 

1 
Ke dalam 200 mL air (r) = 1 g/mL) dilarutkan suatu basa M(OH)2. Larutan ini 

mendidih pada suhu 102,6oC. Jika basa tersebut mempunyai Mr = 74 dan 

mengion 80%, massa basa yang dilarutkan adalah ..... (Kb air = 0,52oC/molal) 

 

A. 4,35 gram 

B. 24,67 gram 

C. 28, 46 gram 

D. 37,00 gram 

E. 74,00 gram 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi  (LK2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : 200 mL air (r) = 1 g/mL) dilarutkan suatu basa M(OH)2. Larutan ini 

mendidih pada suhu 102,6oC. Jika basa tersebut mempunyai Mr = 

74 dan mengion 80%, 

Ditanyakan : massa basa yang dilarutkan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan dan percobaan 
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No. Soal 

2 
Seorang siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki titik beku larutan 

CO(NH2)2 dan larutan MgSO4  seperti pada gambar berikut ini. 

 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa titik beku larutan urea adalah –1,86oC dan 

titik beku larutan MgSO4 adalah –3,72oC. jika Mr CO(NH2)2 = 60, Mr MgSO4 = 120, 

dan massa jenis air adalah 1 g/mL, nilai tetapan penurunan titik beku molal (Kf) 

kedua larutan adalah…. 

 

A. 1,24 oC/molal 

B. 1,86 oC/molal 

C. 3,72 oC/molal 

D. 5,58 oC/molal 

E. 7,44 oC/molal 

Identifikasi 

Level Kognitif : Aplikasi (LK 2) 

Indikator 
yang 
bersesuaian 

: Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

Diketahui : Ilustrasi gambar dengan titik beku larutan urea dan titik beku larutan 

MgSO4 . Mr CO(NH2)2 dan Mr MgSO4  diketahui, massa jenis air  

Ditanyakan : Tetapan penurunan titik beku molal (Kf) kedua larutan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Penerapan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

dalam perhitungan 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik sifat koligatif larutan elektrolit.  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 

fenomena sifat koligatif larutan. Sebelum menguraikan aktivitas 

pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas 

pembelajaran pada unit ini untuk mencapai masing-masing indikator yang 

telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam dua kali pertemuan. Aktivitas 

pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi satu skenario pembelajaran. 

Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang 

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

Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan. 
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi 
/Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk 
dan Jenis 
Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

3.2.1 
Menjelaskan 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit 

o Sifat Koligatif 
Larutan 
Elektrolit 
dan Non 
elektrolit 

o Penerapan 
prinsip sifat 
koligatif 
larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 

1. Observasi 
fenomena sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
melalui kegiatan 

2. Mengidentifikasi 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit yaang 
dapat dijadikan 
zat terlarut 

3. Mengamati sifat 
koligatif antara 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit 
berdasarkan 
percobaan/data 

4.  Diskusi dan 
menjelaskan 
tentang sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
berdasarkan 
fenomena 

5. Diskusi tentang 
penerapan  
prinsip sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
dalam 
perhitungan 
berdasarkan 
data percobaan 

6. Diskusi tentang 
mengurutkan 
sifat koligatif 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit 
berdasarkan 
perhitungan/ 
data percobaan 

7. Menyimpul-kan 
sifat koligatif 
larutan 

Tes 
Pengetahu
an  

a. Tes tulis 
PG  

b.Tes tulis 
Uraian 
Terbuka  

Observasi 
kegiatan  

Observasi 
keterampi
lan 

Penilaian 
produk 

LK 
peserta 
didik 

 

Handout 

 

Bahan 
untuk 
demon-
strasi 

 

Kertas 
plano/ 

Karton, 
spidol 
berbeda 
warna 

 

LCD 
Proyekt
or 

 

Komput
er/lapto
p/ 

Internet  

 

2xpertemuan 
(@2x45’) 

Pembelajara
n unit ini 
adalah 1 
skenario 
pembelajara
n dengan 
alokasi 
waktu 

 

3.2.2 
Mengidentifikasi 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit sebagai 
zat terlarut 

3.2.3 
Menjelaskan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
berdasarkan 
fenomena 

3.2.4 
Menerapkan 
prinsip sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
dalam 
perhitungan 
berdasarkan 
data percobaan 

3.2.5 
Mengurutkan 
sifat koligatif 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit 
berdasarkan 
perhitungan/ 
data percobaan 

3.2.6 
Menyimpulkan 
sifat koligatif 
larutan elektrolit 
dan non 
elektrolit 
berdasarkan 
perhitungan/ 
data percobaan 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi 
/Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk 
dan Jenis 
Penilaian 

Media Alokasi 
Waktu 

 

 

elektrolit dan 
non elektrolit 
berdasarkan 
perhitungan/ 
data percobaan 

 
 
4.2.1 
Mengidentifikasi 
data percobaan 
untuk penentuan 
sifat koligatif 
larutan 
 
4.2.2 
Mengelompok-
kan data 
percobaan yang 
diperlukan untuk 
penentuan 
derajat 
pengionan 
 
4.2.3 
Menganalisis 
data percobaan 
untuk 
menentukan 
derajat 
pengionan 

 
8. Mengidentifi-

kasi data 
percobaan 
untuk 
penentuan sifat 
koligatif larutan 

9. Mengelompok-
kan data 
percobaan yang 
diperlukan 
untuk 
penentuan 
derajat 
pengionan 

10. Menganalisis 
data percobaan 
untuk 
menentukan 
derajat 
pengionan 

 

Aktivitas 1. Membedakan  Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit  

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah dianalisis pada unit sebelumnya, 

ternyata sifat koligatif larutan itu meliputi sifat koligatif larutan elektrolit dan 

non elektrolit.  Bagaimana perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit berdasarkan fenomena? Bagaimana peran ion-ion dalam larutan 

elektrolit dalam mempengaruhi sifat koligatif larutan? Bagaimana perbedaan 

titik beku larutan gula dan larutan garam? Bagaimana perbedaan titik didih 

dan tekanan uap larutan urea dan larutan garam? Bagaimana pengaruh 

adanya larutan elektrolit terhadap tekanan osmotik? 
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Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas berikut ini. Aktivitas ini meliputi observasi, praktik, diskusi, dan 

latihan.  

Pertemuan pembelajaran pada 2 x pertemuan ini akan mencapai indikator 

3.2.1 s.d 3.2.7 dan 4.2.1 s.d 4.2.3  pada submateri Perbedaan Sifat Pertemuan 

ke-1 dan 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) 

(Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 2 x pertemuan (4 x 45’).  

Media, alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-1 dan ke-2 adalah 

LK peserta didik, handout, bahan praktik/demonstrasi, kertas 

plano/kertas/karton, gunting, spidol berwarna, isolasi/bahan untuk 

menempel, LCD proyektor, Internet (jika ada), Hp atau kamera sebagai alat 

untuk mendokumentasikan penjelasan/ observasi/pengamatan. 

a. Kegiatan Identifikasi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit serta 

Hubungannya dengan Sifat Koligatif 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

   Setelah melakukan aktivitas identifikasi ini diharapkan peserta mampu: 

1) Menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit  

2) Mengidentifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit sebagai zat 

terlarut berdasarkan fenomena sifat koligatif larutan 

3) Menjelaskan sifat koligatif larutan elektrolit larutan elektrolit dan non 

elektrolit berdasarkan fenomena 
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran pada kegiatan ini mengidentifikasi 

larutan elektrolit dan non elektrolit serta penjelasan sifat koligatif larutan 

elektrolit dan non elektrolit melalui fenomena/percobaan (Stimulation): 45 

menit 

 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan mengidentifikasi 

fenomena sifat koligatif larutan  adalah sebagai berikut. 

o Bahan Tayang tentang fenomena sifat koligatif larutan elektrolit dan 

non elektrolit seperti cairan infus, pembuatan sirup, pembuatan cairan 

pendingin, minuman isotonik  

o Gambar/Video tentang berbagai larutan elektrolit yang terionisasi 

menjadi ion ionnya. Sebagai contoh, silakan Saudara unduh dialamat 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtFgIl5zkM 

o Pemutar Video/komputer/laptop 

o LCD Proyektor 

o Alat Bahan demonstrasi 

o LKPD 1 

 

  Langkah kegiatan yang Saudara lakukan adalah sebagai berikut. 

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

orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik). 

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

mempelajari LKPD 1 terlebih dahulu 

3) Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu 

dilakukan dengan bantuan LKPD 1. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtFgIl5zkM
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Stimulation 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam mengamati tayangan tentang 

penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari (cairan infus, 

minuman isotonik, cairan pendingin dll) lalu memberikan video 

tentang larutan elektrolit yang dapat terionisasi menjadi ion-ionnya di 

dalam larutan, contoh larutan garam NaCl. Contoh kandungan ion-ion 

untuk beberapa larutan elektrolit (NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, NH4Cl, 

Na2CO3) lainnya yang dibandingkan dengan larutan gula dan urea. 

5) Memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi tentang 

hasil pengamatannya terhadap tayangan dan gambar/video tentang 

konsep larutan elektrolit, termasuk jumlah ion-ion yang terdapat 

dalam beberapa larutan elektrolit (NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, NH4Cl, 

Na2CO3) dan sebagainya) serta dibandingkan dengan larutan non 

elektrolit seperti gula, urea dan sebagainya.  

6) Memfasilitasi peserta didik untuk menuliskan berbagai larutan non 

elektrolit dan larutan  garam yang diketahui peserta didik (dapat 

menggunakan kartu karton yang digunting dan ditempelkan di 

dinding/di depan), dan reaksi ionisasinya. 

7) Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan 

dan mengisi LKPD 1 di kelompoknya. 

a) Mengamati hasil identifikasi berbagai larutan garam elektrolit yang 

dapat terionisasi kuat dan terionisasi sebagian dalam larutan 

menjadi kation dan anion dibandingkan dengan pelarutan gula 

dalam air. 

b) Mengkategorikan anion, kation/molekul yang terlarut dalam air, 

jumlah ion dan derajat ionisasi untuk larutan garam elektrolit dan 

larutan non elektrolit berdasarkan diskusi kelompok dengan 

menggunakan tabel sesuai LKPD 1 Unit 2. 
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No Larutan          Ion α Jumlah 
ion 

 

Molekul 

Jenis 

Anion Kation  Elektrolit Non 
elektrolit 

 NaCl        

 BaCl2         

 C12H22O6 

(gula) 
       

 KCl        

 MgCl2        

 CH4N2O 
atau 
urea 

       

 NH4Cl        

 Na2CO3        

 

8) Menfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada LKPD 1. 

Meminta perwakilan dari dua kelompok menyampaikan hasil 

identifikasi dan pengkategorian tersebut berdasarkan pengamatan dan 

diskusi  

b. Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Perbedaan Sifat 

Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Berdasarkan 

Percobaan dan Perhitungan 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

   Setelah melakukan aktivitas praktik, observasi dan diskusi ini diharapkan     

peserta mampu: 

1) Menjelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit berdasarkan fenomena/percobaan 

2) Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 
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3) Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

dalam perhitungan berdasarkan data percobaan 

4) Mengurutkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan perhitungan/data percobaan 

5) Menyimpulkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan perhitungan/data percobaan 

 

Estimasi Waktu  

Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan Praktik, Observasi dan 

Diskusi tentang perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit  berdasarkan percobaan dan perhitungan. Estimasi waktu : 135 

menit atau (45 menit di pertemuan 1 dan 90 menit di pertemuan 2)  

 

Media, Alat, Bahan dan Langkah Kegiatan 

Media, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan Praktik, Observasi 

dan Diskusi tentang Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit  adalah sebagai berikut. 

o HP atau kamera digital , Komputer /laptop 

o LPDD 1 Unit 2 

o Alat Praktik: Termometer, alat pemanas/set pembakar spiritus/teko 

pemanas, wadah/kaleng/gelas kimia, timbangan 

o Bahan Praktik: es batu, air, berbagai garam yang tersedia, gula, urea,  

o Karton/kertas plano/whiteboard 

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

 

Problem Statement 

a) Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya 

masing-masing setelah memperoleh stimulasi di awal pembelajaran 

terkait larutan elektrolilt dan non elektrolit dihubungkan dengan sifat 

koliatif larutan 

b) Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing 

kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah: 

Bagaimana perbedaaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit?” Mengapa sifatnya berbeda? 

“Bagaimana pengaruh ion/molekul zat terlarut elektrolit non volatil 

pada sifat koligatif larutan?” Bagaimana dengan larutan elektrolit 

terionisasi sempurna dan tidak sempurna dalam larutan? 

Bagaimana membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dengan menggunakan faktor van’t  hoff? 

       Data Collection 

c) Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2 
 

d) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan untuk 

mengetahui perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit dengan berbagai larutan elektrolit  (terionisasi sempurna dan 

sebagian) dan larutan non elektrolit melalui penentuan derajat 

pengionan 

e) Memfasilitasi peserta didik ketika mengisi LKPD 2 di kelompoknya 

berdasarkan percobaan 

 

 



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

 146 

Tabel Pengamatan 

Gelas Bahan Titik Didih (oC) 

A Air  

B Larutan NaOH  

C Larutan Asam Asetat  

D Larutan Urea  

 

Perhitungan kenaikan titik didih, molalitas dan faktor Van’t Hoff 

Larutan Tb(oC) ∆Tb(oC) molalitas i 

Larutan 

NaOH 

    

Larutan 

Asam Asetat 

    

Larutan 

Urea 

    

Keterangan:  

Kb air=0,51oC.kg.mol-1; Kb asam asetat: 3,07 oC.kg.mol-1; ⍴ = 1 g/mL 

 

Data Processing dan Verification 

f) Memfasilitasi peserta didik dalam menjawab pertanyaan pada LKPD 2 

Unit 2 dengan menyesuaikan data pengamatan dan sumber belajar, 

g) Memfasilitasi peserta didik untuk saling menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya dan saling menanggapi hingga peserta didik memberikan 

kesimpulan dengan membandingkan hasil percobaan, perhitungan  

dan literatur 
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Generalization 

h) Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan dan diskusi  

i) Memfasilitasi peserta didik untuk membuat laporan secara tertulis 

atau penjelasan hasil pemahaman peserta didik dalam bentuk video 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berikut ini 2 (dua) lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas 

pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Identifikasi Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit serta dan pengaruhya pada Sifat Koligatif Larutan; 2) LKPD 2. 

Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Perbedaan Sifat Koligatif 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit. 

LKPD 1. Identifikasi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

serta Pengaruhnya pada Sifat Koligatif Larutan  

Pada aktivitas ini, Saudara akan melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap 

penayangan aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari dan 

tayangan video tentang larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus 

listrik dan keberadaan ion-ionnya dalam larutan, contoh senyawa ionik NaCl 

dalam air sebagai larutan air, sifatnya dibandingkan dengan pelarutan gula 

dalam air 

Saudara akan berdiskusi, bertanya, mengidentifikasi dan mengkategorikan 

larutan elektrolit (terionisasi sempurna dan sebagian) dan larutan non 

elektrolit kemudian menjelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit 

dan non elektrolit berdasarkan pengamatan dan diskusi. Saudara akan bekerja 

secara berkelompok dan berkolaborasi untuk berdiskusi, mengisi tabel 

pengamatan dan menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Judul: Identifikasi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit serta 

Pengaruhnya pada Sifat Koligatif Larutan 

Tujuan Percobaan:  

Mengidentifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit serta pengaruhnya 

terhadap sifat koligatif larutan berdasarkan percobaan/fenomena  
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Alat dan Bahan:  

1. Bahan Tayang Aplikasi Sifat Koligatif dalam Kehidupan Sehari-Hari 

2. Gambar/Video tentang larutan elektrolit yang dapat terionisasi di 

dalam larutannya 

Contoh alamat: https://www.youtube.com/watch?v=kRtFgIl5zkM 

Kartu dari karton tentang larutan non elektrolit,  berbagai larutan 

garam yang dapat terionisasi sempurna dan sebagian dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Pemutar Video/Kompuetr/Laptop 

4. LCD Proyektor 

5. LKPD 1 

 

Prosedur Kegiatan: 

1. Amatilah tayangan aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan seahri 

hari dan video tentang larutan elektrolit dan non elektrolit 

2. Tulislah pertanyaan yang ingin kalian ajukan berdasarkan hasil 

pengamatan kalian tentang larutan elektrolit tersebut dihubungkan reaksi 

ionisasi dan sifat koligatif larutan 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtFgIl5zkM
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3. Identifikasilah nama–nama larutan non elektrolit, larutan elektrolit 

(elektrolit kuat dan elektrolit lemah), sekaligus reaksi ionisasinya sebagai 

hasil pengamatan dan pengetahuan Saudara kemudian tulis dalam kartu 

karton ke depan kelas . 

 

 

 

 

 

4. Kategorikan larutan-larutan elektrolit (terionisasi sempurna dan 

terionisasi sebagian) dan larutan non elektrolit dengan mengisi tabel 

pengamatan berikut ini. 

         Data Hasil Pengamatan: 

No Larutan          Ion α Jml 
ion 

 

Molekul 

Jenis 

Anion Kation  Elektrolit Non 
elektrolit 

 NaCl        

 BaCl2         

 C12H22O6 

(gula) 
       

 KCl        

 MgCl2        

 CH4N2O 
atau 
urea 

       

 NH4Cl        

 Na2CO3        

 NaOH        
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5. Pertanyaan: 

a. Manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit, sertai 

alasan Saudara! 

 

 

 

 

 

b. Bagaimana menurut pendapat Saudara, manakah yang tergolong 

larutan elektrolit terionisasi sempurna dan sebagian? Mengapa? 

 

 

 

 

c. Jelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan 

pengetahuan Saudara! 

 

 

 

6. Jika dalam suatu demonstrasi tentang perubahan kenaikan titik didih (jika 

diketahui titik didih air pada 1 atm 100oC), dengan mendidihkan larutan 

gula 0,5m dan larutan garam 0,5m. Prediksikan berapakah titik didih 

larutan gula dan larutan garam dengan konsentrasi yang sama 

berdasarkan percobaan? Jika berbeda, mengapa? 
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LKPD 2. Kegiatan Praktik, Observasi dan Diskusi tentang 

Perbedaan Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit  

Pada  aktivitas ini, Saudara akan melaksanakan kegiatan pengamatan 

terhadap percobaan membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non 

elektrolit melalui penentuan derajat pengionan yang akan menggiring cara 

berpikir kalian melalui praktik, pengamatan dan diskusi. Kalian akan bekerja 

secara berkelompok dan berkolaborasi untuk berdiskusi, mengisi tabel 

pengamatan, serta menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Judul: Praktik, Observasi dan Diskusi tentang Perbedaan Sifat Koligatif 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Melalui Penentuan Derajat 

Pengionan 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Menjelaskan sifat koligatif larutan berdasarkan adanya faktor Van’t Hoff 

2. Menerapkan prinsip sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

dalam perhitungan berdasarkan data percobaan  

3. Mengurutkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan perhitungan/data percobaan 

4. Menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan 

5. Menyimpulkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan perhitungan/data percobaan 
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Alat dan Bahan:  

Alat Bahan 

Gelas Kimia 100 mL (4 buah) NaOH 2 gram 

Termometer (1 buah) Urea atau CO(NH2)2 2gram 

Batang pengaduk (1 buah) Larutan asam asetat atau CH3COOH 

0,1M 

Pembakar bunsen/Set pembakar 

spritus 

Air  

 

Media  

1. HP atau kamera digital 

2. Komputer /laptop 

3. Karton/kertas plano/whiteboard 

4. LCD Proyektor 

5. LKPD2 

 

Prosedur Kegiatan: 

1. Rumuskanlah permasalahan mengenai pengaruh larutan elektrolit dan 

non elektrolit terhadap sifat koligatif larutan berdasarkan pengamatan 

gambar/video dan demonstrasi guru. 
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2. Pastikan alat bahan percobaan telah tersedia (disiapkan sebelum 

pembelajaran di kelas, terutama larutan dalam konsentrasi tertentu) 

3. Siapkan 4 buah gelas kimia 100mL. Gelas A diisi air, gelas B diisi larutan 

NaOH, gelas  C diisi larutan asam asetat, gelas D diisi larutan urea 

4. Buatlah larutan NaOH dengan cara mencampurkan 2 gram NaOH dalam 

100mL air kemudian berilah label B 

5. Isilah gelas C dengan 100mL larutan asam asetat 0,1 M 

6. Buatlah larutan urea dengan cara mencampurkan 2 gram urea dalam 

100mL air, kemudian beri label D 

7. Didihkan air pada gelas A dengan menggunakan pembakar, kemudian 

catat suhu air ketika mendidih pada tabel pengamatan 

8. Didihkan larutan B, C dan D dengan menggunakan pembakar kemudian 

catat suhu masing-masing larutan ketika mendidih pada tabel 

pengamatan. 

Perhatian: 

Berhati-hati pada saat bekerja di laboratorium untuk praktikum. Jauhkan 

pembakar dari bahan-bahanyang mduah terbakar 

Tabel Pengamatan 

Gelas Bahan Titik Didih (oC) 

A Air  

B Larutan NaoH  

C Larutan Asam Asetat  

D Larutan Urea  
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Berdasarkan data pengamatan tersebut hitunglah kenaikan titik didih, 

molalitas dan faktor Van’t Hoff 

Larutan Tb(oC) ∆Tb(oC) molalitas i 

Larutan NaOH     

Larutan Asam 

Asetat 

    

Larutan Urea     

Ket:  

Kb air=0,51oC.kg.mol-1; Kb asam asetat: 3,07 oC.kg.mol-1; ⍴ = 1 g/mL 

Pertanyaan: 

1. Berapakah nilai α masing-masing larutan? 

 

 

 

 

 

2. Berdasarkan nilai , tentukanlah larutan manakah yang tergolong elektrolit 

kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit? 
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3. Apakah hasil percobaan Saudara sesuai dengan teori? Kalau tidak sesuai, 

jelaskan alasan Saudara! 

 

 

 

 

 

 

4. Urutkan perbedaan kenaikan titik didih dari yang terkecil hingga terbesar!  

Beri alasan atas jawaban Saudara terkait dengan adanya larutan elektrolit 

dan non elektrolit! 

 

 

 

 

 

5. Jelaskan perbedaan pengaruh molekul dan ion-ion zat terlarut di dalam 

larutan termasuk dihubungkan dengan derajat disosiasi dan faktor van’t 

hoff terhadap sifat koligatif larutan! 
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6. Tuliskan secara matematis hubungan penentuan sifat koligatif larutan 

elektrolit dengan adanya faktor van’t hoff! 

 

 

 

 

7. Tuliskan kesimpulan Saudara tentang perbedaan sifat koligatif larutan 

elektrolit dan non elektrolit berdasarkan percobaan! 

 

 

 

8. Jika terdapat suatu larutan garam elektrolit biner dengan konsentrasi 1,50 

m mendidih pada suhu 101,56oC. Berapakah derajat disosiasi senyawa 

ionik biner tersebut? Apakah larutan garam tersebut merupakan 

elektrolit lemah atau kuat? (Kb air=0,52oC/m) 
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9. Manakah dari pasangan larutan-larutan berikut yang mengandung 

partikel-partikel zat terlarut dengan jumlah sama? 

(1) Gula (C12H22O11) 0,3 molal dan urea (CO(NH2)2) 0,1 molal 

(2) NaCl 0,1 molal dan urea 0,2 molal 

(3) Ca(OH)2 0,1 molal dan HClO4 0,1 molal 

 

 

 

 

 

(gunakan sumber belajar untuk membantu kalian menjawab pertanyaan 

dan memahami konsep). 

10. Buatlah laporan yang dibuat secara tertulis atau penjelasan hasil 

pemahaman Saudara dalam bentuk video sebagai tugas kelompok! 
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C. Bahan Bacaan 

Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

1. Perbedaan Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, 

memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau 

timbulnya gelembung gas dalam larutan. Sedangkan larutan non elektrolit 

adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebabnya 

karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Larutan meliputi 

larutan non elektrolit, elektrolit kuat dan elektrolit lemah yang dapat 

diilustrasikan dalam uji nyala pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 6 Ilustrasi uji nyala dan partikel untuk membedakan larutan elektrolit kuat, 
elektrolit lemah dan non elektrolit 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/elektrolit/ 

 

 Berdasarkan gambar tersebut ditunjukkan (a) larutan elektrolit kuat yang 

mengandung banyak ion sehingga mampu menghasilkan nyala lampu 

yang sangat terang; (b) larutan elektrolit lemah yang mengandung sedikit 

ion yang menghasilkan nyala lampu redup; (c) larutan non elektrolit yang 

tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala. 

https://www.gurupendidikan.co.id/elektrolit/
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Larutan Elektrolit Kuat 

Pada elektrolit kuat seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion yang 

terionisasi sempurna. Banyaknya ion yang dapat menghantarkan arus 

listrik maka daya hantarnya yang kuat. Pada persamaan reaksi ionisasi 

elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan. 

Contoh:  

NaCl(aq)  Na+(aq)  + Cl-(aq) 

Contoh larutan elektrolit kuat adalah H2SO4, HNO3, HCl, MgCl2, NaOH. 

Berikut ini ilustrasi untuk larutan elektrolit kuat. 

 

Gambar 7 Ilustrasi partikel senyawa elektrolit kuat yang larut di dalam air 
Sumber: dokumen PPPPTK IPA 

 
Pada gambar ini terlihat bahwa ion-ion dari senyawa elektrolit kuat yang 

terlarut dalam air bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus 

listrik dengan baik. 

Larutan Elektrolit Lemah 

Larutan yang dapat memberikan nyala redup atau hampir tidak menyala, 

tidak menyala tetapi masih ada gelembung gas pada elektrodanya. Hal ini 

disebabkan tidak semua terurai menjadi ion-ion sehingga dalam lartan 

hanya ada sedikit ion ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada 

persamaan reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua 

arah (bolak balik). 

Contoh: CH3COOH, HF, H2CO3 dan NH4OH 
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CH3COOH(aq)  CH3COO-; (aq) + H+ (aq) 

 

Gambar 8 Ilustrasi partikel senyawa elektrolit lemah yang larut di dalam air 
Sumber: dokumen PPPPTK IPA 

 

Larutan Non Elektrolit 

Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan 

arus listrik dan tidak menimbulkan gelembung gas. Pada larutan non 

elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan sehingga 

tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. 

Contoh: Larutan gula dan larutan urea 

 

Gambar 9  Ilustrasi senyawa non elektrolit yang larut dalam air 
Sumber: dokumen PPPPTK IPA 

 

Pada gambar ini terlihat bahwa senyawa non elektrolit tidak 

menghasilkan ion-ion dalam air. 

2. Penerapan Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Melalui Perhitungan dan Percobaan 

Sifat koligatif larutan meliputi sifat koligatif larutan non elektrolit dan 

elektrolit.  Sifat koligatif larutan elektrolit diantaranya: 
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• Dapat mengalami ionisasi (terurai menjdi ion-ion penyusunnya) 

• Dipengaruhi faktor Van’t Hoff (i) sehingga sifat koligatif larutan 

elektrolit  dirumuskan 

Pada konsentrasi yang sama,  sifat koligatif larutan elektrolit memliki nilai 

yang lebih besar daripada sifat koligatif larutan non elektrolit.  

Pada larutan elektrolit  terjadi proses terurainya ion-ion dalam larutan. 

Banyaknya partikel zat terlarut adalah yang menentukan sifat koligatif 

larutan. Contohnya, larutan garam NaCl didalamnya akan terurai menjadi 

ion ion Na+ dan Cl- sehingga 0,1 m larutan NaCl akan dua kali lebih besar 

dibandingkan 0,1 molal larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit, 

misalnya sukrosa atau gula. Bagaimana dengan Larutan CaCl2 pada 

penurunan titik beku? 0,1 m larutan CaCl2 tentunya akan menurunkan 

titik beku tiga kali lebih banyak daripada 0,1 m larutan sukrosa. Mengapa 

hal ini terjadi? Untuk melihat pengaruh ini,perhatikan persamaan berikut 

ini. 

Derajat pengionan (disosiasi atau ionisasi) senyawa-senyawa ionik, 

kovalen polar dan senyawa-senyawa non elektrolit dalam larutan tidak 

sama. Untuk mengetahui hubungan antara derajat ionisasi/disosiasi 

dengan sifat koligatif, seorang kimiawan Jerman, Jacobus Van’t Hoff dan 

dilambangkan dengan i. 

Sifat koligatif tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. 

Jika zat-zat terlarut sebelum teruarai dianggap sama dengan zat non 

elektrolit, faktor Van’t Hoff dapat dihitung dengan membandingkan 

jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang sebelum 

terionisasi. Sebagai contoh, sebanyak a mol AxBy dengan derajat 

pengionan α dilarutkan dalam air sampai terurai membentuk ion-ion Ay+ 

dan Bx-.  Faktor van’t Hoff  dapat dirumuskan dari persamaan kimia 

sebagai berikut.  

                                     AxBy    x Ay+ + yBx- 

Mol mula-mula :                       a 
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Mol terurai         :                    -aα                      +x(aα)   +  y(aα)    

Mol setelah terurai:         a-aα                           x(aα)        x(aα)    

Jumlah mol sebelum terurai  =  a mol 

Jumlah mol  setelah terurai    = (a-aα) + x(aα) + y(aα) 

     = a+ aα(x+y-1) 

Dalam hal ini, x dan y adalah koefisien setiap jenis ion 

Jika x+y =v maka jumlah mol zat setelah terurai = a+ aα(v-1) 

Dengan demikian faktor van’t hoff: 

    i =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑟𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑟𝑎𝑖
=  

𝑎+𝑎𝛼(𝑣−1)

𝑎
 

    i = 1 + α(v-1) 

Nilai faktor Van’t Hoff  larutan elektrolit bergantung pada jenis dan 

konsentrasi alrutan. Makin besar konsentrasi larutan, makin kecil nilai i. 

Sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.1 nilai pendekatan i untuk NaCl, KCl 

dan MgSO4 adalah 2 karena garam-garam ini terurai sempurna. K2SO4 

memiliki i =3. 
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Tabel 4. Faktor Van’t Hoff beberapa garam dengan molalitas tertentu 

Garam Faktor Van’t Hoff Jika terurai 
100% 

Molalitas (mol garam/kg air) 

0,1 0,01 0,001 

NaCl 1,87 1,94 1,97 2 

KCl 1,85 1,94 1,98 2 

K2SO4 2,32 2,70 2,84 3 

MgSO4 1,21 1,53 1,82 2 

 

Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih besar 

dibandingkan larutan non-elektrolit walaupun molalitas kedua larutan itu 

dibuat sama. Mengapa demikian? 

Bila gula pasir (non-elektrolit) dilarutkan ke dalam air, maka gula pasir akan 

terurai membentuk molekul-molekul gula. Dengan kata lain, bila mol gula 

pasir dilarutkan ke dalam air akan terdapat satu mol molekul gula pasir dalam 

larutan tersebut. 

C12H22O11 (s) ———-> C12H22O11 (aq) 

Lain halnya bila satu mol garam dapur (NaCl, Elektrolit) dilarutkan ke dalam 

air. Garam tersebut akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl– 

NaCl(s) ———-> Na+
(aq) + ion Cl–

(aq) 

Jika satu mol garam dapur dilarutkan ke dalam air akan terbentuk satu mol ion 

Na+dan satu mol ion Cl– atau terbentuk dua mol ion garam tersebut. Jadi untuk 

larutan elektrolit, sifat koligatif larutan selalu lebih tinggi dibandingkan 

dengan larutan non-elektrolit. 

Menurut perhitungan, besarnya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih 

sebanding dengan jumlah mol zat terlarut. Jika satu mol gula pasir dapat 
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meningkatkan titik didih sampai 1,86oC, maka untuk larutan garam dapur 

kanaikan titik didihnya menjadi 2×1,86oC atau 3,72 oC. 

Untuk larutan satu mol MgCl2, kanaikan titik didih menjadi tiga kali lebih tinggi 

dibandingkan satu mol larutan gula pasir, sebab dalam larutan terbentuk tiga 

mol ion masing-masing satu mol ion Mg2+ dan dua mol ion Cl–. Persamaan 

ionnya: 

MgCl2 (s) ———-> Mg2+
(aq) + 2Cl–

(aq) 

Untuk larutan elektrolit lemah, seperti asam asetat CH3COOH, asam hidro 

flourida HF, dan sejenisnya, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih 

berkisar diantara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, karena hanya 

sebagian kecil zat terlarut yang terionisasi.  

Banyaknya partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit 

dirumuskan dalam faktor Van't Hoff.  Perhitungan sifat koligatif larutan 

elektrolit selalu dikalikan dengan faktor Van't Hoff. 

 

Keterangan:  

i =  faktor Van’t Hoff 

n = jumlah koefisien kation 

α = derajat ionisasi  

 

Penurunan Tekanan Uap Jenuh 

Rumus penurunan tekanan uap jenuh dengan memakai faktor Van't Hoff 

adalah: 

 

ΔP  =  tekanan uap jenuh 

P°  = tekanan uap pelarut murni 
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X†  = fraksi mol zat terlarut 

i  = faktor Van’t Hoff 

 

Kenaikan Titik Didih Larutan  

 

Keterangan: 

ΔTb = kenaikan titik didih 

Kb  = ketetapan kenaikan titik didih 

M  = molalitas larutan 

i  = faktor Van’t Hoff 

 

Penurunan Titik Beku Larutan 

 

Keterangan: 

ΔTf  =  penurunan titik beku 

Kf   =  tetapan penurunan titik beku 

m   = molalitas larutan 

i   = faktor Van’t Hoff 

 

Tekanan Osmotik 

 

Keterangan: 

∏   = tekanan osmosis larutan 

M   = molaritas 

R   = tetapan gas 

T  = suhu mutlak 

i   = faktor Van’t Hoff 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sifat koligatif larutan elektrolit yang 

muncul di UN tiga tahun terakhir. 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 untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik 

bagian ini, sehingga saudara dapat terampil mengembangkan soal yang 

mengacu pada indikator pencapaian kompetensi termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sifat koligatif larutan elektrolit  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. 

Topik sifat koligatif larutan elektrolit  merupakan topik yang muncul pada soal 

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

termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. 

Berikut ini pembahasan soal-soal topik sifat koligatif larutan elektrolit.   
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Soal UN Tahun 2017 

Perhatikan tabel data larutan berikut ini 

Larutan Konsentrasi Titik Didih Larutan 

Non Elektrolit 1 m 101,8oC 

Elektrolit Terner 1 m 104,68oC 

 

Derajat ionisasi larutan terner tersebut adalah.... 

A. 0,40 

B. 0,5 

C. 0,8 

D. 0,9 

E. 1,0 

Kunci Jawaban: C 

Pembahasan: 

Seharusnya berdasarkan teori Kb air =0,52 oC/mol 

Jika berdasarkan data, diperoleh hasil: 

Kondisi 1 

Larutan non elektrolit : ∆Tb = m.Kb 

                                                   1,8 = 1 Kb sehingga Kb nya berdasrkan perhitungan 

adalah 1,8 

Larutan elektrolit 

∆Tb = m.Kb.i 

4,68 = 1. 1,8.i 

i = 2,6 

i = 1 +(n-1)α 

2,6 = 1+ (3-1) α sehingga α =0,8 
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Soal UN Tahun 2018 

Jika dianggap jumlah total elektrolit dalam minuman isotonik setara dengan 

jumlah NaCl terlarut. Massa NaCl yang terlarut dalam 500 mL minuman 

isotonik oada suhu 37oC adalah .... (R=0,082 L.atm.mol-1K-1; Ar Na: 23, Cl: 35,5 

dan ∏darah =7,8 atm) 

A. 
310𝑥0,082𝑥2

7,8 𝑥 58,5
 𝑔 

B. 
7,8𝑥58,5

0,082 𝑥 310 𝑥 2 𝑥 2
 𝑔 

C. 
7,8𝑥58,5

0,082 𝑥 310 𝑥 2 
 𝑔 

D. 
7,8𝑥58,5𝑥2

0,082 𝑥 37 𝑥 2 
 𝑔 

E. 
310𝑥0,082𝑥2

7,8 𝑥 58,5
 𝑔 

Kunci Jawaban: C 

Pembahasan: 

∏darah  =  M.R.T.i 

7,8  =  
𝑥

58,5
 𝑥

1000

500
 . 0,082.310.1 

X=
7,8𝑥58,5

0,082 𝑥 310 𝑥 2 
 𝑔 

 

Soal UN Tahun 2019 

1. Ke dalam 200 mL air (r) = 1 g/mL) dilarutkan suatu basa M(OH)2. Larutan 

ini mendidih pada suhu 102,6oC. Jika basa tersebut mempunyai Mr = 74 dan 

mengion 80%, massa basa yang dilarutkan adalah ..... (Kb air = 

0,52oC/molal) 

A. 4,35 gram 

B. 24,67 gram 

C. 28,46 gram 

D. 37,00 gram 

E. 74,00 gram 
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Kunci Jawaban : C 

Pembahasan 

∆Tb = 102,6oC – 100oC = 2,6oC 

m air = 200 mL × 1 g/mL = 200 g = 0,2 kg 

Kb air = 0,52oC/molal 

Mr M(OH)2 = 74 g/mol 

M(OH)2 → M2+ + 2OH– 

i = 1 + a(n – 1) 

i = 1 + 80% (3 – 1) 

i = 1 + 1,60 

i = 2,60 

∆Tb = molalitas M(OH)2 .Kb. i 

2,6oC = molalitas M(OH)2 × 0,52oC/molal × 2,60 

molalitas M(OH)2 = 1/0,52 molal 

molalitas M(OH)2 = 1,923 molal 

molalitas M(OH)2 = n M(OH)2/m air 

n M(OH)2 = molalitas M(OH)2 × m air 

n M(OH)2 = 1,923 molal × 0,2 kg 

n M(OH)2 = 0,3846 mol 

massa M(OH)2 = massa molar M(OH)2) × n M(OH)2 

massa M(OH)2 = 74 g/mol × 0,3846 mol 

massa M(OH)2 = 28,46 g 
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2. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki titik beku larutan 

CO(NH2)2 dan larutan MgSO4  seperti pada gambar berikut ini. 

 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa titik beku larutan urea adalah –1,86oC 

dan titik beku larutan MgSO4 adalah –3,72oC. jika Mr CO(NH2)2 = 60, 

Mr MgSO4 = 120, dan massa jenis air adalah 1 g/mL, nilai tetapan penurunan 

titik beku molal (Kf) kedua larutan adalah…. 

A. 1,24 oC/molal 

B. 1,86 oC/molal 

C. 3,72 oC/molal 

D. 5,58 oC/molal 

E. 7,44 oC/molal 

 

Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

molalitas urea = (30 g)/(60 g/mol) × (1000/500) kg–1 

molalitas urea = 1 mol.kg–1 

molalitas urea = 1 molal 

molalitas MgSO4 = (30 g)/(120 g/mol) × (1000/250) kg–1 

molalitas MgSO4 = 1 mol.kg–1 

molalitas MgSO4 = 1 molal 

∆Tf urea = molalitas urea Kf 

Kf = (∆Tf urea)/(molalitas urea) 

Kf = (1,86oC)/(1 molal) 
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Kf = 1,86oC/molal 

∆Tf MgSO4 = molalitas MgSO4 .Kf . i 

Kf = (∆Tf MgSO4)/(molalitas MgSO4 . i) 

Kf = (3,72oC)/(1 molal . 2) 

Kf = 1,86oC/molal 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS. 

KISI-KISI SOAL 

No. Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.2 
Membedakan 
sifat koligatif 
larutan 
elektrolit dan 
non elektrolit 
 

Sifat 
Koligatif 
Larutan 
Elektrolit 

Perbedaan 
sifat 
koligatif 
larutan 
elektrolit 
dan non 
elektrolit 

Disajikan data 
percobaan 
dengan 
diketahui titik 
beku larutan 
peserta didik 
menentukan 
derajat 
ionisasi 
garam  

1 LK 2 PG 

2 Disajikan data 
berdasarkan 
wacana 
tentang 
industri 
desalinasi 
untuk 
menghitung 
tekanan 
osmotik 

2 LK2 PG 

3 Disajikan 
tabel 
pengamatan 
percobaan 
mol zat 
terlarut dan 
volume 

3 LK 2 PG 
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No. Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

larutan, 
peserta didik 
mengurutkan 
tekanan 
osmotik dari 
yang paling 
kecil 

4 Disajikan 
suatu data 
hasil 
percobaan 
penelitian di 
laboratorium, 
peserta didik 
menentukan 
prosentase 
HNO2 yang 
terdisosiasi 
dalam larutan 
saat 
melakukan 
percobaan 

4 LK 2 Uraian 
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KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun : Aritta Megadomani 

Kompetensi Dasar 
 
3.2 Membedakan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit  

Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomor Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dalam 250 gram air dilarutkan 1,9 gram MgCl2, ternyata 

larutan membeku pada –0,372°C. Jika tetapan titik beku 

molal air = 1,86°C/m, derajat ionisasi garam MgCl2 adalah 

…. (Ar Mg = 24, Ar Cl = 35,5) 

A. 0,43 

B. 0,59 

C. 0,75 

D. 0,84 

E. 0,96 

 

LINGKUP MATERI 

Sifat Koligatif Larutan 
Elektrolit 
 

 

MATERI 

Perbedaan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit 

 

Kunci 

Jawaban 

 

C 
INDIKATOR SOAL 

Disajikan data 
percobaan dengan 
diketahui titik beku 
larutan ,peserta didik 
menentukan derajat 
ionisasi garam MgCl2 

 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Membedakan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit 
  

Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 

Aplikasi 

 

Penalaran 

  

Nomor 

Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Industri desalinasi merupakan insdustri pengolahan air 

laut menjadi air tawar. Pabrik ini dapat memproduksi air 

tawar sebanyak 800 juta galon per hari. Jika konsentrasi 

garam dalam air laut adalah 0,6 M hitunglah tekanan 

atmosfer yang diperlukan untuk memulai osmosis balik 

yang digunakan dalam proses desalinasi. 

Jika dianggap bahwa pada 25oC, nilai i =2 dan R =0,082 

L.atm.mol-1 K-1  

A. 32,92 

B. 45,98 

C. 29,32 

D. 18,76 

E. 38,17 

LINGKUP MATERI 

Sifat Koligatif Larutan 

Elektrolit 

 
 

MATERI 

Perbedaan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit 

Kunci 

Jawaban 

 

C 

 

Disajikan proses 
industri desalinasi, 
peserta didik 
menentukan tekanan 
atmosfer yang 
diperlukan untuk 
memulai osmosis 
balik yang digunakan 
dalam desalinasi 

  

 

√ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :   Aritta Megadomani 

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Membedakan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit 
  

Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

  

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Diketahui suatu data pengamatan hasil percobaan sebagai 
berikut. 

 Larutan Mol Zat Terlarut  Volume 
Larutan (mL) 

P NaCl 0,1 200 

Q K2SO4 0,1 100 

R KCl 0,2 250 

S Gula 0,2 100 

T Urea 0,1 250 

 

Jika R=0,082 L.atm.mol-1.K-1 dan pengukuran dilakukan pada 
suhu tetap, larutan manakah yang mempunyai tekanan osmotik 
paling kecil? 

A. T<S<P<R<Q 

B. T<P<R<S<Q 

C. P<T<Q<R<S 

D. P<T<R<S<Q 

E. Q<R<S<T<P 

LINGKUP MATERI 

Sifat Koligatif Larutan 

Elektrolit 

 
 

MATERI 

Perbedaan sifat 
koligatif larutan 
elektrolit dan non 
elektrolit 

Kunci 

Jawaban 

 

B 

 

Disajikan tabel 
pengamatan 
percobaan mol zat 
terlarut dan volume 
larutan, peserta didik 
mengurutkan tekanan 
osmotik yang dari 
paling kecil 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun : Aritta Megadomani 

KOMPETENSI 

DASAR  

3.2 Membedakan 
sifat koligatif 
larutan elektrolit 
dan non elektrolit  

Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

  

Nomor 

Soal 

4 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Pada suatu penelitian di laboratorium, dilakukan 

percobaan dengan menambahkan 0,100 mol larutan 

asam nitrit (HNO2, berat molekul = 47) ke dalam 1000 

gram air sehingga saat dihitung titik bekunya menjadi -

0,198oC. Berapakah prosentase HNO2 terdisosiasi dalam 

larutan saat melakukan percobaan tersebut? 

 

 

LINGKUP MATERI 

Sifat Koligatif 

Larutan Elektrolit 

 
 

MATERI 

Perbedaan sifat 

koligatif larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

 

 

 

 

 √ 

 

 



 Unit Pembelajaran 

Sifat Koligatif Larutan Elektrolit 

 
 179 

 
Pedoman Penskoran 

 

Tahap

. 

Jawaban Skor 

1 Diketahui: 

Larutan HNO2 0,100 mol 

Berat molekul HNO2 = 47 

1000 gram air = 1 kg 

Titik beku 0,198oC 

∆Tf = - 0,198oC 

 

Ditanya: 

Berapakah prosentase HNO2 terdisosiasi dalam larutan? 

 10 

2 Langkah 1 menghitung molalitas larutan 

molalitas = 0,001 mol : 1kg 

                   =   0.001 mol kg–1 

Tetapi besarnya molalitas yang efektif berdasarkan percobaan dengan 

perbedaan titik beku ΔTF  

m = ΔTF / kf 

    =  (0,198oC)/( 1.86 oC kg mol–1) 

    =  0,106 mol kg-1 

Molalitas ini adalah total jumlah mol setelah reaksi disosiasi 

 

30 

3 HNO2 → H+ + NO2– reaksi terjadi 

Jika x = [H+] = [NO2–],  

Maka 

Mula mula HNO2 adalah 0,100 mol. Konsentrasi larutan [HNO2] setelah 

reaksi = 0.100 - x mol 

40 
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dan  konsentrasi berdasarkan percobaan perbedaan titik beku setelah 

reaksi: 0,106 - x = 2x sehingga x =0,0355.  

Jadi  

                           HNO2 → H+ + NO2–  

Mula-mula     0,106 

Reaksi                -x +x     +x 

Setelah reaksi 0,106-x     +x     +x 

 

4 Fraksi asam nitrit  atau HNO2 yang terdisosiasi adalah 0,035/0,100 =0,355 

sehingga dalam prosentase adalah 35,5%  

20 
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C. Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi proses pembelajaran 

materi Sifat Koligatif Larutan Elektrolit. Refleksi pembelajaran dilakukan 

dengan melihat  kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi, proses 

pembelajaran, peserta didik, penilaian, dan ketercapaian kompetensi dasar 

(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 respon 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 ?       
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10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

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 berdasarkan pasangan KD 3.2. Membedakan sifat 

koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit dan 4.2. Menganalisis data 

percobaan untuk menentukan derajat pengionan di kelas XII. Berdasarkan KD 

pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan  mancapai 

level aplikasi (LK2). Pembelajaran ini tetap menuntut Saudara untuk 

melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun 

KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal 

ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk 

mengembangkan kreativitasnya. 

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran di Unit Sifat Koligatif Larutan Elektrolit menggunakan model 

discovery learning melalui pendekatan saintifik, dengan metode praktik dan 

diskusi. Seperti telah diketahui, model pembelajaran ini merupakan salah satu 

model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada 

peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan 

menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep 

sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang 

mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep 

dengan merumuskannya terlebih dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada Unit Sifat Koligatif Larutan 

Elektrolit, yaitu perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit 

Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta 

didik untuk menghubungkan konsep dengan fenomenanya di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia 
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nyata, unit ini menyajikan peristiwa-peristiwa tentang kegunaan prinsip sifat 

koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit seperti penambahan zat elektrolit 

dalam industri bioetanol, teknologi pembuatan permen, pembuatan es puter 

tradisional, cairan infus yang masuk ke dalam tubuh, minuman isotonik dan 

sebagainya. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui 

penyajian berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta 

didik menggali informasi kepada narasumber yang relevan. 

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

tiga tahun terakhir. Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik 

memahami Unit ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu 

mengembangkan soal-soal pengetahuan Unit ini pada tingkat level berpikir 

level kognitif 2- aplikasi, sesuai kompetensi dasar tentang analisis. Artinya, 

Saudara memfasilitasi pembelajaran peserta didik agar dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam materi dan soal-soal melalui kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. 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.  

Tabel 5. Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 

fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran 

dapat mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan 

dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta 

didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja 

peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik     

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 

baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan 

dengan tepat 
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No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

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 membaca 

ulang unit ini dan mendiskusikannya 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. 
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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi 

referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang 

berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5 

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

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

menerapkan desain pembelajaran yang telah disusun kepada peserta didik di 

kelas masing-masing.  

Paket unit pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara 

bersama rekan sejawat guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan 

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

komponen unit pembelajaran yang disajikan perlu dilakukan sehingga 

Saudara mendapatkan gambaran teknis mengenai cara mengimplementasikan 

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

mungkin akan dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan gambaran 

umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD sesuai 

dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya Saudara 

perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing 

berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

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

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 

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

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

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam paket unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Berbagai 

permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan 

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

solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan 

selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best 

practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit-unit ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

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

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari 

kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

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

harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya 
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LAMPIRAN 

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

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 
3.   Memahami, menerapkan, 

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

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

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.1   Menganalisis fenomena sifat 
koligatif  larutan (penurunan 
tekanan uap jenuh, kenaikan 
titik didih, penurunan titik 
beku, dan tekanan osmosis) 

4.1  Menyajikan hasil penelusuran 
informasi tentang kegunaan 
prinsip sifat koligatif larutan 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.2   Membedakan sifat koligatif 
larutan elektrolit dan non 
elektrolit 

4.2   Menganalisis data percobaan 
untuk menentukan derajat 
pengionan 
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