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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 kimia karbon disusun sebagai kumpulan sumber bahan ajar alternatif 

bagi guru yang tersusun atas unit alkohol dan eter, aldehid dan keton, asam 

karboksilat dan ester, dan benzena dan turunannya. 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 kimia karbon dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Paket unit kimia karbon 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 

3.9 kelas XII, yaitu menganalisis struktur, tatanama, sifat, sintesis, dan 

kegunaan senyawa karbon, dan kompetensi dasar keterampilan 4.9, yaitu 

menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus 

fungsi dan/atau penafsiran data spectrum inframerah (IR). Demikian juga 

dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.10 menganalisis struktur, tata 

nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya 4.10 menyajikan hasil 

penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak 

berbahaya. 

Berdasarkan hasil analisis KD tersebut terdapat dua materi besaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik, yaitu Analisis struktur, tatanama, 

sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon dan Analisis struktur, tata 

nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. 

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 : Alkohol dan Eter 

Unit 2 : Aldehid dan Keton 

Unit 3 : Asam Karboksilat dan Ester 

Unit 4 : Benzena dan Turunannya 

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 Alkohol dan Eter. Melalui pembahasan materi yang 

terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

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

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Alkohol dan Eter di kehidupan sehari-hari. 

Contoh soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir disajikan sebagai 

acuan dalam menyusun soal yang sejenis. Deskripsi alternatif aktivitas 

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan 

guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari 

oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan 

soal HOTS.  

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar 

guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan 

Akohol dan Eter serta hubungannya dengan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga melakukan 

percobaan, untuk mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir 

tingkat tinggi.  
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Topik Alkohol dan Eter yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas 

subtopik Alkohol dan Eter serta kegunaannya dalam kehidupan sehari hari. 

Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu 1) Membedakan 

Alkohol dan Eter; dan 2) Reaksi Esterifikasi. LKPD dikembangkan secara 

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

A. Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di 

kelas XII. 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. Pemetaan target kompetensi 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.9 Menganalisis struktur, tata nama,  

sifat, sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon (haloalkana, 

amina, alkanol, alkoksialkana, 

alkanal, alkanon, asam alkanoat, 

dan alkil alkanoat) 

1. Menganalisis struktur tatanama, 

dan isomer  senyawa alkohol eter 

2.  Menganalisis sifat, sintesis dan 

kegunaan senyawa alkohol eter 

3. Menganalisis struktur dan tatanama 

alkohol 

4. Menganalisis struktur dan tatanama 

eter 

4.9 Merancang dan melakukan 

percobaan untuk sintesis senyawa 

karbon, identifikasi gugus fungsi 

dan/atau penafsiran data spektrum 

inframerah (IR)  

1. Merancang percobaan sintesis 

senyawa karbon, identifikasi gugus 

fungsi 

2. Melakukan percobaan sintesis 

senyawa karbon, identifikasi gugus 

fungsi 

3. Menganlisis sifat dan kegunaan 

alkohol 

4. Menganalsis sifat dan kegunaan 



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

 12 

eter 

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 3.8 dan 4.8 di kelas XII 

dikembangkan menjadi 15 indikator untuk ranah pengetahuan dan 5 

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 yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 

materi kimia di kelas XII. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
Indikator Pendukung 

3.9.1 Menjelaskan struktur alkohol, eter. 

3.9.2 Menjelaskan tata nama  alkohol, 

eter  

3.9.3 Mendeskripsikan sifat alkohol, eter  

3.9.4 Menjelaskan kegunaan  alkohol, eter 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.9.1 Merancang percobaan untuk 

sintesis/pembuatan senyawa 

alkohol, eter  

4.9.2 Mengoreksi hasil rancangan 

percobaan untuk 

sintesis/pembuatan senyawa 

alkohol, eter  

Indikator Kunci 
3.9.5 Menganalisis struktur alkohol, eter  

3.9.6 Menganalisis tatanama alkohol , eter 

4.9.3 Mengidentifikasi struktur 

alkohol dan eter untuk 
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IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
3.9.7 Membedakan  sifat alkohol, eter  

3.9.8 Menganalisis sifat senyawa alkohol, 

eter  

3.9.9 Menuliskan isomer struktur & 

fungsi alkohol eter 

3.9.10 Membuat senyawa alkohol, eter 

3.9.11 mengidentifikasi Kegunaan  alkohol, 

eter dalam kehidupan sehari-hari. 

menentukan sifat alkohol 

dan eter 

4.9.4 melakukan percobaan untuk, 

identifikasi gugus fungsi 

alkohol, eter 

4.9.5 Menganalisis hasil percabaan 

identifikasi gugus fungsi 

alkohol, eter 

Indikator Pengayaan 

3.9.12 Mengelompokkan senyawa alkohol, 

eter  berdasarkan gugus fungsinya. 

3.9.13 Membedakan alkohol primer, 

sekunder, dan tersier.. 

3.9.14 Mengidetifikasi keisomeran fungsi 

antara alkohol dan eter. 

3.9.15 Menganalisis hasil percabaan 

identifikasi gugus fungsi alkohol, 

eter 

4.9.6 Mengembangkan hasil 

percobaan untuk,sintesis & 

identifikasi gugus fungsi 

alkohol, eter 

4.9.7 mengevaluasi struktur 

senyawa karbon untuk 

identifikasi alkohol dan eter 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Pada umumnya gugus fungsional yang terdapat pada banyak senyawa 

organik mengandung atom oksigen misalnya alkohol dan eter, kemudian 

gugus karbonil (-C= O), untuk aldehida dan keton.  

Alkohol dan eter memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya 

berbeda. Jadi, dapat dikatakan bahwa alkohol dan eter berisomeri struktur 

satu sama lain. Di samping isomer struktur, eter dan alkohol juga memiliki 

gugus fungsional berbeda. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa eter 

berisomeri fungsional dengan alkohol. Isomer fungsional adalah rumus 

molekul sama,  tetapi gugus fungsi beda. 

 

Tabel 3. Isomer Fungsional Eter dan Alkohol 

 

 

Pembahasan pada kegiatan ini meliputi alkohol dan eter. 

A. Alkohol 

Kata alkohol berasal dari bahasa arab dari kata alkuhul yang asalnya 

merupakan nama bubuk antimon sulfida yang digunakan sebagai antiseptik. 

Bubuk ini dibuat dengan sublimasi batuan stibnit dalam ruang tertutup. 

Selain itu ada yang menyatakan alkohol berasal dari kata al-gawl yang berarti 

setan. 
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Umumnya kata alkohol diartikan etanol atau dikenal dengan spirit of wine. 

Etanol terbentuk dari fermentasi gula dan memiliki karakteristik tak 

berwarna, dan mudah menguap. Dar zaman dahulu, etanol digunakan sebagai 

depresan dan menyebabkan adiksi. 

Menurut ilmu kimia, alkohol adalah kumpulan senyawa organik yang 

memiliki gugus hidroksil yang terikat atom karbon dari alkil atau gugus alkil 

tersubstitusi, contoh : metanol, etanol, propanol, butanol, isopropil alkohol, 

dsb. Metanol merupakan suku pertama golongan alkohol dan biasanya dibuat 

dengan mereaksikan karbon monoksida dan hidrogen pada temperatur 

tinggi. Propanol dan butanol dibuat dengan cara fermentasi selulosa oleh 

bakteri Clostridium acetobutilicum. 

Alkohol digunakan sebagai bahan bakar mesin. Produk pembakaran etanol 

dan metanol lebih bersih dari bensin atau solar. Alkohol digunakan sebagai 

zat antibeku pada radiator mobil. Alkohol juga digunakan sebagai reagen 

atau pelarut karena dapat melarutkan zat-zat nonpolar dan toksisitasnya 

rendah. Etanol sering digunakan sebagai pelarut obat-obatan, parfum, dan 

essen. Etanol sering digunakan sebagai antiseptik. Alkohol juga digunakan 

sebagai pengawet spesimen. 

Alkohol dapat dihasilkan dengan beberapa cara antara lain: dengan proses 

permentasi. Etanol yang digunakan dalam minuman keras diperoleh melalui 

proses fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi. 

C6H12O6  2C2H5OH +     2 CO2 

Glukosa  etanol  
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Gambar 1     Tape ketan dan berbagai macam minuman yang mengandung 
alkohol.Jika diminum, akan memabukkan sebab bersifat racun yang 
dapat mengganggu sistem syaraf. 

Sumber: https://www.tokopedia.com/pawonerosari/tape-ketan-hijau 

a. Metanol 

1) Metanol digunakan untuk membuat metanol sebagai bahan plastik. 

2) Metanol digunakan untuk pelarut dan bahan pembuat ester, serta 

bahan bakar alternatif. 

3) Pada umumnya alkohol digunakan sebagai pelarut. Misal : lak dan 

vernis Metanol digunakan sebagai pelarut dan sebagai reaktan untuk 

membuat ester. 

Di samping kegunaan metanol, terdapat dampak dari penggunaan 

metanol, yaitu sangat beracun. Keracunan metanol dapat melalui 

pernapasan (menghirup uapnya) dan dapat melalui kulit. 

b. Etanol 

1) Etanol dengan kadar 76% digunakan sebagai zat antiseptik. 

2) Etanol juga banyak sebagai bahan pembuat plastik, bahan peledak, 

kosmestik. 

3) Etanol banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman 

keras Etanol digunakan untuk membunuh kuman.ateri Penunjang 

Media Pembelajaran Kimia Organik SMA 

4) Etanol digunakan untuk membuat minuman beralkohol (bir,wiski, 

anggur, air tape). 

https://www.tokopedia.com/pawonerosari/tape-ketan-hijau
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5) Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif (spiritus). 

6) Etanol juga dipakai untuk membuat senyawa organik lain. Etanol 

digunakan sebagai pelarut, desinfektan, bahan pembuatan ester dan 

sebagai bahan bakar (di Brasil telah banyak kendaraan dengan bahan 

bakar etanol). Minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif 

antara lain metanol menyebabkan mabuk dan mengantuk karena 

menekan aktivitas otak. Selain itu etanol bersifat adiktif yaitu 

menyebabkan kecanduan atau ketagihan, sehingga bila minum 

minuman beralkohol sulit untuk meninggalkan, padahal minum 

minuman beralkohol dilarang oleh agama dan pemerintah. 

c. Glikol 

Pada negara atau daerah bermusim dingin, glikol digunakan untuk zat 

anti beku pada radiator mobil. Glikol juga digunakan sebagai bahan baku 

dalam industri serat sintesis dan pelarut. 

d. Gliserol 

Gliserol digunakan untuk pelarut obat-obatan, dan bahan pembuatan 

gliserol trinitrat yaitu suatu bahan peledak. 

B. Eter 

Eter adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus eter (atom oksigen 

yang diikat 2 substituen (alkil/aril)). Senyawa eter biasanya dipakai sebagai 

pelarut dan obat bius. Molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen 

sehingga titik didihnya rendah. Eter sedikit polar (lebih polar dari alkena). 

Eter dapat dikatakan sebagai basa lewis dan dapat membentuk polieter. 

Tidak seperti alkohol, eter tidak memiliki ikatan hidrogen antarmolekul 

sehingga titik didih eter di bawah titik didih alkohol untuk jumlah atom 

karbon yang sama, misalnya etanol dan dimetil eter. Etanol berisomer 

dengan dimetil eter (C2H6O), tetapi wujudnya 



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

 18 

berbeda. Pada suhu kamar, dimetil eter berwujud gas, sedangkan etanol 

berwujud cair. 

Eter kurang larut di dalam pelarut air dibandingkan alkohol. Hal ini 

disebabkan eter memiliki kepolaran rendah. Walaupun sesama molekul eter 

tidak terjadi antaraksi, tetapi eter dapat berantaraksi dengan air dan alkohol. 

Makin tinggi rantai alkil dalam eter makin kurang kelarutannya di dalam air. 

Eter tidak bereaksi dengan hampir semua oksidator maupun reduktor. 

Demikian juga dalam asam dan basa, eter cenderung stabil, kecuali pada suhu 

tinggi. Karena itu, eter sering digunakan sebagai pelarut untuk reaksi-reaksi 

organik 

Eter pada umumnya di laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik 

untuk senyawa kovalen dan sedikit larut dalam  air. Dalam bidang kesehatan 

dipakai sebagai pembius (zat anestetik), sekarang sudah mulai jarang 

digunakan  karena dapat menyebabkan iritasi pada saluran  pernafasan. 

Selain itu eter menyebabkan pasien mengalami gangguan pernafasan serta 

muntah-muntah kalau sudah sadar maka penggunannya mulai dikurangi dan 

digunakan eter lain dengan efek samping yang lebih baik yaitu metil propil 

eter. 

 

Gambar 2. Penggunaan eter atau gas nitrogen-oksida sebagai penghilang sakit (Obat Bius) 
dalam dunia kedokteran sebenarnya sudah dimulai Horace Wells sejak tahun 1844. 

Sumber: http://agenchloroform.blogspot.com/2017/05/obat-bius-hirup-dietil-eter.html 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik alkohol eter pada Kompetensi Dasar 

3.9. Menganalisis struktur, tata nama,  sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa 

karbon (haloalkana, amina, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam 

alkanoat, dan alkil alkanoat) di kelas Xll (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 alkohol dan eter. 

1. Contoh soal UN  

NO SOAL 

1 Nama IUPAC dan rumus struktur dari senyawa dengan rumus 
Molekul C4H8O yang benar adalah …. 
 

 
      
 

Identifikasi  

Level Kognitif : LK3 (menganalisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.1 Menganalisis struktur dan tatanama 
alkohol, eter  

Diketahui : Rumus molekul 

Ditanyakan : Pasangan nama dan rumus struktur yang benar 
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NO SOAL 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Struktur dan tatanama senyawa alkohol 

 
 

NO SOAL 

2 Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar altematif 

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

H2O(l) (belum setara). Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 

L gas oksigen dan etanol yang dibakar 1,12 L, massa air yang 

terbentuk diukur pada keadaan STP adalah …. (Mr H2O = 18) 

A. 1,8 gram 

B. 2,7 gram 

C. 9,0 gram 

D. 18 gram 

E. 27 gram 

Identifikasi 

Level Kognitif : LK 2 (Pengetahuan dan Pemahaman) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.8 Menganalisis sifat senyawa alkohol, eter 

Diketahui : Reaksi pembakaran etanol lengkap dengan 
stoikiometri nya 

Ditanyakan : Massa air yang dihasilkan pada pembakaran senyawa 
aetanol 

Materi yang 
dibutuhkan 

:  Stoikiometri 
 Persamaan reaksi 

 
NO SOAL 

3 Perhatikan senyawa karbon berikut! 

1. 3-metil-2-pentanon 

2. 2-pentanol 

3. 2-metilpentanal 

4. 2,2-dimetil-1-propanol 

Dua senyawa yang berisomer fungsi adalah ..... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
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NO SOAL 

D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 

 
Identifikasi 

Level Kognitif : LK3 (Penalaran-Analisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.9 Menuliskan isomer struktur & fungsi alkohol 

eter 

Diketahui : Nama senyawa karbon 

Ditanyakan : Pasangan yang merupakan isomer fungsi alkohol-eter 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Isomer alkohol - eter 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik alkohol eter. 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 dengan menggunakan problem solving. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

 

(8 Jam Pembelajaran4 X Pertemuan) 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

alkohol eter. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu 

disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator 

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

pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga skenario pembelajaran. 

Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang 

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

Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan 
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Tabel 4. Desain Aktifitas Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

3.9.4 Menganalisis struktur 

alkohol, eter  

 struktur alkohol, 
eter  
 

 isomeri alkohol  
eter 

 
 sifat alkohol, eter  
 
 Cara 

Pembuatan/sinte
tis alkohol, eter 

 
 Kegunaan  

alkohol, eter 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

Pertemuan 1 

1. Mengamati contoh-
contoh & diskusi 
struktur dan tatanama, 
alkohol, eter  

2. Mengumpulkan 
informasi tentang 
konsep dari struktur, 
dan tatanama alkohol, 
eter 

3. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

4. Mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas   

Pertemuan 2  

1. Melakukan percobaan 

1. Tes 
Pengetahuan 
a. Tes Tulis 

Pilihan 
Ganda; 

b. Tes Tulis 
uraian 
terbuka 
 

2. Observasi 
kegiatan 
praktik 
 

3. Observasi 
keterampilan 
membuat 
tulisan 

 

1. Kamera 
atau Hp 
 

2. Gambar 
hewan dan 
tumbuhan 

 
3. Kertas 

plano 
 
4. Lem atau 

isolasi 
 
5. Komputer 

atau laptop 
 
6. LCD 

proyektor 
 

4 X 90’ 

Dilaksanakan 
dalam 4 kali 
pertemuan  

(8 jp) 

3.9.5 Menganalisis tatanama 

alkohol , eter 

3.9.6 Membedakan  sifat 

alkohol, eter  

3.9.7 Menganalisis sifat 

senyawa alkohol, eter  

3.9.8 Menuliskan isomer 

struktur & fungsi 

alkohol eter 

3.9.9 Membuat senyawa 

alkohol, eter 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

mengidentifikasi Kegunaan  

alkohol, eter dalam kehidupan 

sehari-hari. 

membedakan alkohol & 
eter 

2. Mengamati contoh-
contoh & diskusi 
Isomeri dan tatanama, 
alkohol, eter  

3. Mengumpulkan 
informasi tentang 
konsep dari isomeri, 
dan tatanama alkohol, 
eter 

4. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas   

 

Pertemuan 3 
1. Berdiskusi untuk 

mengolah informasi 
mengenai sifat-sifat dan 
reaksi  alkohol eter 

2. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

memahami,  

menyimpulkan) 

3. Mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas   
 

Pertemuan 4 

1. Mengamati contoh-
contoh & diskusi 
Pembuatan/sintetis dan 
kegunaan alkohol, eter 

2. mengolah informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

Pembuatan/sintetis 

alkohol, eter  

3. mempresentasikan hasil 

pengolahan informasi & 

diskusi di depan kelas 

tentang sintesis dan 

kegunaan alkohol eter 
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Aktivitas Pembelajaran ke-1. Struktur dan tatanama senyawa 

Alkohol - Eter 

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita pernah menggunakan senyawa 

senyawa alkohol dan eter, misalnya pada berbagai jenis produk minuman 

dan bir terdapat senyawa alkohol.  Alkoksi alkana atau eter banyak 

digunakan untuk obat bius dan pelarut organik. Sempatkah kita berpikir 

tentang struktur senyawa-senyawa tersebut? Bagaimana sifat-sifat senyawa 

tersebut? Bagaimana senyawa tersebut dibuat? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan ditemukan dalam beberapa 

aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diungkapkan tersebut terlebih dahulu kita akan menggali struktur 

dan tatanama dari senyawa alkohol  eter. Kegunaan senyawa alkohol  eter 

alkohol  eter dalam kehidupan kita serta  cara mensintesis senyawa tersebut. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, pada aktivitas pembelajaran 1 ini, 

Saudara akan melakukan aktivitas berikut:. 1) mengidentifikasi struktur 

senyawa Alkohol eter; 2) menuliskan struktur molekul ; 3) menuliskan nama 

alkohol dan eter berdasarkan nama trivial dan aturan sistematis yang 

dikeluarkan oleh IUPAC. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.1, 392, 395, 396, dan 

4,9.3 & 4.9.5, yang dilakukan dengan pembelajaran saintifik yang meliputi 

aktivitas 1) mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) 

mengasosiasi; dan 5) mengomunikasikan, yang dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik (5M). 

 

Identifikasi Struktur dan tatanama senyawa alkohol eter 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Mengamati contoh-contoh & diskusi struktur dan tatanama, alkohol, eter 
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b. Menuliskan rumus struktur senyawa alkohol dan eter 

c. Menuliskan nama senyawa alkohol dan eter dengan aturan IUPAC 

atau trivial 

d. Mengidentifikasi konsep, strktur dan tatanama senyawa alkohol dan 

eter dari beberapa literatur dan buku paket serta pemberian nama 

sesuai aturan IUPAC dan nama trivial 

e. mengolah informasi (membandingkan, memahami,  menyimpulkan) 

nengenai mengenai konsep, struktur, dan tatanama   alkohol  eter 

f. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep, struktur, dan tatanama   

alkohol  eter 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 pelajaran X 45 menit  (90 

menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Molimod  

2. Buku paket kimia kelas XII 

3. Gambar produk atau kemasan yang mengandung senyawa alkohol dan 

eter atau mencari bahan bahan yang menggunakan pelarut  senyawa 

alkohol dan eter 

Apa yang Saudara lakukan : 

a. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang/kelompok 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara menggunakan media 

molimod untuk membuat struktur senyawa kimia karbon 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk membuka dan membaca buku 

paket kelas XII yang membahas. Struktur dan tatanama senyawa 

alkohol dan eter kepada setiap kelompoknya dengan memberikan 

waktu kepada peserta didik untuk menanyakan tentang hal yang 

kurang dimengerti. 
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d. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi terhadap 

gambar dan struktur molimod alkohol eter. Mengemukakan kemasan 

produk  yang mengandung alkohol dan eter yang telah disiapkan. 

(mengamati) 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan molimod untuk 

struktur alkohol dan eter. Peserta didik menuliskan hasil kegiatan 

dan brainstorming di kelompoknya pada papan tulis. (mengumpulkan 

data) 

f. Mengajak peserta didik untuk berdiskusi hasil kegiatan dan 

brainstorming, kemudian mengkonfirmasi dan menyepakati hasilnya, 

kemudian peserta didik memperbaiki hasilnya dalam LK. (menanya, 

mengasosiasi; mengkomunikasikan) 

g. Setelah melakukan diskusi antar kelompok dan menghasilkan 

kesepakatan mengenai struktur dan tatanama alkohol dan eter, maka 

peserta didik difasilitasi untuk melanjutkan pada bagian Isomeri 

senyawa alkohol dan eter dengan menggunakan molymod (menanya; 

mengumpulkan data). 

h. Masih dalam kelompok diskusi, Saudara memfasilitasi peserta didik 

untuk kembali berdiskusi guna menjawab pertanyaan di buku paket. 

Peserta didik boleh membuka buku, atau memanfaatkan website 

untuk menggali informasi mengenai tatanama senyawa alkohol dan 

eter (mengamati; menanya; mengumpulkan data) 

i. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing-masing dan menuliskan hasil diskusinya pada buku siswa. 

(mengasosiasi) 

j. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. (mengasosiasi, 

mengkomunikasikan) 

k. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran. 
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Aktivitas Pembelajaran ke-2. Isomeri  dan tatanama senyawa 

Alkohol Eter 

Pada aktivitas pembelajaran 2 ini, Saudara akan melakukan aktivitas berikut: 

1) Memprediksi hubungan antar rumus struktur dan isomer, 2) Mengurutkan 

langkah-langkah untuk menyelidiki hubungan struktur dan isomer, 3) 

Melakukan penyelidikan/percobaan  untuk membedakan alkohol dan eter, 4) 

menuliskan hasil percobaan, 5) membedakan isomer struktur dan isomer 

posisi/fungsi alkohol dan eter, 6) menganalisis persamaan dan perbedaan 

beberapa struktur yang digambarkan untuk menujukan isomeri alkohol 

secara struktur dan posisi/fungsi (Isomeri struktur dan posisi), dan 6) 

Menyimpulkan hasil analisis.  

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator 3.9.9, 3.9.13, 4.9.1,  

4.9.2, dan 4.9.4 yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

guided inquiry (inkuiri terbimbing). 

 

Identifikasi Struktur dan tatanama senyawa alkohol dan eter 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Mengidentifikasi struktur senyawa dan isomer alkohol dan eter  

b. Menuliskan rumus struktur dan isomer senyawa alkohol dan eter 

c. Menuliskan nama senyawa alkohol dan eter dengan aturan IUPAC 

atau trivial 

d. Mengelompokan senyawa alkohol dan eter 

e. menganalisis persamaan dan perbedaan beberapa struktur yang 

digambarkan untuk menujukan isomeri alkohol secara struktur dan 

posisi (Isomeri struktur dan posisi),  

f. Merumuskan hubungan isomer posisi alkohol dan eter 

g. Menyimpulkan hasil analisis. 
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Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (90 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Molymod atau model model molimod lain yang di buat sendiri 

2. LKPD 1 

3. Buku paket kimia kelas XII 

Apa yang Saudara lakukan : 

a. Mengatur tempat duduk dan membagi peserta didik dalam  kelompok 

yang beranggotakan 4-5 orang/kelompok 

b. Membagikan LKPD 1. Membedakan alkohol dan eter kepada setiap 

kelompok dan mengerjakan secara demostrasi dan hasilnya di 

tuliskan pada lembar LKPD 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara menggunakan LKPD 1 

d. Memfasisiltasi peserta didik dalam merancang langkah-langkah 

percobaan untuk membedakan alkohol dan eter.  

e. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan untuk 

membedakan alkohol dan eter. 

f. Memfasilitasi peserta didik dalam menentukan permasalahan untuk 

membahas isomer senyawa alkohol dan eter kepada setiap kelompok 

dan mendemostrasikan dengan menggunakan molimod atau model 

model molimod lain yang dibuat sendiri. 

g. Memfasilitasi peserta didik dalam  mengungkap pengertian isomer 

dan mentukan hopotesis isomer dari rumus senyawa alkohol dan eter. 

Selanjutnya bertanya kembali kepada siswa mengenai contoh-contoh 

struktur dan nama senyawa mana yang tergolong isomer yang 

dibuatnya.  

h. memfasilitasi peserta didik untuk menunjukkan contoh-contoh 

struktur alkohol eter dengan menggunakan model molymod atau 

model-model molimod lain yang dibuat sendiri.  
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i. Mengarahkan peserta didik dalam memberikan kesempatan ntuk 

menyusun sendiri struktur molekul dengan model molymod yang 

telah disiapkan. 

j. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis jenis-jenis isomer 

posisi, dan optis aktif serta memberikan contohnya.  

k. Memfasilitasi peserta didik dapat menunjukkan contoh struktur 

dengan model molymod sebagai kesimpulan. Dengan teknik ini, maka 

pembelajaran senyawa alkohol-eter  menjadi lebih menarik dan 

berkesan serta membuat siswa makin kreatif.  

l. Membuat kesimpulan hubungan struktur senyawa alkohol eter 

dengan isomernya 

  



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

 32 

Aktivitas Pembelajaran ke-3. Sifat & Reaksi Alkohol Eter 

Alkohol merupakan senyawa yang mudah terbakar. Mungkinkah alkohol 

digunakan sebagai bahan bakar bioalkohol pengganti minyak bumi? Jika 

mungkin, kemukakan kelebihan dan kekurangannya sebagai bahan bakar. 

Alkohol juga  juga dimanfaatkan sebagai bahan anti septik. Selain kedua 

contoh tersebut masih banyak senyawa alkohol--eter yang digunakan dalam 

produk kehidupan sehari-hari. 

Beberapa senyawa minyak wangi yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari merpakan hasil reaksi alkohol dengan pereaksi lain melalui proses 

esterifikasi. Hasil reaksi ini disebut ester yang berbau harum 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi yang dapat beraksi dengan alkohol dan  

eter; 2) mengidentifikasi gugus yang mensubstitusi alkohol dan eter ; 3) 

menuliskan reaksi alkohol dan eter; 4). menuliskan rumus alkohol dan eter. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.3, 39.8, 3.9.12, 3.9,13 

dan 4,9.3, yang dilakukan dengan pembelajaran saintifik yang meliputi 

aktivitas 1) mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) 

mengasosiasi; dan 5) mengomunikasikan, yang dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik (5M). 

 

Reaksi Substitusi  dan oksidasi senyawa alkohol dan eter 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Mengidentifikasi jenis reaksi substitusi alkohol dan eter berdasarkan 

jumlah subtituen 

b. Memahami jenis reaksi oksidasi alkohol dan eter 

c. Menuliskan mekanisme reaksi substitusi alkohol dan eter 

d. Menuliskan nama senyawa hasil rekasi subtitusi alkohol eter dengan 

aturan IUPAC atau trivial 
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Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2  jam pelajaran ( 90 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Molimod  

2. Buku paket kimia kelas XII 

3. LKPD 2 

Apa yang Saudara lakukan : 

a. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang/kelompok 

b. Masih dalam kelompok diskusi, Saudara memfasilitasi peserta didik 

untuk kembali berdiskusi mengenai reaksi oksidasi alkohol. Contoh 

mengapa tape dibirkan jadi masam/tengik?. Guna menjawab 

pertanyaan. Peserta didik boleh membuka buku, atau memanfaatkan 

website untuk menggali informasi mengenai oksidasi alkohol dan eter 

(mengamati; menanya; mengumpulkan data) 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing mengenai reaksi-reaksi alkohol dan eter serta reaksi 

pembuatannya. Hasil diskusinya ditulis pada buku siswa. 

(mengasosiasi) 

d. Membagikan LKPD 2. Reksi subtitusi alkohol dengan asam 

asetat/esterifikasi,  kepada setiap kelompok 

e. Menginstruksikan peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD 2, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil percobaan dan 

diskusi tiap kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

(mengkomunikasikan) 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran tentang reaksi oksidasi dan reaksi subtitusi alkohol 

eter. 
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Aktivitas Pembelajaran ke-4  Sintesis dan Kegunaan Senyawa 

Alkohol dan Eter 

Alkohol digunakan sebagai bahan bakar mesin. Produk pembakaran etanol 

dan metanol lebih bersih dari bensin atau solar. Alkohol digunakan sebagai 

zat antibeku pada radiator mobil. Alkohol juga digunakan sebagai reagen 

atau pelarut karena dapat melarutkan zat-zat nonpolar dan toksisitasnya 

rendah. Etanol sering digunakan sebagai pelarut obat-obatan, parfum, dan 

essen. Etanol sering digunakan sebagai antiseptik dan sebagai pengawet 

spesimen. Eter mempunyai sifat mudah menguap, mudah terbakar, dan 

memiliki bau yang khas. Senyawa eter beracun, tetapi ada yang dapat 

digunakan sebagai pembius.  

Agar mudah mengenali kegunaan senyawa alkohol eter, maka Saudara perlu 

memahami bagaimana reaksi substitusi pada benzena itu bisa terjadi. 

Pada aktivitas pembelajaran 4 ini Saudara akan melakukan aktivitas berikut: 

1) Memberikan rangsangan (stimulus) dengan mengingatkan 

pelajaran/aktivitas pembelajaran di pertemuan ketiga, 2) Berdiskusi tentang 

sintesis dan kegunaan alkohol eter, 3) Mengumpulkan data/informasi 

dengan melakukan telaah literasi, 4) Berdiskusi untuk mengolah 

data/informasi yang telah diperoleh, 5) Memverifikasi hasil telaah literasi 

dengan mengkonfirmasikannya kepada guru, 6) Membuat kesimpulan 

tentang sintesis dan kegunaan alkohol dan eter. 

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator indikator 3.9.4, 3.9, 10 

dan 3.9.11,  yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

discovery learning. 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 
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a. Menentukan permasalahan untuk mencarai cara mensisntesis alkohol 

dan eter 

b. Mengajukan hipotesis cara mensintesis alkohol dan eter 

c. Mengidentifikasi mengidentifikasi kegunaan alkohol dan eter dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. menjelaskan kegunaan alkohol eter   

e. mengidentikasi dampak penggunaan alkohol dan eter 

f. Membuat kesimpulan cara sintesis dan kegunaan alkohol dan eter 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (90 menit) 

Media yang diperlukan : 

 Buku paket kelas XII dan  

 Literatur dari internet tentang sintesis dan kegunaan alkohol eter dan 

dampaknya untuk kehidupan sehari –hari 

 

Aktivitas Inti yang Saudara Lakukan: 

a. Mengatur tempat duduk siswa dan membaginya menjadi beberapa 

kelompok (5-6 orang/kelompok). 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara cara mencari literasi 

mengenai sintesis dan kegunaan alkohol dan eter 

c. Memberikan rangsangan dengan megingatkan peserta didik materi di 

pertemuan pertama. (Stimulus) 

d. Memfasilitasi peserta didik dalam menentukan permasalahan untuk 

mencarai cara-cara mensintesis/membuat alkohol dan eter dari 

literatur. (Problem statement) 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk menguynpulkan informasi mengena 

sintesis dan  kegunaan alkohol eter  dapat dipelajari langsung dari 

literatur dan buku paket  siswa kelas XII. (Data collecting) 
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e. Memfasilitasi peserta didik untuk  mengkaji dan mendiskusikan 

kegunaan akohol dan eter dari buku literatur dan berbagai literatur 

dan menuliskannya. (data colekting) 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing-masing mengenai penggunaan dan dapak yang ditimbulkan 

dari  alkohol dan eter dalam kehidupan. Hasil diskusinya ditulis pada 

buku siswa. (mengasosiasi) 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi tiap 

kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

(mengkomunikasikan) 

h. meminta siswa untuk menyimpulkan cara sintesis & kegunaan 

senyawa eter dan alkohol dalam bentuk tabel untuk di presentasikan 

 

  



 Unit Pembelajaran 

Alkohol dan Eter 

 
 37 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

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

dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Membedakan senyawa 

alkohol dan eter; 2) LKPD 2. Reaksi oksidasi alkohol dan eter.  

LKPD 1. Membedakan Alkohol dan Eter  

1. Pendahuluan 

Alkohol dan eter merupakan senyawa yang berisomer fungsi. Alkohol dan 

eter mempunyai jumlah atom-atom  C, H, O yang sama sehingga ketika  

dibakar akan menghasilkan  jumlah mol CO2 dan H2O yang sama.  

2. Tujuan 

Mengidentifikasi perbedaan alkohol dan eter. 

3. Alat dan Bahan 

- Etanol 
- Dietil eter 
- Logam Na 
- Kertas Lakmus 
- Kertas tisu 
- Aquadest 

- Pipet tetes 
- Tabung reaksi 
- Penjepit tabung reaksi 
- Pinset 
- Gelas ukur 10 mL 

4. Cara Kerja 

a. Siapkan 2 buah tabung reaksi, Tabung 1 masukkan  3 mL  etanol, dan 

tabung 2 masukkan 3 mL dietil eter. Masing-masing uji dengan kertas 

lakmus. 

b. Ambil logam Na (butiran kacang hijau)  menggunakan pinset, 

kemudian masukkan logam Na, kira-kira sebesar butiran kacang hijau 

ke dalam 2 tabung yang berisi etanol dan dietil eter secara hati-hati. 

Uji juga dengan kertas lakmus 

c. Amati perubahan yang terjadi, kemudian catat dalam tabel! 

Perlakuan Hasil Pengamatan 

Etanol + lakmus 

Dietil  eter + lakmus 

…………………………………. 
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Etanol + Na 

Dietil  eter + Na 

…………………………………. 

 

5. Pertanyaan   

a. Bagaimana perubahan yang terjadi pada reaksi antara alkohol dengan 

logam Na dan dietil eter dengan logam Na? 

b. Uji hasil reaksi antara alkohol dengan logam Na dan dietil eter dengan 

logam Na dengan kertas lakmus apa yang terjadi 

c. Faktor apakah yang membedakan kedua reaksi tersebut?  

d. Tuliskan reaksi: 1)  etanol  + Na ------ 

     2) dietil eter + Na ----- 

LKPD 2. Reaksi Esterifikasi 

Pendahuluan 

Reaksi esterifikasi adalah reaksi kimia pembentukan ester. Pada reaksi 

ini asam karboksilat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester yang 

berbau aroma piasang. Ester yang terbentuk ditandai dengan bau khas 

tergantung dari alkohol yang direaksikannya. 

Alat bahan yang digunakan : 

Tabung reaksi berlengan  - Metanol 

- Tabung reaksi   - Alat pembakar 

- Gelas ukur    - Asam salisilat 

- Pipet tetes    - Sumbat gabus 

- Sendok plastik   - Asam sulfat 

- Kaki tiga dan kasa   - Termometer 

- Etanol    - Asam asetat 

 
 
 Cara Kerja 
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- Masukkan 1 mL sampel ke 
dalam tabung reaksi 

- Tambahkan ke dalamnya 5 tetes 
asam asetat, 

- Tambahkan 2 mL asam sulfat 
pekat ke dalam campuran, 

 

- Tutup ujung tabung dengan 
kapas, kemudian panaskan 
dalam    waterbath (penangas 
air) selama ± 1 menit 

- Amati perubahan yang terjadi 
(apakah bau yang timbul 
harum?) 

- Ulangi pekerjaan diatas dengan 
menggunakan metanol, asam 
salisilat dan 20 tetes asam sulfat 
pekat.  

- Suhu harus di atur karena 
alkohol mendidih di bawah 
suhu 80oC sebaiknya pakai 
penagas air 

Pertanyaan   

1.  Apakah kegunaan tabung asam sulfat dalam percobaan Anda? 

2. Mengapa tabung yang berisi campuran tidak dipanaskan secara 

langsung tetapi dengan penangas air? 

3. Tuliskan reaksi yang terjadi pada pencampuran etanol dengan 

asam asetat pekat! 

4. Faktor apakah yang mempengaruhi reaksi tersebut?  

5. Tuliskan reaksi:  1) Alkohol + Asam sulfat  

    2) Metanol + Asam Salisilat 

Setelah melakukan percobaan, silahkan diskusikan hasil percobaan, catat 

pelik-pelik atau strategi strategi sehingga kalau diujicobakan ke peserta didik 

akan memudahkan mereka melakukan percobaan dan menghasilkan data 

yang tepat dan kerjakan lembar diskusi alkanal dan alkanon. 
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C. Bahan Bacaan 

Alkohol dan eter begitu erat hubungannya dengan kehidupan manusia 

sehari-hari, sehingga orang awampun mengenal istilah-istilah ini. Dietil eter 

(eter) digunakan sebagai pemati rasa (anestetik), etanol, atau yang lebih 

dikenal dengan alkohol digunakan dalam minuman keras, metanol (metil 

alkohol), atau alkohol kayu, komponen utama pembuatan spirtus, digunakan 

sebagai bahan bakar dan pelarut. Dalam laboratorium dan industri, semua 

senyawa ini digunakan sebagai pelarut dan pereaksi. 

Alkohol/Alkanol  

Anda tentu sudah mengenal contoh alkohol yang ada di sekitarmu, minuman 

keras, tape, spiritus, merupakan contoh bahan yang mengandung alkohol. 

Apa nama alkohol yang terkandung dalam minuman keras, tape dan 

spiritus? Alkohol merupakan senyawa karbon yang paling dikenal. Salah satu 

senyawanya merupakan hasil fermentasi karbohidrat dan sudah digunakan 

sejak jaman dahulu sebagai minuman dengan nama etanol. Sifat 

memabukkan dari alkanol hanya merupakan sebagian kecil dari sifat alkanol. 

 
1. Struktur Alkanol 

  Golongan alkanol disebut juga alkanol yang mempunyai rumus 

umum senyawa yang sama yaitu CnH2n+2O. Alkanol atau alkohol 

memiliki gugus fungsi -OH. 

 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
Gambar 3       Model senyawa (a) etana, (b) etanol 
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a. Pembagian Alkohol 

Alkohol dapat dibedakan berdasarkan letak gugus fungsinya dan banyaknya 

gugus –OH yang ada dalam suatu senyawa.  

1) Pembagian Alkohol Berdasarkan Letak Gugus Fungsi 

Berdasarkan letak gugus fungsinya, alkohol dibedakan menjadi alkohol 

primer, alkohol sekunder dan alkohol tersier. Mengapa tidak terdapat 

alkohol kuartener? 

a) Alkohol primer yaitu alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada 

atom C primer.  

b) Alkohol sekunder yaitu alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada 

atom C sekunder. 

c) Alkohol tersier yaitu alkohol yang gugus —OH-nya terikat pada 

atom C tersier. 

                           

Di mana R adalah gugus alkil, untuk R, R’ dan R’’ bisa sama atau 

berbeda. 

2. Tatanama Alkanol 
 
Ada dua cara penataan nama alkanol, yaitu cara trivial dan cara 

IUPAC. Pada cara trivial, alkanol disebut alkil alkohol sehingga dalam 

pemberian nama alkanol selalu diawali dengan nama alkil diikuti kata 

alkanol. Pada cara IUPAC, nama alkanol diturunkan dari nama alkana, 

dengan akhiran –a diganti oleh –ol. Contohnya: 

 
Tabel 5 Tata nama senyawa alkanol 

Rumus struktur Nama trivial Nama IUPAC 
H3C-OH Metil alkohol Metanol 
H3C-CH2-OH Etil alkohol Etanol  

Alkohol Primer Alkohol Sekunder Alkohol Tersier 
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Rumus struktur Nama trivial Nama IUPAC 
H3C-CH2-CH2-OH n-propil alkohol Propanol  
H3C-CH-CH3 

│ 
OH 

Isopropil alkohol 2-propanol 

H3C-CH2- CH2- CH2-OH n-butil alkohol Butanol  
 

H3C-CH-CH2- CH3 
│ 
OH 

Sek-butil alkohol 2-butanol 

H3C-CH-CH2-OH 
│ 
CH3 

Isobutil alkohol 
2-metil-1-
propanol 

CH3 
│ 

H3C-C- OH 
│ 
CH3 

Ter-butil alkohol 2,2-dimetiletanol 

 
3. Isomerisasi Alkanol 

• Rumus umum (RM)   : CnH2n+2O 

• Rumus struktur (RS) :R – OH (alkohol monohidroksi) 

Isomersasi adalah  peristiwa  dimana  senyawa-senyawa  

mempunyai rumus molekul (RM) sama tetapi rumus struktur 

(RS) nya berbeda.  

1) Isomer posisi: Isomer yang terjadi karena perbedaan letak / 

posisi gugus  fungsi  pada  senyawa  segolongan  (gugus  fungsi  

dan  rantai  C induk sama) 

Contoh  : butanol  

• RM  : C4H10O  

• RS  : CH3– CH2– CH2– CH2 – OH (1- butanol)  

          CH3– CH2– CH – CH3  (2- butanol)  

                                    OH  

2) Isomer Rantai/rangka: Isomer yang terjadi karena perbedaan 

jumlah  atom  C  rantai  induk  pada  senyawa  segolongan  

(jenis  dan posisi gugus fungsi sama)  

Contoh  : butanol  
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• RM  : C4H10O  

• RS : CH3– CH2– CH2– CH2– OH (1- butanol)  

  CH3– CH – CH2– OH  (2- metil -1 propanol)  
                              CH3  

3) Isomer Fungsi : Isomer yang terjadi karena perbedaan jenis 

gugus fungsi Contoh : alkanol berisomer fungsi dengan alkoksi 

alkana. 

• RM : C3H8O  

• RS : CH3 – CH2– CH2– OH 

 
 
 
 
 

 
4. Sifat Alkanol 

 
Tabel 6 Sifat Fisika Alkanol titik didih dan kelarutan beberapa senyawa 
alkanol 

 

No. 
Nama 
IUPAC 

Struktur 
Titik 
didih 
(oC) 

Kelarutan 
dalam air 
(g/100 ml) 

Mr 

1 Metanol CH3-OH 65 Larut baik 32 
2 Etanol CH3-CH2-OH 78 Larut baik 46 
3 Propanol CH3-CH2-CH2-OH 98 Larut baik 60 
4 Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 8,3 74 

5 Pentanol 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-

OH 
138 

2,6 88 

 
a. Sifat Kimia Alkanol 

1) Pembuatan Alkanol 

a) Metanol (CH3OH) 

Metanol dibuat dengan cara hidrogenasi gas CO pada suhu 

400°C dan tekanan 200 atm dengan katalisator Cr2O3 atau 

ZnO.  
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b) Etanol (C2H5OH) 

Dalam bidang industri, etanol dibuat dengan fermentasi 

tetes tebu yaitu cairan gula yang tidak 

mengkristal/menghablur menjadi gula. 

 

 

Untuk memperoleh etanol pekat dilakukan 

destilasi/penyulingan. 

c) Glikol (CH2OH CH2OH) 

 Glikol dibuat dengan cara mengoksidasi etana dengan 

oksigen kemudian   dilanjutkan hidrolisis. Reaksi dilakukan 

pada suhu 250°C dengan katalisator serbuk perak. 

 

 

 

d) Gliserol (CH2OH – CH2OH CH2OH) 

Gliserol diperoleh dari hasil samping pada pembuatan 

sabun. 
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Reaksi-reaksi lain dapat digunakan untuk membuat alkanol di 

laboratorium, antara lain : 

a. Reduksi alkanal akan menghasilkan alkanol primer 

R – CHO  +  H2                    R – CH2OH  

b. Reduksi alkanon akan menghasilkan alkanol sekunder 

      R – CO – R’ +  H2                   R – CH – R’ 
      

 
c. Subtitusi alkil halida dengan menggunakan basa 

R – Cl  +  NaOH                     R – OH +NaCl 
 

2) Reaksi-reaksi yang terjadi pada alkanol 
a) Dapat bereaksi dengan logam (Na, K, Mg, Al) melepas H 

 

b) Dengan asam karboksilat membentuk ester (reaksi 

esterifikasi). 

Secara umum: 

 

Dapat bereaksi dengan PX3, PX5, atau SOX2 membentuk alkil 

halida (R – X). 

c) Dengan asam halida (HX) membentuk alkil halida 

 

d) Dapat Oksidasi 

 Oksidasi alkanol primer menghasilkan asam karboksilat. 

Contoh: 

 

 

 Oksidasi alkanol sekunder menghasilkan alkanon. 

Contoh: 

 

 

 OH 
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 Alkanol tersier tidak dapat dioksidasi. 

Contoh: 

 

 

 

e) Dapat mengalami dehidrasi dengan H2SO4 pekat 

 Pada suhu 140° C menghasilkan alkoksi alkane 

 

 

 Pada suhu 180°C menghasilkan alkena 

 

 

 
 

3) Reaksi Identifikasi Alkanol 
 

Tabel 7 Reaksi Identifikasi Alkanol 
Gugus Fungsi Ciri-ciri 

Alkohol / -OH 

1. Reaksi oksidasi dengan KMnO4, K2Cr2O7. 
Alkohol primer → aldehid →asam karboksilat 
Alkohol sekunder → keton  
Alkohol tersier  → tidak bisa dioksidasi 

2. Reaksi dengan logam Na/K : R-OH + Na —R-ONa + H2 
3. Reaksi dengan HX, PCl3 atau PCI. 

R-OH + HX → RX + H2O  
R-OH + PCI3 — R-Cl + H3PO3  

R-OH + PCl5 → RCl + POCl3 + HCI 
4. Reaksi dengan asam karboksilat 

R'-OH + RCOOH — RCOOR' (ester/ Harum) + H2O 
5. Reaksi dengan asam sulfat R-OH + H2SO, pada suhu 

130°C — eter. Pada titik didihnya tinggi (180oC) 
6. Titik didih tinggi 
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4) Kegunaan senyawa Alkanol 
 

Tabel 8 Kegunaan senyawa Alkanol 
 

Nama Senyawa Kegunaan 
Metanol 
(CH3OH) 

- Untuk pembuatan pupuk, obat, plastik, dan senyawa 
organik lain seperti ester. 

- sebagai pelarut lemak atau senyawa organik lain. 
- Merupakan campuran  bahan bakar bensin. 
- Sebagai zat denaturasi etanol 

 
Etanol (C2H5OH) - Sebagai pelarut 

- Sebagai minuman beralkohol. 
- obat tonikum 
- zat warna 
- parfum 
- serat sintetis 
- Bahan bakar alternatif 
- Desinfektan/ antiseptik/ pembunuh kuman 

 
1,2 Etanadiol/ 
Etilenglikol 

- Zat anti beku pada radiator/ pendingin 
- Sebagai pelarut 
- Sebagai bahan baku serat dakron. 

 
1,2,3 
propanatriol / 
gliserol 

- Bahan obat batuk 
- pelembab pada losion 
- bahan tambahan dalam obat-obatan 
- bahan peledak. 

 
Gliserol - sebagai bahan cairan pembersih telinga dan pelarut 

obat obatan, contoh sirup obat batuk. 
- sebagai bahan kosmetik (pelembab kulit) 
- sebagai bahan baku serat plastik 
- sebagai bahan untuk membuat peledak, yaitu 

nitrogliserin 
-  
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Isu Metanol sebagai Bahan Bakar 

Metanol memiliki keunggulan dalam banyak hal dari hidrogen.  Metanol 

dapat dihasilkan dari bahan bakar lain, seperti batu bara dan minyak bumi. 

Metanol mudah disimpan dalam tangki bahan bakar dan tidak hanya dapat 

dikirim melalui kereta tangki, tetapi dapat dikirim pula melalui pipa minyak 

dan bahan kimia.  Satu hal yang terpenting dari metanol adalah adanya fakta 

bahwa metanol dapat ditambahkan pada bensin komersial dalam mobil 

sampai 15 %, tanpa mengubah konstruksi mesin.   

Campuran bensin metanol menyebabkan lebih ekonomis dan bahan bakar 

yang terbuang lebih sedikit dengan tenaga mesin lebih, dibandingkan 

menggunakan bensin saja. Diperkirakan bahwa bensin yang ada dapat 

diubah untuk bisa menggunakan metanol murni dengan biaya serendah 

mungkin per kendaraan. Penggunaan metanol dalam suatu mesin standar 

menghasilkan sisa bahan bakar seperduapuluhnya, karbon monoksida  

sepersepuluhnya, dan oksida-oksida nitrogen kira-kira sama 

dibandingkan dengan bensin.  Metanol dapat dibakar dengan bersih untuk 

kebutuhan energi kita. Jika dikelola dengan baik, cairan ini merupakan bahan 

baku yang bersih dan aman, serta dapat dibakar dalam pembangkit 

tenaga listrik dengan pencemaran udara yang sangat kecil. Metanol 

merupakan salah satu bahan bakar yang cocok untuk digunakan dalam sel 

bahan bakar. 

Berdasarkan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa metanol merupakan bahan 

bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti bensin. 

Namun metanol yang ada tidak cukup tersedia. Penelitian-penelitian terbaru 

diharapkan dapat memperoleh metode-metode yang efisien untuk 

memproduksi 

metanol dari bahan kasar, selain minyak bumi. 
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Eter/Alkoksi Alkana 

Alkoksi alkana adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus alkoksi 

alkana (atom oksigen yang diikat 2 substituen (alkil/aril)). Senyawa alkoksi 

alkana biasanya dipakai sebagai pelarut dan obat bius. Molekul alkoksi 

alkana tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya 

rendah. Alkoksi alkana sedikit polar (lebih polar dari alkena). Alkoksi alkana 

dapat dikatakan sebagai basa lewis dan dapat membentuk polialkoksi alkana. 

Eter merupakan turunan dari alkana dengan rumus struktur R – O – R’. Gugus 

fungsi eter yaitu –O- yang terikat pada dua gugus alkil. Gugus alkil yang 

terikat  pada gugus  fungsi eter dapat sama atau berbeda.  

a. Tata nama         

Tata nama eter dibedakan menjadi dua, yaitu  sistem IUPAC dan nama 

trivial.  

1 )  Tata nama IUPAC 

Menurut sistem IUPAC eter disebut juga alkoksi alkana, merupakan 

turunan alkana, satu atom H dari alkan diganti dengan gugus alkoksi. Oleh 

karena itu, alkoksi alkana diberi nama seperti alkana, didahului dengan 

nama alkoksinya. 

a) Nama alkananya berdasarkan pada rantai C terpanjang (R yang lebih 

panjang); 

b) Di depan alkana ditulis  nama alkoksi (dari R yang lebih pendek); 

c) Di depan nama alkoksi ditulis bilangan untuk menyatakan letak 

gugus  alkoksinya; 

d) Jika rantai R terpanjang bercabang, namanya seperti pada alkana 

yang bercabang. 
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Contoh : 

CH
3

O CH
2

CH
3

 

 

2 )  Tata nama Trivial 

Tata nama trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil-alkil yang 

mengapit gugus –O- sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan akata eter. 

Jika kedua alkil sama digunakan awalan di. 

Contoh : 

 

b. Isomer  

Isomer pada eter dibedakan menjadi dua, yaitu isomer posisi dan isomer 

gugus fungsi.  

1) Isomer Posisi 

Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus 

molekul, gugus fungsi, dan kerangka sama, tetapi letak/posisi gugus 

fungsinya (-O-) berbeda. 

Contoh: 

CH
3 CH

2
O CH

2
CH

3

  

CH
3

CH
2

O CH
2

CH
3

 

2) Isomer Gugus Fungsi 

Eter berisomer dengan alkohol. Contohnya untuk senyawa dengan 

rumus molekul C3H8O isomer gugus fungsinya adalah: 

CH
3 CH

2
CH

2 OH 1-propanol

 

2- metoksipropana 

metoksietana 

1-metoksipropana 

etoksietana 
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CH
3

O CH
2 CH

3
metoksi etana

 

 

c. Sifat-sifat Eter 

Eter mempunyai sifat mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau 

yang khas. Senyawa eter beracun, tetapi ada yang dapat digunakan sebagai 

pembius. 

Eter tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya 

sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih 

alkohol yang massa molekulnya relatif sama. Titih didih eter sebanding 

dengan titik didih alkana. Titik didih eter, alkana dan alkohol  dijelaskan pada 

Tabel 9. 

Tabel 9 Titik didih eter, alkana, dan alkohol dengan massa molekul yang hampir 

sama 

Eter Titik didih 
(oC) 

Alkana Titik 
didih (oC) 

Alkohol Titik 
didih 
(oC) 

Dietil eter 34,6 n-
pentana 

35,1 1-butanol 118 

Butil-metil 
eter 

70,3 n-
heksana 

68,7 1-pentanol 138 

Dibutil eter 142 n-nonana 150,7 1-oktanol 195 
Sumber: Book of Data 

Eter tidak reaktif, tetapi dapat dipecah  oleh HBr atau HI menghasilkan alkil 

halida dan air dengan reaksi : 

CH
3 CH

2
O CH

2 CH
3 + 2 HBr 2CH

3 CH
2
Br + H

2
O

dietil eter etil bromida
 

d. Reaksi pada Eter 

Tabel 10 Reaksi yang dapat terjadi pada eter adalah sebagai berikut: 

Eter / -O- 

1. Reaksi oksidasi   : R-O-R' + O2 → CO2 + H2O 
2. Reaksi dengan logam Na/K  

R-O-R' + Na/K  → tak bereaksi 
3. Reaksi dengan HX, PCI3, atau PCI5 

R-O-R' + HX → R-OH + R'X (R panjang menjadi alcohol, R 
pendek menjadi alkil halide) 
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R-O-R' + PCI3 → tak bereaksi 
R-O-R' +PCl5 → R-Cl + R'-Cl + POCI3 

4. Reaksi dengan asam karboksilat 
R-O-R' + RCOOH → tak bereaksi 

5. Titik didih rendah 

 

e. Pembuatan Eter 

Eter tidak dapat diperoleh melalui reaksi fermentasi. Eter dapat dibuat 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Eliminasi Alkohol  

Dengan cara mencampur alkohol dengan asam sulfat dipanaskan pada 

suhu 140oC. 

2 CH
3
CH

2
OH

H2SO4

140oC
CH

3
CH

2
OCH

2
CH

3 + H
2
O

etanol etoksi etana
 

Dietil eter di laboratorium digunakan sebagai pelarut yang sangat 

popular. 

2) Sintesis Williamson 

Alkil halida direaksikan dengan natrium alkoholat akan menghasilkan 

suatu eter. 

Contoh: 

C
2
H

5 ONa + CH
3

Cl C
2
H

5 O CH
3 + NaCl

Na-etanoat metil klorida metoksietana
  

Tabel 11 Kegunaan eter 

Dietil eter/ Eter 

(C4H10O) 

- Sebagai pelarut senyawa-senyawa organik 

- Sebagai obat bius/pembius (zat anestetik), sekarang sudah 

mulai jarang digunakan karena dapat menyebabkan iritasi 

pada saluran pernafasan 

Etil eter 
Etil eter dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia 

perdagangan disebut eter. Etil eter merupakan eter yang 
terpenting 
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dan paling utama kegunaannya. Eter ini digunakan sebagai 
pelarut 

dan obat bius (anestesi) pada operasi yang diberikan melalui 

pernapasan, seperti kloroform dan siklopropana. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik pencemaran lingkungan 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-soalnya. 

1. Kimia UN SMA 2017 No. 38 
 

Nama IUPAC dan rumus struktur dari senyawa dengan rumus 
Molekul C4H8O yang benar adalah …. 

Pembahasan Soal-soal 

Senyawa dengan rumus molekul mempunyai C4H8O (CnH2nO) isomer fungsi 
alkanal dan alkanon, maka rumus struktur dan nama 
IUPAC yang benar adalah 

 
Jawaban: B 
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2. Kimia UN 2018 Soal nomor 34: 

Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar altematif mengikuti 

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

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

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

STP adalah …. (Mr H2O = 18) 

A. 1,8 gram 
B. 2,7 gram 
C. 9,0 gram 
D. 18 gram 
E. 27 gram 
 

Pembahasan soal nomor 34: 

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

dalam persamaan reaksi yang setara. Pada keadaan STP setiap 1 mol gas = 

22,4 L 

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

 
                     C2H5OH   +    3O2 →   2CO2 +   3H2O 
Awal           1,12 L           5,6 L        -            - 
Bereaksi   -1,12 L          -3,36L     2,24 L  3,36 L 
Sisa habis                         2,24 L      2,24 L 3,36 L 
 
Jumlah mol H2O = 3,36 L : 22,4 L/mol = 0,25 mol 

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

Jawaban yang tepat B. 
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3. Kimia UN 2019 Soal Nomor 37 

Perhatikan senyawa karbon berikut! 

1. 3-metil-2-pentanon 

2. 2-pentanol 

3. 2-metilpentanal 

4. 2,2-dimetil-1-propanol 

Dua senyawa yang berisomer fungsi adalah ..... 

A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
 
Pembahasan Soal Nomor 37. 

Alkohol (R–OH) berisomer fungsi dengan eter 

Aldehid (R–CHO) berisomer fungsi dengan keton (R–COR’) 

3-metil-2-pentanon (keton 6C) 

2-pentanol (alkohol 5C) 

2-metilpentanal (aldehid 6C) 

2,2-dimetil-1-propanol (alkohol 5C) 

(1) dengan (3) merupakan isomer gugus fungsi. (2) dengan ((4) isomer 

struktur. 

Jawaban yang tepat B. 
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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.  
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Tabel 12. Kisi-Kisi Soal HOTS  

NO 
Kompetensi yang 

Diuji 

Lingkup 

Materi 
Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

1 3.9.9 Menganalisis 
sifat senyawa 
alkohol, eter 

Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa 
karbon. 

Alkohol & Eter Disajikan senyawa karbon yang 
direaksikan dengan logam Na dan 
Halida peserta didik dapat menetukan 
senyawa tersebut 
 
 

1 LK2 PG 

Disajikan data sifat-sifat kimia senywa 
karbon peserta didik dapat menentukan 
senyawa karbon tersebut 
 

2 LK2 PG 
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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 :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber : 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi           Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon  

Nomor 
Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C5H12O 

direaksikan dengan logam natrium tidak menghasilkan 

gelembung gas. Jika direaksikan dengan HI terbatas 

menghasilkan senyawa etanol dan propil yodida. 

Senyawa yang dimaksud adalah .... 

A. 1-pentanol 

B. 2-pentanol 

C. metoksi-butana 

D. etoksi-propana 

E. 2-etoksi propana 

 

LINGKUP MATERI 

Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon 

 

MATERI 

Alkohol Eter  

Kunci 
Jawaban 

D 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan senyawa 
karbon yang 
direaksikan 
dengan logam Na 
dan Halida peserta 
didik dapat 
menentukan 
senyawa tersebut 

 

  

  

PAKET - … 

√ 



Unit Pembelajaran 

Alkohol dan Eter 
 

 60 

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 :   Mamat S 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber : 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi           Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon  

Nomor 
Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Suatu senyawa karbon mempunyai sifat-sifat sebagai 
berikut. 

1) dapat bercampur dengan air dalam segala 
perbandingan 

2) bereaksi dengan PCl3 menghasilkan        
kloroetana 

3) bereaksi dengan natrium menghasilkan  
        gas hidrgen 

 
Senyawa tersebut adalah …. 

A. etanol                              

B. etana 

C. etuna                                

D. etena 

E. etanal 

 

 

LINGKUP MATERI 

Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon 

 

MATERI 

Alkohol Eter 
 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data 
sifat-sifat kimia 
senywa karbon 
peserta didik dapat 
menetukan 
senyawa karbon 
tersebut 

 

C. Mengembangkan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi elastisitas. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan 

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

ketercapaian KD.  

  

PAKET - … 

√ 
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1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu 

tinggi, terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal 

peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang?        

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam 

mengatasi masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan?        

8. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan 

pembelajaran yang telah dikembangkan ?      

9. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran?  

10. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? 

(Jika tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian 

aktivitas pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

11. Apakah kelemahan-kelemahan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang?    

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

dalam mempelajari aktivitas pembelajaran ?  
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.9. Menganalisis struktur, 

tata nama,  sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon (haloalkana, amina, 

alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat), 

dan 4.9. Merancang dan melakukan percobaan untuk sintesis senyawa 

karbon, identifikasi gugus fungsi dan/atau penafsiran data spektrum 

inframerah (IR) di kelas XII. Dari pasangan kompetensi dasar tersebut 

diturunkan 7 indikator pencapaian kompetensi dimensi pengetahuan dan 5 

indikator pencapaian kompetensi dimensi keterampilan. 

KD pengetahuan yang kompetensinya menuntut peserta didik untuk 

menganalisis sudah menunjukkan level analisis (C4).  Artinya, KD ini sudah 

menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada 

peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi 

peserta didik berkreasi dengan Merancang dan melakukan percobaan. Hal ini 

berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk 

mengembangkan kreativitas penulisan. 

Topik alkohol dan alkoksi alkana berisi sajian materi yang kontekstual. 

Dalam hal ini dicontohkan dengan Alkohol digunakan sebagai bahan bakar 

mesin. Produk pembakaran etanol dan metanol lebih bersih dari bensin atau 

solar. Alkohol digunakan sebagai zat antibeku pada radiator mobil. Alkohol 

juga digunakan sebagai reagen atau pelarut karena dapat melarutkan zat-zat 

nonpolar dan toksisitasnya rendah. Etanol sering digunakan sebagai pelarut 

obat-obatan, parfum, dan essen. Etanol sering digunakan sebagai antiseptik. 

Alkohol juga digunakan sebagai pengawet spesimen. Keberadaan muatan 

konteks yang erat dengan kehidupan sehari-hari dapat memotivasi guru dan 

peserta didik untuk belajar dan cepat memahami. 
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Pembelajaran di awal sangat menekankan kontekstualitas, berangkat dari 

diskusi interaktif tentang permasalah alkohol dan alkoksi alkana yang terjadi 

dalam kehidupan nyata. Peserta didik diarahkan untuk menemukan 

permasalahan dari lingkungan terdekat mereka lalu dibimbing untuk 

dipecahkan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran model problem-based 

learning.  

Sub unit ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yang masing-masing 

pertemuan terdiri dari 2 aktivitas yang bersifat berpusat kepada peserta 

didik. Model Problem-based learning yang digunakan memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan keterampilan saintifik dan mendorong berpikir 

tingkat tinggi dalam rangka memecahkan masalah (problem solving). 

Di sub unit ini disediakan soal-soal UN terkait pencemaran lingkungan yang 

muncul di ujian nasional tahun 2017, 1018 dan 2019. Disediakan pula 

pembahasan soalnya sehingga memudahkan guru dan peserta didik untuk 

memahami pemecahan soal tersebut dan memprediksi jenis soal yang rutin 

muncul di UN. Soal sudah terkategori HOTS tapi model soal serupa setiap 

tahunnya, maka guru perlu melatihkan peserta didik memahami secara 

mendalam topik pencemaran yang meliputi pencemaran udara, air, dan 

tanah serta membuat soal HOTS yang berbeda dari soal yang pernah muncul 

di UN. 
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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.  

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 penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 

yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 

Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 

untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

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

untuk memahami topik Aldehid dan Keton. Melalui pembahasan materi 

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

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan 

dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi 

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

untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Aldehid dan Keton di kehidupan sehari-hari, 

soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam 
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menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk 

memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, 

maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal 

HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan 

tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik 

mendeskripsikan Aldehid dan Keton dan hubungannya dengan masalah-

masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, melakukan 

percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi.  

Topik Aldehid dan Keton yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri 

atas subtopik Aldehid dan Keton. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga 

buah LKPD, yaitu 1) Membedakan Aldehid dan Keton dan 2) Identifikasi 

Gugus Fungsi Aldehid dan  keton pada Gula & Madu. LKPD dikembangkan 

secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas. 

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam tentang struktur, tata nama 

dan sifat fisika dan kimia aldehid dan keton. Untuk mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari pada akhir bab akan dibahas cara identifikasi 

dan cara pembuatan aldehid dan keton. Selain itu juga dibahas kegunaan 

dan dampak penggunaan aldehid dan keton yang banyak ditemukan pada 

bermacam-macam jenis produk. 
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KOMPETENSI DASAR  

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

di kelas XII. 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. Target Kompetensi Dasar  
 

 Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.9 Menganalisis struktur, tata nama,  

sifat, sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon (haloalkana, 

amina, alkanol, alkoksialkana, 

alkanal, alkanon, asam alkanoat, 

dan alkil alkanoat) 

3.9.1 Menganalisis struktur 

tatanama, dan isomer  

senyawa alkanal, alkanon 

3.9.2 Menganalisis sifat, sintesis dan 

kegunaan senyawa  alkanal, 

alkanon 

4.9 Merancang dan melakukan 

percobaan untuk sintesis senyawa 

karbon, identifikasi gugus fungsi 

dan/atau penafsiran data spektrum 

inframerah (IR)  

4.9.1 Merancang percobaan sintesis 

senyawa karbon, identifikasi 

gugus fungsi 

4.9.2 Melakukan percobaan sintesis 

senyawa karbon, identifikasi 

gugus fungsi 

 

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 3.9 dan 

4.9 di kelas XII dikembangkan menjadi 9 indikator untuk ranah 

pengetahuan dan 6 indikator untuk ranah keterampilan.  
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai 

dengan tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke 

dalam tiga kategori,  

 
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
IPK Pengetahuan IPK Keterampilan 
Indikator Pendukung 
3.9.1 Mendeskripsikan sifat 

aldehid, keton/alkanal, 
alkanon 
 

3.9.2 Menjelaskan sintesis 
pembuatan senyawa aldehid, 
keton/alkanal, alkanon  

 

4.9.1 Merancang percobaan untuk 
sintesis/pembuatan senyawa 
aldehid, keton/alkanal, alkanon  
 

4.9.2 Mengoreksi hasil rancangan 
percobaan untuk 
sintesis/pembuatan senyawa 
aldehid, keton/alkanal, alkanon 

Indikator Kunci 

3.9.3 Menganalisis struktur aldehid, 
keton/ alkanal, alkanon 

3.9.4 Menganalisis tatanama 
aldehid, keton /alkanal, 
alkanon 

3.9.5 Menganalisis sifat senyawa 
aldehid, keton/alkanal, 
alkanon 

3.9.6 mengidentifikasi Kegunaan  
aldehid, keton dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3.9.7 Mengelompokkan senyawa 
aldehid, keton berdasarkan 
gugus fungsinya. 

3.9.8 Menjelaskan keisomeran 
fungsi antara aldehid, keton. 

3.9.9 Membedakan  keisomeran  
fungsi dan struktur 

4.9.3 melakukan percobaan untuk 
sintesis senyawa aldehid, 
keton/alkanal, alkanon 
 

4.9.4 melakukan percobaan untuk, 
identifikasi gugus fungsi 
aldehid, keton/alkanal, alkanon 

 
4.9.5 Membuat senyawa alkanal, 

alkanon  
 

Indikator Pengayaan 
 4.9.5  Mengembangkan hasil percobaan 

untuk,sintesis & identifikasi gugus 
fungsi aldehid, keton/alkanal, 
alkanon 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Anda tentu sudah merasakan aroma menarik dari kayu manis, vanila dan 

makanan yang baru dipanggang maupun bau manis memualkan dari 

makanan basi. Semua zat tersebut mengandung gugus fungsional karbonil. 

Gugus karbonil merupakan ciri khas aldehid dan keton. 

Aldehida dan keton adalah keluarga besar dari senyawa organik yang 

banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa aldehida 

menimbulkan aroma yang menyengat sedangkan keton menimbulkan 

aroma yang menyenangkan. Aroma dari buah-buahan di sebabkan adanya 

komponen aldehida dan keton, begitu juga di dalam parfum yang harganya 

relatife mahal juga berasal dari senyawa aldehida dan keton. 

Formaldehida adalah suatu gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam 

air. Larutan 40% dalam air dikenal sebagai formalin, digunakan sebagai 

pengawet spesimen hayati. Polimer dari formaldehida yang disebut 

paraformaldehida dipakai sebagai antiseptik dan intektisida. Asetaldehida 

merupakan bahan baku untuk pembuatan asam asetat, anhidrida asam 

asetat, dan etil asetat yang kesemuanya itu diperlukan dalam mensintesis 

senyawa-senyawa organik yang merupakan ciptaan Tuhan YME. 

Aseton adalah satu senyawa keton yang mempunyai peranan penting 

dalam industri kimia. Aseton merupakan senyawa yang mudah menguap 

dan mudah terbakar. Aseton digunakan sebagai pelarut untuk pernis, lak 

plastik dan pembersih cat kuku (kutek). Aseton dapat bercampur dengan 

air dalam segala perbandingan, dikaitkan dengan sifatnya yang mudah 

menguap maka aseton digunakan untuk mengeringkan alat-alat gelas di 

laboratorium. 

Senyawa aldehid yang terdapat di alam salah satunya adalah benzaldehid 

yang merupakan senyawa aromatic pemberi aroma buah ceri. 
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Formaldehida merupakan aldehida yang paling banyak diproduksi dan 

mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai berikut. Untuk membuat 

formalin, yaitu larutan 40 % formaldehida dalam air. Formalin digunakan 

untuk mengawetkan contoh biologi dan juga mengawetkan mayat, tetapi 

tidak boleh untuk mengawetkan makanan, untuk membuat berbagai jenis 

plastik termoset (plastik yang tidak meleleh pada pemanasan), sebagai 

desinfektans, membuat damar buatan. Sumber formaldehid adalah di 

udara bebas, di luar rumah, formaldehid bisa berasal dari pembakaran 

tidak sempurna dari bensin yang keluar dari knal pot kendaraan 

bermotor, dari cerobong pabrik yang menggunakan bahan bakar yang 

berasal dari fosil, dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Di udara 

bisa terjadi karena sinar matahari dapat memacu pembentukan 

formaldehid dari oksigen dan  polutan yang ada diudara. Di dalam 

rumah bisa berasal dari cat tembok, cat kayu, peralatan rumah tangga dari 

“polywood” , serbuk kayu yang dipadatkan, lem kayu, “fiberglass”, bahan 

kosmetik, sampo, sabun busa, bahan pembersih lantai, deodoran, cat 

rambut, pasta gigi, obat kumur, “hair spray”. Juga bisa terdapat dalam 

bahan plastik, kertas (kertas pembersih muka, kertas toilet, kertas 

handuk), karpet, pakaian (kain yang tidak mudah kusut). Formaldehid 

juga didapatkan dalam asap rokok. 

Aldehida dan keton banyak sekali digunakan dalam berbagai industri, 

seperti industri obat-obatan, industri kosmetika, industri bahan kimia 

yang pada umumnya dipakai sebagai pelarut atau bahan baku untuk 

mensintesis senyawa organik lainnya. 

Beberapa contoh aldehida dan keton yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari hari adalah 

 Sinamaldehida, adalah senyawa aldehida yang terdapat pada kayu 

manis (cinamonum) yang banyak dipakai sebagai rempah-rempah atau 

memberikan aroma dan rasa tertentu pada makanan dan minuman. 
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 Formaldehida lebih dikenal oleh masyarakat umum sebagai formalin 

yaitu larutan 40% formaldehida dalam air. Formalin dipakai untuk 

pengawet specimen, jenazah. Formaldehida sendiri digunakan pula 

sebagai antiseptika umum ada bakelet yang digunakan sebagai 

insulator listrik adalah hasil polimerisasi formaldehida dengan fenol. 

Harus diperhatikan bahwa formalin tidak diizinkan untuk bahan 

pengawet makanan karena sangat berbahaya, akan menebabkan 

pengerasan hati dan akhirnya menyebabkan kematian 

 Etanal (asetaldehida), dipakai untuk bahan dasar pembuatan asam 

asetat dan bahan kimia komersial lainnya 

 Kamper, adalah keton alam yang diperoleh dari kulit kayu kamper, 

berbau tajam dan enak. Digunakan dalam obat gosok sebagai analgetika 

(penghilang rasa sakit).  

 Aseton adalah keton yang paling penting dalam industri, merupakan 

cairan yang mudah menguap dan tidak berwarna. Aseton umumnya 

digunakan sebagai pelarut untuk resin,lak, dan plastik. Aseton dapat 

bercampur dengan air dalam segala perbandingan. Dalam tubuh aseton 

dihasilkan sebagai hasil samping metabolisme lemak. Bagi penderita 

kencing manis (diabetes) kadar aseton dalam darah sangat tinggi, 

begitu juga dalam air seni (urin), bahkan bagi penderita diabetes berat 

dari pernafasannya juga akan tercium bau aseton. Dengan demikian 

jumlah aseton dalam darah atau urin dapat dipakai sebagai indicator 

untuk mendiagnosa penderita diabetes. Aseton karena mudah larut 

dalam air dan mudah menguap, di laboratorium juga digunakan untuk 

mengeringkan alat-alat gelas. Aseton dapat digunakan untuk 

melarutkan (membersihkan cat kuku) 

 Metil etil keton adalah senyawa keton selain aseton yang digunakan 

sebagai pelarut lilin dan minyak pelumas pada saat penggilingan. 
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     Untuk mengetahui contoh-contoh lain dari senyawa aldehida dan keton 

anda dapat mencari produk-produk yang ada disekitar anda. 

 

 

 

Alkanon digunakan sebagai pelarut dan bahan pembuat zat organik lain, 

misalnya kloroform dibuat dengan mereaksikan aseton dengan gas klor 

dan  NaOH. 

 

 

  

Gambar 1     Proses pelapisan kertas 
Senyawa keton sering digunakan 
sebagai pelarut dalam bahan perekat. 
Ketika bahan perekat diaplikasikan, 
pelarut menguap meninggalkan bahan 
perekat. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik  aldehid keton  pada Kompetensi 

Dasar 3.9. Menganalisis struktur, tata nama,  sifat, sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon (haloalkana, amina, alkanol, alkoksialkana, alkanal, 

alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat) di kelas Xll (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 alkohol dan eter. 

 

1. Contoh soal UN  

NO SOAL 

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

 
 

Identifikasi  

Level Kognitif : LK3 (Penalaran-Analisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.5 Menganalisis sifat senyawa aldehid, 
keton/alkanal, alkanon 

Diketahui : Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus 
molekul C2H4O sebagai berikut: 
Dengan larutan KMnO4  dan Tolens 

Ditanyakan : Gugus fungsi senyawa karbon tersebut … 

Materi yang 
dibutuhkan 

: sifat dan gugus fungsi aldehid, keton/alkanal, 

alkanon 
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NO SOAL 

2 Nama IUPAC dan rumus struktur dari senyawa C4H8O dengan 

rumus molekul yang benar adalah …. 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : LK2 (penerapan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.4 Mengimterpretasi dan menganalisis 
tatanama aldehid keton 

 
Diketahui : Rumus molekul senyawa karbon tertentu 

Ditanyakan : Pasangan nama dan struktur 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Tatanama alkanal alkanon/aldehid keton 
(IUPAC) 
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NO SOAL 

3 Perhatikan rumus struktur senyawa C3H6O berikut ini! 

 
Perbedaan sifat kimia senyawa (1) dan senyawa (2) adalah .... 

 Senyawa 1 Senyawa2 
A Dapat direduksi menjadi 

senyawa yang bereaksi 
dengan Na 

Dapat direduksi 
menjadi 
senyawa yang tidak 
bereaksi 
dengan Na 

B Dapat dioksidasi menjadi 
alkohol primer 

Dapat dioksidasi 
menjadi 
alkohol sekunder 

C Dapat diidentifikasi dengan 
pereaksi Tollens menghasilkan 
cermin perak 

Tidak dapat beraksi 
dengan 
pereaksi Tollens 

D Dapat dioksidasi 
menghasilkan 
senyawa yang dapat 
memerahkan lakmus biru 

Tidak dapat dioksidasi 
menjadi senyawa 
organik lain 

E Tidak dapat bereaksi dengan 
logam Na 

Dapat bereaksi dengan 
logam Na 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : LK3 (Penalaran-Analisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.5  mengidentifikasi kegunaan  aldehid, keton 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Diketahui : Dua senyawa yang memiliki gugus fungsi 
aldehid dan keton 

Ditanyakan : Perbedaan sifat dua senyawa tersebut 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Sifat senyawa aldehid dan keton 
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N
O 

SOAL 

4 Perhatikan persamaan reaksi berikut. 

 
Jenis reaksi pada I, II, dan III berturut-turut merupakan reaksi .... 

A. Adisi, eliminasi, substitusi 

B. Eliminasi, adisi, substitusi 

C. Adisi, substitusi, eliminasi 

D. Eliminasi, substitusi, adisi 

E. Substitusi, adisi, eliminasi 
Identifikasi 

Level Kognitif : LK3 (Penalaran-Analisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.8 Menganalisis isomeri fungsi senyawa 
aldehid dan keton 

 
Diketahui : Beberapa reaksi senyawa karbon 

Ditanyakan : Jenis reaksi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Reaksi aldehid dan keton  
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NO SOAL 

5 Perhatikan senyawa karbon berikut! 

1. 3-metil-2-pentanon 

2. 2-pentanol 

3. 2-metilpentanal 

4. 2,2-dimetil-1-propanol 

Dua senyawa yang berisomer fungsi adalah ..... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

Identifikasi 

Level Kognitif : LK3 (Penalaran-Analisis) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.9.7   mengidentifikasi Kegunaan  aldehid, 
keton dalam kehidupan sehari-hari. 

Diketahui : Nama-nama senyawa karbon  

Ditanyakan : Senyawa yang berisomeri fungsi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Isomer aldehid dan keton 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

(8  Jam Pembelajaran-4 X Pertemuan) 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

aldehid keton. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih 

dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing 

indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam empat kali 

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 mesing-masing pertemuan.  
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Alokasi Waktu 

3.9.3 Menganalisis 
struktur aldehid, 
keton/ alkanal, 
alkanon 

3.9.4 Menganalisis 
tatanama aldehid, 
keton /alkanal, 
alkanon 

3.9.5 Menganalisis sifat 
senyawa aldehid, 
keton/alkanal, 
alkanon 

3.9.6 mengidentifikasi 
Kegunaan  aldehid, 
keton dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

 struktur aldehid, 
keton/ alkanal, 
alkanon 

 tatanama aldehid, 
keton/ alkanal, 
alkanon 

 sifat aldehid, 
keton/alkanal, 
alkanon 

 pembuatan/sintetis 

aldehid, 
keton/alkanal, 
alkanon 

 Kegunaan  aldehid, 
keton/alkanal, 
alkanon dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

Pertemuan 1 
1. Mengamati contoh-

contoh & diskusi 
struktur dan tatanama, 
aldehid-keton 

2. Mengumpulkan 
informasi tentang 
konsep dari struktur, 
dan tatanama aldehid-
keton 

3. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

4. Mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas   

 

1. Tes 
Pengetahuan 
a. Tes Tulis 

Pilihan 
Ganda; 

b. Tes Tulis 
uraian 
terbuka 

2. Observasi 
kegiatan 
praktik 
 

1. Kamera 
atau Hp 

2. Kertas 
plano 

3. Lem atau 
isolasi 

4. Komputer 
atau 
laptop 

5. LCD 
proyektor 

 

8 X 45’ 

Dilaksanakan 
dalam 4 kali 
pertemuan  

(2 JP) 



P
ro

gram
 P

KB
 m

elalu
i P

KP b
erb

asis Zo
n

asi 
D

irekto
rat Jen

d
eral G

u
ru

 d
an

 Ten
aga Kep

en
d

id
ikan

 
 

 

 

8
8 
 Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 

Bentuk dan Jenis 
Penilaian 

Media Alokasi Waktu 

3.9.7 Mengelompokkan 
senyawa aldehid, 
keton berdasarkan 
gugus fungsinya. 

3.9.8 Menjelaskan 
keisomeran fungsi 
antara aldehid, 
keton. 

 
Pertemun 2  

1. Melakukan percobaan 
membedakan aldehid-
keton 

2. Mengamati contoh-
contoh & diskusi 
Isomeri dan tatanama, 
aldehid-keton 

3. Mengumpulkan 
informasi tentang 
konsep dari isomeri, 
dan tatanama aldehid-
keton 

4. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas   

 

Pertemuan 3 
1. Berdiskusi untuk 

mengolah informasi 
mengenai sifat-sifat dan 
reaksi  aldehid  keton 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/Submateri Aktivitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Alokasi Waktu 

2. Diskusi untuk mengolah 

informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

3. Mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas   
 

Pertemuan 4 
1. Mengmati contoh-

contoh & diskusi 
Pembuatan/sintetis dan 
kegunaan aldehid-keton 

2. mengolah informasi 

(membanding-kan, 

memahami,  

menyimpulkan) 

Pembuatan/sintetis 

alkohol, eter  

3. mempresentasikan hasil 

pengolahan informasi & 

diskusi di depan kelas 

tentang sintesis dan 

kegunaan aldehid  keton 
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Aktivitas Pembelajaran ke-1. Struktur dan Tatanama 

Senyawa Aldehid - Keton 

 
Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita pernah menggunakan senyawa 

senyawa aldehid keton. Formaldehid diperoleh melalui oksidasi metanol. Gas 

yang terbentuk jika dilarutkan ke dalam air sampai 37-40% dinamakan 

formalin, dijual sebagai pengawet spesies biologi. Kegunaan utama 

formaldehid untuk industri plastik dan resin. Aldehida-keton menimbulkan 

aroma yang menyenangkan. Aroma dari buah-buahan disebabkan adanya 

komponen aldehida dan keton, begitu juga di dalam parfum yang harganya 

relatife mahal juga berasal dari senyawa aldehida dan keton. Sempatkah kita 

berpikir tentang struktur senyawa-senyawa tersebut? Bagaimana sifat-sifat 

senyawa tersebut? Bagaimana senyawa tersebut dibuat? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan ditemukan dalam beberapa 

aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diungkapkan tersebut terlebih dahulu kita akan menggali struktur 

dan tatanama dari senyawa aldehid - keton.  

Dalam rangka mencapai tujuan itu,  pada aktivitas pembelajaran 1 ini 

Saudara akan melakukan aktivitas berikut:. 1) mengidentifikasi struktur 

senyawa aldehid  keton; 2) menuliskan struktur molekul ; 3) menuliskan 

nama aldehid dan  keton berdasarkan nama trivial dan aturan sistematis 

yang dikeluarkan oleh IUPAC. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.1, 394, dan 4.9.5, 

yang dilakukan dengan pembelajaran saintifik yang meliputi aktivitas 1) 

mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 

5) mengomunikasikan, yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran saintifik (5M). 
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Identifikasi Struktur dan tatanama senyawa aldehid  keton 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 

: 

a. Mengamati contoh-contoh & diskusi struktur dan tatanama, aldehid  keton 

b. Menuliskan rumus struktur senyawa aldehid  keton 

c. Menuliskan nama senyawa alkohol dan eter dengan aturan IUPAC 

atau trivial 

d. Mengidentifikasi senyawa aldehid keton  dari beberapa produk yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari yang di jumpai oleh siswa. Produk 

mana yang mengandung aldehid dan produk mana yang 

menggunakan keton 

e. Menuliskan rumus struktur senyawa aldehid keton 

f. Menuliskan nama senyawa aldehid keton dengan aturan nama 

sitematis menggunakan aturan IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 pelajaran X 45 menit  (90 

menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Molimod  

2. Buku paket kimia kelas XII 

3. Gambar produk atau kemasan yang mengandung senyawa aldehid  

keton atau mencari bahan bahan yang menggunakan pelarut  senyawa 

aldehid  keton 

Apa yang Saudara lakukan : 

a. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang/kelompok 
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b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara menggunakan media 

molimod untuk membuat struktur kimia karbon 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk membuka dan membaca buku 

paket kelas XII yang membahas. Struktur dan tatanama senyawa 

aldehid  keton  kepada setiap kelompoknya dengan memberikan 

waktu kepada peserta didik untuk menanyakan tentang hal yang 

kurang dimengerti. 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi terhadap 

gambar dan struktur molimod aldehid  keton. Mengemukakan 

kemasan produk  yang mengandung aldehid dan keton yang telah 

disiapkan. (mengamati) 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan molimod untuk 

struktur aldehid  keton. Peserta dididk menuliskan hasil kegiatan dan 

brainstorming di kelompoknya pada papan tulis. (mengumpulkan 

data) 

f. Mengajak peserta didik untuk berdiskusi hasil kegiatan dan 

brainstorming, kemudian mengkonfirmasi dan menyepakati hasilnya, 

kemudian peserta didik memperbaiki hasilnya dalam LK. (menanya, 

mengasosiasi; mengkomunikasikan) 

g. Setelah melakukan diskusi antar kelompok dan menghasilkan 

kesepakatan mengenai struktur dan tatanama aldehid  keton, maka 

peserta didik difasilitasi untuk melanjutkan pada bagian Isomeri 

senyawa aldehid  keton dengan menggunakan molimod (menanya; 

mengumpulkan data). 

h. Masih dalam kelompok diskusi, Saudara memfasilitasi peserta didik 

untuk kembali berdiskusi guna menjawab pertanyaan di buku paket. 

Peserta didik boleh membuka buku, atau memanfaatkan website 

untuk menggali informasi mengenai tatanama senyawa aldehid dan 

keton (mengamati; menanya; mengumpulkan data) 
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i. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing dan menuliskan hasil diskusinya pada buku siswa. 

(mengasosiasi) 

j. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. (mengasosiasi, 

mengkomunikasikan) 

k. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran. 
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Aktivitas Pembelajaran ke-2. Isomeri  dan tatanama senyawa 

Aldehid - Keton 

Pada aktivitas pembelajaran 2 ini Saudara akan melakukan aktivitas berikut: 

1) Memprediksi hubungan antar rumus struktur dan isomer, 2) Mengurutkan 

langkah-langkah untuk menyelidiki hubungan struktur dan isomer, 3) 

Melakukan penyelidikan/percobaan  untuk membedakan aldehid dan keton, 

4) menuliskan hasil percobaan, 5) membedakan isomer struktur dan isomer 

posisi aldehid dan keton, 6) menganalisis persamaan dan perbedaan 

beberapa struktur yang digambarkan untuk menujukan isomeri aldehid dan 

keton secara struktur dan posisi (Isomeri struktur dan posisi), dan 6) 

Menyimpulkan hasil analisis.  

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator 3.9.8, dan 3.9.8 yang 

dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran guided inquiry (inkuiri 

terbimbing). 

 

Identifikasi Struktur dan tatanama senyawa aldehid dan keton 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Melakukan perbobaan untuk membedakan senyawa aldehid dan 

keton 

b. Mengidentifikasi struktur senyawa dan isomer aldehid dan keton 

dengan model molimod 

c. Menuliskan rumus struktur dan isomer senyawa aldehid dan keton 

d. Menuliskan nama senyawa aldehid dan keton dengan aturan IUPAC 

atau trivial 

e. Mengelompokan senyawa aldehid dan keton  

f. menganalisis persamaan dan perbedaan beberapa struktur yang 

digambarkan untuk menujukan isomeri aldehid dan keton secara 

struktur dan posisi (Isomeri struktur dan posisi),  

g. Merumuskan hubungan isomer posisi aldehid dan keton 
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h. Menyimpulkan hasil percobaan dan analisis . 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2  jam pelajaran (90 menit) 

Media yang diperlukan : 

a. Molimod atau model model molimod lain yang di buat sendiri 

b. LKPD 1 (membedakan senyawa aldehid dan keton) 

c. Buku paket kimia kelas XII 

Apa yang Saudara lakukan : 

a. Mengatur tempat duduk dan membagi peserta didik dalam  kelompok 

yang beranggotakan 4-5 orang/kelompok 

b. Membagikan LKPD 1. Membedakan aldehid dan keton kepada setiap 

kelompok dan mengerjakan secara demostrasi dan hasilnya di 

tuliskan pada lembar LKPD 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara menggunakan LKPD 1 

d. Memfasisiltasi peserta didik dalam merancang langkah-langkah 

percobaan untuk membedakan aldehid dan keton.  

e. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan untuk 

membedakan aldehid dan keton dan menjawab permasalahan di 

LKPD 1. 

f. Memfasilitasi peserta didik dalam menentukan permasalahan untuk 

membahas isomer senyawa aldehid dan keton kepada setiap 

kelompok dan mendemostrasikan dengan menggunakan molimod 

atau model-model molimod lain yang di buat sendiri. 

g. Memfasilitasi peserta didik dalam mengungkap pengertian isomer dan 

mentukan hopotesis isomer dari rumus senyawa aldehid dan keton. 

Selanjutnya bertanya kembali kepada siswa mengenai contoh-contoh 

struktur dan nama senyawa mana yang tergolong isomer yang 

dibuatnya.  
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h. emfasilitasi peserta didik untuk menunjukkan contoh-contoh struktur 

aldehid  keton dengan menggunakan model molimod atau model 

model molimod lain yang dibuat sendiri.  

i. Mengarahkan peserta didik dalam memberikan kesempatan ntuk 

menyusun sendiri struktur molekul dengan model molimod yang 

telah disiapkan. 

j. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis jenis-jenis isomer 

posisi, dan optis aktif serta memberikan contohnya.  

k. Memfasilitasi peserta didik dapat menunjukkan contoh struktur 

dengan model Molimod sebagai kesimpulan. Dengan teknik ini, maka 

pembelajaran senyawa aldehid dan keton menjadi lebih menarik dan 

berkesan serta membuat siswa makin kreatif.  

l. Membuat kesimpulan hubungan struktur senyawa aldehid  keton 

dengan isomernya 
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Aktivitas Pembelajaran ke-3. Sifat & Reaksi Aldehid dan Keton 

Dalam pembelajaran pertemuan ke-3, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi yang dapat beraksi dengan aldehid dan 

keton; 2) mengidentifikasi gugus yang mensubstitusi aldehid dan keton; 3) 

menuliskan reaksi aldehid dan keton; 4). menuliskan rumus aldehid dan 

keton. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.1, 3.9.5, 3.9.7, dan 

4,9.4, yang dilakukan dengan pembelajaran saintifik yang meliputi aktivitas 

1) mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; 

dan 5) mengomunikasikan, yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran saintifik (5M). 

 

Reaksi Substitusi  dan oksidasi senyawa alkohol dan eter 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Menjelaskan sifat-sifat senyawa aldehid dan keton 

b. Mengidentifikasi jenis reaksi substitusi aldehid dan keton 

berdasarkan jumlah subtituen 

c. Memahami jenis reaksi oksidasi aldehid dan keton  

d. Menuliskan mekanisme reaksi substitusi aldehid dan keton 

e. Menuliskan nama senyawa hasil rekasi subtitusi aldehid  keton 

dengan aturan IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2  jam pelajaran ( 90 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Molimod  

2. Buku paket kimia kelas XII 

3. LKPD 2 

Apa yang Saudara lakukan : 
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a. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang/kelompok 

b. Masih dalam kelompok diskusi, Saudara memfasilitasi peserta didik 

untuk kembali berdiskusi mengenai reaksi oksidasi aldehid dan keton. 

Contoh mengapa minyak atau makanan berminyak dibirkan jadi bau 

tengik?. Guna menjawab pertanyaan. Peserta didik boleh membuka 

buku, atau memanfaatkan website untuk menggali informasi mengenai 

oksidasi aldehid dan keton (mengamati; menanya; mengumpulkan 

data) 

c. Membagikan LKPD 2. Identifikasi Gugus Fungsi Aldehid dan  keton 

pada Gula & madu,  kepada setiap kelompok (kerja sama) 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD 2, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil percobaan dan 

diskusi tiap kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

(mengkomunikasikan) 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing mengenai reaksi-reaksi aldehid dan keton serta reaksi 

pembuatannya. Hasil diskusinya ditulis pada buku siswa. 

(mengasosiasi) 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil percobaan dan 

diskusi tiap kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

(mengkomunikasikan) 

h. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran tentang reaksi oksidasi dan reaksi subtitusi aldehid  

keton. 
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Aktivitas Pembelajaran ke-4. Sintesis dan Kegunaan Senyawa 

Aldehid dan Keton 

Aldehid dan keton banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Formaldehida 40% dalam air dikenal sebagai formalin, digunakan sebagai 

pengawet spesimen hayati. Paraformaldehida dipakai sebagai antiseptik dan 

intektisida. Aseton merupakan senyawa yang mudah menguap dan mudah 

terbakar. Aseton digunakan sebagai pelarut untuk pernis, lak plastic dan 

pembersih cat kuku (kutek). Aseton juga digunakan untuk mengeringkan 

alat-alat gelas di laboratorium .Agar mudah mengenali kegunaan senyawa 

Aldehid keton, maka Saudara perlu memahami bagaimana reaksi substitusi 

pada Aldehid keton itu bisa terjadi. 

Pada aktivitas pembelajaran 4 ini Saudara akan melakukan aktivitas berikut: 

1) Memberikan rangsangan (stimulus) dengan mengingatkan 

pelajaran/aktivitas pembelajaran di pertemuan ketiga, 2) Berdiskusi tentang 

sintesis dan kegunaan aldehid  keton, 3) Mengumpulkan data/informasi 

dengan melakukan telaah literasi, 4) Berdiskusi untuk mengolah 

data/informasi yang telah diperoleh, 5) Memverifikasi hasil telaah literasi 

dengan mengkonfirmasikannya kepada guru, 6) Membuat kesimpulan 

tentang sintesis dan kegunaan aldehid dan keton. 

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator indikator 3.9.2, 3.9.6 

dan 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.5  yang dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran discovery learning. 

 

Sintesis dan Kegunaan Aldehid dan Keton 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Menentukan permasalahan untuk mencarai cara mensisntesis aldehid 

dan keton 
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b. Mengajukan hipotesis cara mensisntesis aldehid dan keton 

c. Mengidentifikasi mengidentifikasi kegunaan aldehid dan keton dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. menjelaskan kegunaan aldehid dan keton 

e. mengidentikasi dampak penggunaan aldehid dan keton 

f. Membuat kesimpulan cara sintesis dan kegunaan aldehid dan keton 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (90 menit) 

Media yang diperlukan : 

Buku paket kelas XII dan literatur dari internet tentang kegunaan 

aldehid dan keton dan dampaknya untuk kehidupan sehari –hari 

 

Aktivitas Inti yang Saudara Lakukan: 

a. Mengatur tempat duduk siswa dan membaginya menjadi beberapa 

kelompok (5-6 orang/kelompok). 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cara-cara mencari literasi 

mengenai sintesis dan kegunaan aldehid dan keton 

c. Memberikan rangsangan dengan megingatkan peserta didik materi di 

pertemuan pertama. (Stimulus) 

d. Memfasilitasi peserta didik dalam menentukan permasalahan untuk 

mencarai cara-cara mensintesis/membuat aldehid dan keton dari 

literatur. (Problem statement) 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk menguynpulkan informasi mengena 

sintesis dan  kegunaan aldehid  keton  dapat dipelajari langsung dari 

literatur dan buku paket  siswa kelas XII. (Data collecting) 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk  mengkaji dan mendiskusikan 

kegunaan akohol dan eter dari buku literatur dan berbagai literatur 

dan menuliskannya. (data collecting) 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing mengenai penggunaan dan dapak yang ditimbulkan dari  
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aldehid dan keton dalam kehidupan. Hasil diskusinya ditulis pada 

buku siswa. (mengasosiasi) 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi tiap 

kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

(mengkomunikasikan) 

h. meminta siswa untuk menyimpulkan sintesis & kegunaan senywa  

aldehid dan  keton dalam bentuk tabel untuk di presentasikan 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

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

dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Membedakan aldehid dan 

keton; 2) LKPD 2  Identifikasi gugus fungsi aldhid dan keton pda gula dan 

madu 

LKPD 1. Membedakan aldehid dan keton 

Tujuan: 

Membedakan aldehid dan keton 

Alat dan bahan: 

- Tabung reaksi, penangas air, bensin, kaki tiga, dan kasa gelas piala. 

- Larutan Fehling A dan fehling B. 

- Propanal. 

- Propanon. 

Langkah kerja: 

- Sediakan penangas air panas! 

- Buatlah larutan fehling dengan mencampurkan 10 mL larutan 

fehling A dan 10 mL fehling  B! 

- Ambillah masing-masing 5 mL larutan fehling dalam 2 tabung 

reaksi! 

- Tambahkan 5 mL   propanal ke dalam tabung 1 yang berisi fehling 

5 mL propanon ke dalam tabung II yang berisi fehling dan 

kocoklah larutan tersebut 

- Masukkan kedua tabung reaksi itu ke dalam penangas air panas 

dan perhatikan perubahan yang terjadi! 
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Pertanyaan: 

1. Perubahan apakah yang dapat Anda amati pada pencampuran: 

a. Propanal + fehling 

b. Propanon + fehling 

2. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi! 

3. Bagaimana  cara  membedakan  aldehid  dengan  keton  di 

laboratorium? 

  



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

 104 

LKPD 2. Identifikasi Gugus Fungsi Aldehid dan Keton pada 

Gula & Madu 

Tujuan: 

1. Identifikasi aldehid dan keton 

2. Menguji perbedaan Madu dan gula 

 

Alat dan bahan: 

        Alat Bahan 

1.Tabung reaksi 1. Air 

2.Gelas kimia 2. Larutan AgNO3 5% 
3.Penjepit tabung 3. Larutan NaOH 5% 
4.Pembakar spiritus 4. Larutan NH3 2% 
5.Kaki tiga 5. Fehling A dan fehling  B 
6.Segitiga porselin 6. Formaldehid 
 7. Aseton 
 8. Madu dan Gula 

 

Prosedur 

 

1. Siapkan dua buah tabung yang berisi pereaksi tollens, cara membuatnya: 

- Isilah masing-masing tabung reaksi dengan 2mL larutan 5% AgNO3 

dan 2 tetes larutan 5% NaOH. 

- Kemudian tambahkan tetes demi tetes sambil dikocok, larutan 2% 

NH3 hingga endapan yang terbentuk larut lagi. Pengujian akan gagal 

jika penambahan NH4OH terlalu banyak. 

- Tambahkan pada tabung pertama dengan 2 mL formaldehid dan 

tabung kedua  dengan  2 mL aseton. 

- Kocok campuran tersebut dan tempatkan tabung reaksi dalam air 

panas selama 5 menit. 

- Amati dinding tabung tabung reaksi. 

2. Siapkan dua buah tabung reaksi dan isilah masing-masing dengan 6 mL 

pereaksi fehling yang baru dibuat. (campurkan 3 mL fehling A dan 3mL 



 Unit Pembelajaran 

Aldehid dan Keton 

 
 105 

fehling B). 

- Tambahkan pada tabung pertama dengan 2 mL formaldehid dan 

tabung kedua  dengan 2 mL aseton. 

- Kocok campuran tersebut dan tempatkan tabung reaksi dalam air 

mendidih selama 5 menit. 

- Diamkan selama 15 menit dan amati hasil reaksi. 

3. Siapkan dua buah tabung reaksi, Tabung pertama isi dengan pereaksi 

tollens dan tabung kedua dengan pereaksi fehling. 

- Tambahkan masing-masing 2 mL madu  ke dalam tabung tersebut. 

- Kocok campuran tersebut dan tempatkan tabung reaksi dalam air 

panas. Amati reaksi yang terjadi. 

- Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan larutan gula. 

Setelah melakukan percobaan,  silahkan diskusikan hasil percobaan, catat 

pelik-pelik atau strategi strategi   sehingga kalau diujicobakan ke peserta 

didik akan memudahkan mereka melakukan percobaan dan menghasilkan 

data yang tepat dan kerjakan lembar diskusi alkanal dan alkanaon berikut 
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C. Bahan Bacaan 

1. Struktur aldehid dan keton 

Apa perbedaan struktur aldehid dan keton? Pada keton gugus karbonil 

mengikat dua buah alkil, sedangkan pada aldehid gugus karbonil mengikat 

satu alkil dan satu atom hidrogen. 

Tabel 4.Perbedaan struktur Aldehida dan Keton 

Alkanal / 
Aldehid 
  

 — CHO  atau CnH2nO  
 
etanal/asetaldehida 

Alkanon / Keton — CO — atau CnH2nO 
 
 
 

 
 
propanon/aseton  

 

Untuk memperjelas struktur aldehid dan keton, perhatikan struktur aldehid  

dan keton berikut dengan Molimod. Pada saat mempelajari materi, baca 

uraian materi sampai tuntas. Selanjutnya buatlah rangkuman dengan kreatif  

dalam bentuk mindmap.  Anda dapat bekerja sama dalam kelompok seperti 

pada  kegiatan modul sebelumnya. 

2. Tatanama Aldehida dan Keton 

1. Tatanama Aldehid 

a. Pemberian nama aldehida dilakukan dengan mengganti akhiran–a pada 

nama alkana dengan –al. Contoh : 

b. Tentukan rantai utama (rantai dengan jumlah atom karbon paling 

panjang yang terdapat gugus karbonil). Contoh : 
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c. Tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Contoh : 

 

 
d. Penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karbonil. Contoh : 

 

Nama : 3-etilpentanal 

e. Jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus 

disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen.  

Awalan di-, tri-, sek-, ters-, tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan 

abjad sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung (antara 

lain : iso-, dan neo-) diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. 

Tatanama aldehid  dengan cara lain dengan mengganti nama IUPAC (sebagai 

rantai terpanjangnya) dengan nama Trivialnya. 

 

Tabel 5. mengganti nama IUPAC dengan nama Trivialnya. 

IUPAC Trivial / Nama Lazim 
Alkanal Aldehid 

Metanal Formaldehida / Formalin 
Etanal Asetaldehida 
Propanal Propional dehida 
Butanal Butiraldehida 
Pentanal Valeraldehida 

 

2. Tatanama Senyawa Keton 

1) Pemberian nama keton dilakukan dengan mengganti akhiran –a pada 

nama alkana dengan –on. 
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Tabel 6. Pemberian nama keton 

 

2) Tentukan rantai utama (rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang 

yang mengandung gugus karbonil). Contoh : 

 

3) Tentukan substituen yang terdapat dalam rantai utama. Contoh 

 

                       Metil 

4) Penomoran substituen dimulai dari ujung yang terdapat gugus karbonil (-

CO-) dengan nomor atom C paling rendah. Contoh : 

 

Nama : 3-metil-2-pentanon 

Trivial (Nama Umum) Keton 

1) Tentukan gugus-gugus alkil (substituen) yang mengikat gugus karbonil (-

CO-). Contoh : 

 

   etil     metil 
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2) Tambahkan akhiran “keton” setelah nama-nama subtituen. Contoh : 

 

Nama : metil etil keton 

3) Penulisan substituen alkil tidak harus menurut urutan abjad. 

 

3. Sifat Fisik Aldehida Dan Keton 

Umumnya aldehid berfase cair, kecuali fomaldehid yang berfase gas. 

Aldehid suku rendah mempunyai bau yang menyengat, sedangkan aldehid  

suku  tinggi  mempunyai  bau  yang  enak  dan  digunakan  untuk parfum 

dan aroma tambahan. Atom hidrogen pada molekul air dapat membentuk 

ikatan hydrogen dengan oksigen pada gugus karbonil; sehingga kelarutan 

aldehid hampir sama dengan alkohol dan eter. 

Formaldehid dan asetaldehid larut dalam air; sejalan dengan bertambahnya 

rantai karbon, kelarutan dalam air akan turun. Semua aldehid larut dalam 

pelarut organik. 

Sifat fisik keton hampir sama dengan aldehid. Aseton mempunyai bau yang 

enak,dan merupakan satu - satunya keton yang sangat larut dalam air. 

Homolog yang lebih tinggi merupakan cairan tak berwarna dan kurang larut 

dalam air, dan tidak seperti aldehid, mempunyai bau yang khas. 
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4. Identifikasi Gugus Aldehid Keton 

 

Tabel 7. Identifikasi Gugus Aldehid Keton 

Senyawa Organik Identifikasi Gugus Aldehid Keton 

Aldehid / -CHO Uji Fehling / Benedict : Menghasilkan Cu2O (endapan 

merah bata) dan asam karboksilat. 

Uji Tollens / Perak amoniakal: Menghasilkan Ag 

(cermin perak) dan Asam karboksilat. 

Dioksidasi (direaksikan dengan KMnO4, K2Cr2O7) : 

menghasilkan asam karboksilat. 

Keton / -CO- Tidak bereaksi dengan Uji Fehling / Tollens/ 

dioksidasi. 

 

5. Kegunaan Aldehid dan Keton 

Aldehida dan keton banyak sekali digunakan dalam berbagai industri, seperti 

industri obat-obatan, industri kosmetika, industri bahan kimia yang pada 

umumnya dipakai sebagai pelarut atau bahan baku untuk mensintesis 

senyawa organik lainnya.  

 

Gambar  
Pereaksi Fehling akan memberikan 
endapan berwarna merah bata. 
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Keton yang paling banyak digunakan adalah propanon. Propanon dalam 

kehidupan sehari-hari dan perdagangan lebih dikenal dengan nama aseton. 

Kegunaan utama aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, sirlak, dan 

pelarut selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Aseton juga digunakan 

untuk 

pembersih pewarna kuku (kutek). Beberapa keton siklik yang berbau harum 

digunakan untuk membuat parfum. 

Beberapa contoh aldehida dan keton yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari hari adalah: 

 

Tabel 8. Kegunaan Aldehid dan Keton 
Senyawa Organik Kegunaan dalam Kehidupan sehari-hari 

Metanal (HCHO) - Bahan Formalin (40-45% metanal dalam air) 

sebagai desinfektan dan pengawet spesimen  

biologi/ mayat. 

- Sebagai bahan plastik poli metanal. 

- Sebagai pelarut  

Etanal/ Asetaldehida/ 

CH3CHO 

- Bahan pembuatan asam karboksilat 

- sebagai zat warna,  

- bahan pembuat plastik,  

- bahan pembuat karet sintetis. 

Propanon/ Aseton - Sebagai bahan baku senyawa ester/ plastik 

Perspex 

- Sebagai pelarut plastik  

- Pembersih cat kuku. 

Butanon - Sebagai pelarut 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik aldehid  dan keton  yang muncul di 

UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain 

itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS 

yang disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh 

Saudara ketika mengembangkan soal topik ini. Saudara perlu mencermati 

dengan baik bagian ini, sehingga Saudara dapat terampil mengembangkan 

soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang termasuk 

HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik pencemaran lingkungan 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-soalnya. 

1. Kimia UN SMA 2017 No. 37 

Nama IUPAC dan rumus struktur dari senyawa C4H8O dengan rumus 

molekul yang benar adalah …. 
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Pembahasan: 

Senyawa dengan rumus molekul C4H8O (CnH2nO) mempunyai isomer fungsi 

alkanal dan alkanon, maka rumus struktur dan nama IUPAC yang benar 

adalah 

 

 

Jawaban: B 

. 

2. Kimia UN SMA 2017 No. 39 

Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C2H4O 

sebagai berikut: 

(1) Dengan larutan KMnO4 bereaksi menghasilkan asam 

(2) Dengan pereaksi Tollens menghasilkan endapan perak 

Gugus fungsi senyawa karbon tersebut adalah …. 

 

 

Pembahasan: 

Senyawa dengan rumus molekul C2H4O hanya memiliki satu senyawa yaitu 

etanal (aldehid) dengan gugus fungsi -CHO, pengamatan hasil identifikasi 

tidak berpengaruh. 

Jawaban A 
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3. Kimia UN SMA 2018 Soal No 32 

Perhatikan rumus struktur senyawa C3H6O berikut ini! 

 

Perbedaan sifat kimia senyawa (1) dan senyawa (2) adalah .... 

 Senyawa 1 Senyawa2 
A Dapat direduksi menjadi 

senyawa yang bereaksi 
dengan Na 

Dapat direduksi menjadi 
senyawa yang tidak bereaksi 
dengan Na 

B Dapat dioksidasi menjadi 
alkohol primer 

Dapat dioksidasi menjadi 
alkohol sekunder 

C Dapat diidentifikasi dengan 
pereaksi Tollens menghasilkan 
cermin perak 

Tidak dapat beraksi dengan 
pereaksi Tollens 

D Dapat dioksidasi 
menghasilkan 
senyawa yang dapat 
memerahkan lakmus biru 

Tidak dapat dioksidasi 
menjadi senyawa organik lain 

E Tidak dapat bereaksi dengan 
logam Na 

Dapat bereaksi dengan 
logam Na 

 

Pembahasan soal nomor 32: 

(1) adalah propanal (golongan aldehid) dan (2) adalah propanon (golongan 

keton).  Aldehid dapat dioksidasi menjadi asam alkanoat/karboksilat 

sehingga dapat memerahkan lakmus biru yang menandai bahwa memang 

hasil oksidasinya bersifat asam. Keton sulit teroksidasi kecuali menggunakan 

oksidator yang sangat kuat. 

Jawaban yang tepat D. 
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4. Kimia UN SMA 2018 Soal nomor 39: 

Perhatikan persamaan reaksi berikut. 

 

Jenis reaksi pada I, II, dan III berturut-turut merupakan reaksi .... 

A. Adisi, eliminasi, substitusi 

B. Eliminasi, adisi, substitusi 

C. Adisi, substitusi, eliminasi 

D. Eliminasi, substitusi, adisi 

E. Substitusi, adisi, eliminasi 

Pembahasan soal nomor 39: 

Reaksi I adalah reaksi adisi, mengubah ikatan rangkap pada C=O menjadi 

berikatan tunggal 

Reaksi II adalah reaksi substitusi, terjadi pergantian gugus OH digantikan 

gugus Cl. 

Reaksi III adalah reaksi eliminasi, terjadi pengubahan ikatan tunggal menjadi 

ikatan rangkap dan melepaskan gugus Cl dan H menjadi HCl. 

Jadi jawaban yang tepat C. 

 

5. Kimia UN SMA 2019  Soal Nomor 37 

Perhatikan senyawa karbon berikut! 

1. 3-metil-2-pentanon 

2. 2-pentanol 

3. 2-metilpentanal 

4. 2,2-dimetil-1-propanol 
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Dua senyawa yang berisomer fungsi adalah ..... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

Pembahasan Soal Nomor 37. 

Alkohol (R–OH) berisomer fungsi dengan eter. Aldehid (R–CHO) berisomer 

fungsi dengan keton (R–COR’) 

3-metil-2-pentanon (keton 6C) 

2-pentanol (alkohol 5C) 

2-metilpentanal (aldehid 6C) 

2,2-dimetil-1-propanol (alkohol 5C) 

(1) dengan (3) merupakan isomer gugus fungsi. (2) dengan ((4) isomer 

struktur. 

Jawaban yang tepat B. 
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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.  

Tabel 9. Kisi-Kisi Soal HOTS  

NO 
Kompetensi yang 

Diuji 

Lingkup 

Materi 
Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

1 3.9.9 Menganalisis 
sifat senyawa 
aldehid dan 
keton 

Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa 
karbon. 

aldehid dan 
keton 

Disajikan rumus molekul senyawa 
karbon yang yang tidak bereaksi 
dengan larutan fehling peserta didik 
dapat menentukan gugus fungsi 
senyawa karbon  tersebut 
 

1 LK2 PG 

Disajikan data Struktur senyawa 
aldehida peserta didik dapat 
menetukan isomer fungsi dari 
senyawa  karbon tersebut 
 

2 LK2 PG 
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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 :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber : 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi           Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon  

Nomor 
Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 
Suatu senyawa memiliki rumus molekul C4H8O, 

senyawa tersebut tidak bereaksi dengan Fehling dan 

dihasilkan dari oksidasi alkohol sekunder. Gugus fungsi 

senyawa tersebut adalah….  

 A. –OH  

 B. –O-  

 C. –CO-  

 D. –CHO  

 E. –COOH  

 

 

 

LINGKUP 
MATERI 
Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon 

 

MATERI 

Alkohol Eter 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan rumus 
molekul senyawa 
karbon yang yang 
tidak bereaksi 
dengan larutan 
fehling peserta 
didik dapat 
menetukan gugus 
fungsi senyawa 
karbon  tersebut 

 

  

  

PAKET - … 

√ 



119 

Unit Pembelajaran 

Pencemaran Lingkungan 

 
 119 

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 :   Mamat S 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber : 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi           Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon  

Nomor 
Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini!  

                          O  

CH3-CH2-CH2-C-H    

Senyawa tersebur berisomer fungsi dengan senyawa  

 A. 2 Butanol  

 B. 1 Butanal  

 C. 2 Butanon  

 D. Etil etanoat  

 E. Asam Butanoat  

 

 
 

 

LINGKUP 
MATERI 
Struktur, tata 
nama,  sifat, 
sintesis, dan 
kegunaan 
senyawa karbon 

 

MATERI 

Aldehida -Keton 
 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan data 
Struktur senyawa 
aldehida peserta 
didik dapat 
menetukan 
isomer fungsi 
dari senyawa  
karbon tersebut 

 

  

  

PAKET - … 

√ 
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C. Mengembangkan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi aldehid dan keton. Refleksi pembelajaran dilakukan 

dengan melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta didik, 

penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

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

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

rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang telah 

dirancang ?        

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model pembelajaran, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ?        

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran 

yang telah dikembangkan ?       

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran?  
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11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

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

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apakah kelemahan-kelemahan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang?    

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

dalam mempelajari aktivitas pembelajaran ?   
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.9. Menganalisis struktur, 

tata nama,  sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon (haloalkana, amina, 

alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat), 

dan 4.9. Merancang dan melakukan percobaan untuk sintesis senyawa 

karbon, identifikasi gugus fungsi dan/atau penafsiran data spektrum 

inframerah (IR) di kelas XII. Dari pasangan kompetensi dasar tersebut 

diturunkan 7 indikator pencapaian kompetensi dimensi pengetahuan dan 5 

indikator pencapaian kompetensi dimensi keterampilan. 

KD pengetahuan yang kompetensinya menuntut peserta didik untuk 

menganalisis sudah menunjukkan level analisis (C4).  Artinya, KD ini sudah 

menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada 

peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi 

peserta didik berkreasi dengan merancang dan melakukan percobaan. Hal ini 

berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk 

mengembangkan kreativitas penulisan. 

Topik aldehid keton berisi sajian materi yang kontekstual. Dalam hal ini 

dicontohkan dengan senyawa aldehida menimbulkan aroma yang 

menyengat sedangkan keton menimbulkan aroma yang menyenangkan 

aroma dari buah-buahan di sebabkan adanya komponen aldehida dan keton, 

begitu juga di dalam parfum yang harganya relative mahal juga berasal dari 

senyawa aldehida dan keton. Formaldehida adalah suatu gas yang tidak 

berwarna, mudah larut dalam air. Larutan 40% dalam air dikenal sebagai 

formalin, digunakan sebagai pengawet specsimen hayati. Polimer dari 

formaldehida yang disebut paraformaldehida dipakai sebagai antiseptic dan 

intektisida. Asataldehida merupakan bahan baku untuk pembuatan asam 

asetat, anhidrida asam asetat, dan etil asetat yang kesemuanya itu 
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diperlukan dalam mensintesis senyawa-senyawa organik lainnya. 

Keberadaan muatan konteks yang erat dengan kehidupan sehari-hari dapat 

memotivasi guru dan peserta didik untuk belajar dan cepat memahami. 

Pembelajaran di awal sangat menekankan kontekstualitas, berangkat dari 

diskusi interaktif tentang permasalah aldehid keton yang terjadi dalam 

kehidupan nyata. Peserta didik diarahkan untuk menemukan permasalahan 

dari lingkungan terdekat mereka lalu dibimbing untuk dipecahkan melalui 

serangkaian kegiatan pembelajaran model problem-based learning.  

Sub unit ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yang masing-masing 

pertemuan terdiri dari 2 aktivitas yang bersifat berpusat kepada peserta 

didik. Model Problem-based learning yang digunakan memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan keterampilan saintifik dan mendorong berpikir 

tingkat tinggi dalam rangka memecahkan masalah (problem solving). 

Di sub unit ini disediakan soal-soal UN terkait pencemaran lingkungan yang 

muncul di ujian nasional tahun 2017, 1018 dan 2019. Disediakan pula 

pembahasan soalnya sehingga memudahkan guru dan peserta didik untuk 

memahami pemecahan soal tersebut dan memprediksi jenis soal yang rutin 

muncul di UN. Soal sudah terkategori HOTS tapi model soal serupa setiap 

tahunnya, maka guru perlu melatihkan peserta didik memahami secara 

mendalam topik pencemaran yang meliputi pencemaran udara, air, dan 

tanah serta membuat soal HOTS yang berbeda dari soal yang pernah muncul 

di UN. 
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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.  

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  

 



125 

Unit Pembelajaran 

Pencemaran Lingkungan 

 
 125 

 
 
 
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 penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 

yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 

Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 

untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

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

untuk memahami topik Asam Karboksilat dan Ester. Melalui pembahasan 

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

untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan 

dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi 

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

guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi subtopik asam karboksilat dan ester dalam 

kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir 

sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas 

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

guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari 

oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan 

soal HOTS.  

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar 

guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan 

struktur, tatanama, sifat, sintesis dan kegunaan asam karboksilat dan ester 

sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  
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Topik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik struktur, 

tatanama, sifat, sintesis dan kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester. 

Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga buah LKPD, yaitu 1) Identifikasi 

Stuktur dan Gugus fungsi Asam Karboksilat - Ester; 2) Isomer dan tatanama 

senyawa asam karboksilat dan ester; dan 3) Reaksi Esterifikasi. LKPD 

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 kelas 

XII semester 2: 

Tabel 1. Pemetaan Target Kompetensi 

No. Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.9 Menganalisis struktur, 

tatanama, sifat, sintesis, dan 

kegunaan senyawa karbon 

3.9.1 Menganalisis struktur senyawa 

asam karboksilat - ester 

3.9.2 Menganalisis tatanama 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.3 Menganalisis sifat senyawa 

asam karboksilat - ester 

3.9.4 Menganalisis proses sintesis 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.5 Menganalisis kegunaan 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

4.9 Menyajikan rancangan 

percobaan sintesis senyawa 

karbon, identifikasi gugus 

fungsi dan/atau penafsiran 

data spectrum inframerah (IR) 

4.9.1 Menyajikan rancangan 

percobaan sintesis senyawa 

asam karboksilat - ester 

4.9.2 Menyajikan rancangan 

percobaan identifikasi gugus 

fungsi dan/atau penafsiran data 

spectrum inframerah (IR) 
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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 3.9 dan 4.9 di kelas XII 

dikembangkan menjadi 13 indikator untuk ranah pengetahuan dan 7 

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 yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 

di kelas XII. 

Tabel 2. Pemetaan IPK 

Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

Indikator Pendukung 

3.9.1 Menjelaskan struktur senyawa 

asam karboksilat - ester 

3.9.2 Mengidentifikasi struktur 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.3 Menjelaskan isomer senyawa 

asam karboksilat - ester 

3.9.4 Menjelaskan sifat senyawa 

asam karboksilat - ester  

3.9.5 Menjelaskan kegunaan 

senyawa asam karboksilat - 

ester  

3.9.6 Menerapkan aturan penamaan 

senyawa asam karboksilat - 

4.9.1 Mengumpulkan informasi 

tentang percobaan pembuatan 

senyawa asam karboksilat – 

ester 

4.9.2 Merancang percobaan 

pembuatan senyawa ester 

4.9.3 Mengumpulkan informasi 

tentang percobaan identifikasi 

gugus fungsi dan/atau 

penafsiran data spectrum asam 

karboksilat – ester 

4.9.4 Merancang percobaan 

identifikasi gugus fungsi 

dan/atau penafsiran data 
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Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

ester  

3.9.7 Menuliskan persamaan reaksi 

pembuatan senyawa asam 

karboksilat - ester 

 

spectrum asam karboksilat – 

ester 

 

Indikator Kunci 

3.9.8 Menganalisis struktur 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.9 Menganalisis tatanama 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.10 Menganalisis sifat senyawa 

asam karboksilat - ester 

3.9.11 Menganalisis proses sintesis 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

3.9.12 Menganalisis kegunaan 

senyawa asam karboksilat - 

ester 

4.9.5 Menyajikan rancangan 

percobaan sintesis senyawa 

asam karboksilat - ester 

4.9.6 Menyajikan rancangan 

percobaan identifikasi gugus 

fungsi dan/atau penafsiran 

data spectrum inframerah (IR) 

asam karboksilat - ester 

Indikator Pengayaan 

3.9.13 Membuat hubungan antara 

sifat kimia dengan kegunaan 

asam karboksilat – ester 

dalam konteks mengurangi 

sampah dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.9.7 Menafsirkan data percobaan 

identifikasi gugus fungsi Ester dari 

data spektrum IR 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Senyawa asam karboksilat dan ester banyak ditemukan dalam kehidupan 

sehari hari. Asam organik telah diketahui lama sebelum asam anorganik. 

Anda tentu lebih mengenal asam anorganik (HCl dan H2SO4) daripada asam 

organik, akan tetapi suku-suku primitif lebih mengenal asam organik seperti 

asam asetat yang mereka dapatkan ketika reaksi fermentasi yang mereka 

lakukan terlalu lama sehingga menghasilkan cuka, bukan alkohol.  

Asam format atau asam format (nama sistematis: asam metanoat) adalah 

asam karboksilat yang paling sederhana. Asam format secara alami antara 

lain terdapat pada sengat lebah dan semut, sehingga dikenal pula sebagai 

asam semut. Asam format merupakan senyawa antara yang penting dalam 

banyak sintesis bahan kimia. Rumus kimia asam format dapat dituliskan 

sebagai HCOOH atau CH2O2. Telah diketahui bahwa asam format dihasilkan 

banyak serangga dari bangsa Hymenoptera, misalnya lebah dan semut 

sebagai alat serang atau alat bertahan. Apabila semut "mengigit" (sebenarnya 

menjepit), ia juga menyemprotkan asam format dari acidophore untuk 

memperkuat rasa sakit pada korbannya. Senyawa kimia turunan asam 

format, misalnya kelompok garam dan ester, dinamakan format atau 

metanoat. Ion format memiliki rumus kimia HCOO−. 

 

Gambar 1 Produk asam cuka 
Sumber: https://www.kanal247.com/media/konten/0000027308/7.html 
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Senyawa ester telah banyak digunakan di berbagai bidang dalam kehidupan 

di dunia, salah satunya adalah pada bidang pengharum. Banyak senyawa 

ester yang mempunya aroma yang harum, sehingga saat ini telah banyak 

bahan pengharum yang terbuat dari senyawa ester. Kebanyakan ester 

merupakan zat yang berbau enak dan menyebabkan cita rasa dan harum dari 

banyak buah-buahan dan bunga.  

Benzil asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C9H10O2. 

Senyawa ini merupakan ester yang dihasilkan dari kondensasi benzil alkohol 

dan asam asetat. Benzil asetat ditemukan secara alami di kebanyakan bunga. 

Sebagai kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga, benzil 

asetat juga memiliki aroma yang wangi seperti bunga melati. Oleh karenanya, 

senyawa tersebut digunakan secara meluas pada produk-produk parfum dan 

kosmetik. 

 

Gambar 2. Beberapa produk ester berupa essens 
Sumber: https://www.womansworld.com/posts/edible-essential-oils-for-cooking-baking-168145 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Benzena dan turunannya pada 

Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis struktur, tatanama, sifat, sintesis dan 

kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester (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 asam karboksilat dan ester. 

 

No. 
  

Soal UN Tahun 2016 
  

    
 

        

 

1. Perhatikan gambar percobaan berikut!  

 

Berdasarkan gambar tersebut, nama senyawa hasil percobaan 

tersebut adalah ....  

(A) metil metanoat            (D) etil etanoat 

(B) metil etanoat                (E) etil propanoat 

(C) metil propanoat  
 

      
 

 Identifikasi    
 

    
 

 Kelas / Semester : XII / Semester 2 
 

    
 

 Level Kognitif : L3 
 

    
 

 Indikator yang bersesuaian : 
3.9.4 Menganalisis proses sintesis senyawa asam 
karboksilat - ester 

 

    
 

 Diketahui : 
Data berupa gambar percobaan pembuatan 
ester dan larutan yang terlibat dalam reaksi  

 

    
 

 Ditanyakan : Nama ester yang dihasilkan 
 

    
 

 Materi yang dibutuhkan : Sintesis senyawa ester (alkil alkanoat) 
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No. 
  

Soal USBN Tahun 2018 
  

    
 

        

 

2. Perhatikan rumus struktur senyawa karbon ini : 

 

 

 

 

 

Rumus Molekul dan nama senyawanya adalah .... 

A. C9H16O2 , Etil, 2-metil, heksanoat 

B. C9H18O2 , Metil, 2-etil, heksanoat 

C. C9H18O2 , Etil, 5-metil, heksanoat 

D. C9H18O2, Etil, 3-metil, heksanoat 

E. C9H16O2, Metil, 4-metil, heksanoat 
 

      
 

 Identifikasi    
 

    
 

 Kelas / Semester : XII / Semester 2 
 

    
 

 Level Kognitif : L3 
 

    
 

 Indikator yang bersesuaian : 
3.9.5 Menerapkan aturan penamaan senyawa 
asam karboksilat - ester 

 

    
 

 Diketahui : Gambar bentuk molekul model batang dan bola 
 

    
 

 Ditanyakan : Rumus molekul dan nama senyawa 
 

    
 

 Materi yang dibutuhkan : Tatanama senyawa asam alkanoat 
 

       
 

 

  

Ket : 
Merah = oksigen 
Biru     = karbon 
Ungu  = hidrogen 
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No. 
  

Soal USBN Tahun 2019 
  

    
 

        

 

3. Perhatikan gambar percobaan berikut!  

Termometer

9 mL larutan C3H7COOH 

9 mL larutan CH3OH 

10 tetes larutan H2SO4 pekat

 

Berdasarkan gambar tersebut, nama senyawa hasil percobaan 

tersebut adalah ....  

a. metoksi butana 

b. propil metanoat 

c. metil propanoat 

d. butil metanoat 

e. metil butanoat 
 

      
 

 Identifikasi    
 

    
 

 Kelas / Semester : XII / Semester 2 
 

    
 

 Level Kognitif : L3 
 

    
 

 Indikator yang bersesuaian : 
3.9.4 Menganalisis proses sintesis senyawa 
asam karboksilat - ester 

 

    
 

 Diketahui : 
Data berupa gambar percobaan pembuatan 
ester 

 

    
 

 Ditanyakan : Nama ester yang dihasilkan 
 

    
 

 Materi yang dibutuhkan : Sintesis senyawa ester (alkil alkanoat) 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan subtopik asam karboksilat dan ester. 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 untuk mencapai kompetensi pada subtopik asam 

karboksilat dan ester. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih 

dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

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

empat kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, 

menjadi empat 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 Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Pembelajaran 

Alo
kasi 
Wa
ktu 

3.10.1 Menjelaskan 

struktur senyawa 

asam karboksilat - 

ester 

3.10.2 Mengidentifikasi 

struktur senyawa 

asam karboksilat - 

ester 

3.10.3 Menjelaskan 

isomer senyawa 

asam karboksilat - 

ester 

3.10.4 Menjelaskan sifat 

senyawa asam 

karboksilat - ester  

3.10.5 Menjelaskan 

kegunaan 

Struktur, Tata 
Nama, Sifat, Isomer, 
Identifikasi dan 
Kegunaan Senyawa: 
 Haloalkana 
 Amina 
 Alkanol dan 

Alkoksi Alkana 
 Alkanal dan 

Alkanon 

 Asam alkanoat 
dan alkil alkanoat 

 Mengamati gambar 
kemasan produk rumah 
tangga yang mengandung 
asam karboksilat dan ester. 

 Menyimak penjelasan 
mengenai struktur, gugus 
fungsi dan tata nama asam 
karboksilat dan ester 

 Membahas sifat fisik dan 
sifat kimia senyawa asam 
karboksilat dan ester 

 Menghubungkan rumus  
struktur senyawa dengan 
sifat kimianya.  

 Menganalisis reaksi 
esterifikasi  

 Merancang dan melakukan 
percobaan esterifikasi 

 Membahas kegunaan asam 
karboksilat dan ester. 

1. Tes Pengetahuan 
a. Tes Tulis Pilihan 

Ganda; 
b. Tes Tulis uraian 

terbuka 
2. Observasi kegiatan 

praktik 
3. Observasi 

keterampilan 
membuat 
rancangan 
praktikum 

 

1. Kamera atau HP 
2. Gambar produk yang 

mengandung asam 
karboksilat dan ester 

3. Kertas plano 
4. Lem atau isolasi 
5. Komputer atau laptop 
6. LCD proyektor 
7. Alat praktikum kimia 
 
 

4 x 2 
jp (8 
x 45 
meni
t) 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Pembelajaran 

Alo
kasi 
Wa
ktu 

senyawa asam 

karboksilat - ester  

3.10.6 Menerapkan 

aturan penamaan 

senyawa asam 

karboksilat - ester  

3.10.7 Menuliskan 

persamaan reaksi 

pembuatan 

senyawa asam 

karboksilat - ester 

3.10.8 Menganalisis 

struktur senyawa 

asam karboksilat - 

ester 

3.10.9 Menganalisis 

tatanama senyawa 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Pembelajaran 

Alo
kasi 
Wa
ktu 

asam karboksilat - 

ester 

3.10.10 Menganalisis sifat 

senyawa asam 

karboksilat - ester 

3.10.11 Menganalisis 

proses sintesis 

senyawa asam 

karboksilat - ester 

3.10.12 Menganalisis 

kegunaan 

senyawa asam 

karboksilat – ester 

3.10.13 Membuat 

hubungan antara 

sifat kimia dengan 

kegunaan asam 

karboksilat – ester 

dalam konteks 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media Pembelajaran 

Alo
kasi 
Wa
ktu 

mengurangi 

sampah dalam 

kehidupan sehari-

hari 

  



148 

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

 

Aktivitas 1. Identifikasi Struktur dan Gugus Fungsi 

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita pernah menggunakan senyawa 

senyawa asam karboksilat  dan ester.  Asam karboksilat sering kita jumpai 

pada produk cuka, sedangkan ester sering dijumpai pada produk essens atau 

pemberi aroma. Sempatkah kita berpikir tentang struktur senyawa-senyawa 

tersebut? Bagaimana sifat-sifat senyawa tersebut? Bagaimana senyawa 

tersebut dibuat? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan ditemukan dalam beberapa 

aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diungkapkan tersebut terlebih dahulu kita akan menggali struktur 

dan tatanama dari senyawa asam karboksilat dan ester, kegunaan senyawa 

asam karboksilat dan ester dalam kehidupan kita serta cara mensintesis 

senyawa tersebut. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi struktur senyawa asam karboksilat dan 

ester; 2) menuliskan struktur molekul. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.1 dan 3.9.2, yang 

dilakukan dengan pembelajaran model Discovery learning menggunakan 

pendekatan saintifik yang meliputi aktivitas 1) mengamati; 2) menanya; 3) 

mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 5) mengomunikasikan. 
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Unit Pembelajaran 

Asam Karboksilat dan Ester 

 
 

Identifikasi Struktur dan gugus fungsi senyawa asam 

karboksilat dan ester 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

1. Mengidentifikasi senyawa asam karboksilat dan ester dari beberapa 

produk yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang di jumpai oleh 

peserta didik. Produk mana yang mengandung asam karboksilat dan 

produk mana yang menggunakan ester 

2. Menuliskan rumus struktur senyawa asam karboksilat dan ester 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Media yang diperlukan : 

 Gambar produk atau kemasan yang mengandung senyawa asam 

karboksilat dan ester. 

 Buku Paket kelas XII 

 

Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

- Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

- Menginstruksikan peserta didik untuk membaca buku paket XII 

mengenai struktur dan gugus fungsi senyawa asam karboksilat dan 

ester dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

Fasa I : Stimulation 

- Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi terhadap 

gambar atau kemasan produk  yang mengandung asam karboksilat dan 

ester yang telah disiapkan. 

- Memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan ide/pendapat secara 

lisan dan/atau tulisan 
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Fasa II : Problem statement 

- Setelah melakukan observasi terhadap kemasan produk, kemudian 

peserta didik mengidentifikasi permasalahan dengan menyusun 

pertanyaan  

 Senyawa apa saja yang terkandung pada produk tersebut?  

 Bagaimana struktur senyawanya? 

Fasa III : Data Collection 

- Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan curah pendapat 

(brainstorming) dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan di 

bagian 1 pada LKPD 1.  

- Memfasilitasi peserta didik untuk menuliskan hasil brainstorming di 

kelompoknya pada papan tulis. 

Fasa IV : Data Processing 

- Mendiskusikan hasil brainstorming, kemudian mengkonfirmasi dan 

menyepakati hasil brainstorming, kemudian peserta didik memperbaiki 

hasilnya dalam LK.  

- Setelah melakukan diskusi antar kelompok dan menghasilkan 

kesepakatan mengenai struktur dan gugus fungsi dan rumus umum 

asam karboksilat dan ester. 

- Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing dan menuliskan hasil diskusinya pada buku peserta didik.  

Fasa V : Verification 

- Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain.  

- Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil diskusi dengan 

teori  yang didapat dari buku sumber atau melalui browsing internet. 

Fasa VI : Generalization 

- Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran. 
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Unit Pembelajaran 

Asam Karboksilat dan Ester 

 
 

Penutup 

- Saudara melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

- Saudara memberikan tugas untuk memperdalam pemahaman dan 

menginformasikan materi pertemuan yang akan datang.  
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Aktivitas 2. Isomer dan Tatanama Asam Karboksilat dan 

Ester 

Pada pembelajaran ini, Guru membuka diskusi dengan meninjau ulang 

beberapa rumus molekul senyawa asam karboksilat dan ester dan 

menuliskannya di papan tulis serta meminta peserta didik untuk 

menggambarkan struktur senyawa yang diberikan.  

Melalui pengkajian literatur, Saudara meminta perwakilan peserta didik 

menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang berbeda memiliki sifat-sifat 

fisik yang berbeda. Saudara meminta peserta didik untuk menganalisis 

persamaan dan perbedaan beberapa struktur yang digambarkan. 

 

Identifikasi Isomer dan tatanama senyawa asam karboksilat dan ester 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 

: 

a. Menuliskan rumus struktur isomer senyawa asam karboksilat dan 

ester 

b. Menuliskan nama senyawa asam karboksilat dan ester dengan aturan 

IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Media yang diperlukan : 

Molymod atau model model molimod lain yang di buat sendiri 

Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan ucapan salam 

b. Membagi peserta didik dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang 
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Asam Karboksilat dan Ester 

 
 

Fasa I : Stimulation 

c. Saudara menujukkan beberapa struktur asam karboksilat dan ester 

dengan rumus molekul yang sama menggunakan molymod. Dengan 

rumus molekul yang sama dapat dihasilkan struktur yang berbeda-

beda 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan pendapat melalui 

lisan atau tulisan 

Fasa II : Problem Statement 

e. Peserta didik membandingkan struktur asam karboksilat dan ester 

yang dibentuk  menggunakan molymod, kemudian Saudara 

memberikan waktu bagi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 

yang ada. Beberapa yang masalah yang mungkin antara lain 

- Apakah dalam satu rumus molekul dimungkinkan dapat 

dibentuk beberapa struktur dengan gugus fungsi yang sama? 

- Apakah dalam satu rumus molekul dimungkinkan dapat 

dibentuk beberapa struktur dengan gugus fungsi yang berbeda? 

- Bagaimana tatanama untuk senyawa asam karboksilat dan 

ester dengan berbagai struktur molekul? 

Fasa III : Data Collection 

f. Menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD 2. 

g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyusun 

sendiri struktur molekul dengan model molymod yang telah 

disiapkan. 

h. Peserta didik menuliskan hasil nya dalam lembar kerja 

Fasa IV : Data Processing 

i. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas hasil 

pekerjaannya dalam kelompok. 

j. Presentasi hasil diskusi kelompok dengan cara perwakilan kelompok 

maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja.  
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Fasa V : Verification 

k. Peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan memverifikasi 

hasil pengolahan data dengan teori dari buku sumber atau internet. 

l. Memverifikasi jawaban atau paparan dari kelompok lain mengenai 

isomer dan tatanama senyawa asam karboksilat dan ester 

Fasa VI : Generalization 

m. Saudara memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

menyimpulkan tentang isomer dan tatanama senyawa asam 

karboksilat dan ester 

n. Saudara juga dapat memberikan penguatan akan kekuasaan Tuhan 

menciptakan molekul-molekul asam karboksilat dan ester yang 

demikian kompleks, tetapi indah dan unik. 

Penutup 

o. Saudara melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

p. Saudara memberikan tugas untuk memperdalam pemahaman dan 

menginformasikan materi pertemuan yang akan datang 
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Aktivitas 3. Praktikum Reaksi Esterifikasi 

Diantara sekian banyak kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah pemberi aroma buah dan bunga. 

Ester lebih banyak dimanfaatkan sebagai pemberi aroma buah dan bunga 

pada makanan. 

Asam karboksilat yang berantai pendek jika direaksikan dengan alkohol akan 

menghasilkan ester yang harum bau nya. Reaksi pembentukan ester ini 

dikenal dengan esterifikasi dengan bantuan asam kuat sebagai oksidator. 

Agar lebih memahami dan terampil dalam melakukan percobaan, Saudara 

akan melakukan aktivitas sebagai berikut. 1) mengumpulkan informasi 

mengenai percobaan esterifikasi; 2) menuliskan rancangan percobaan 

esterifikasi ; 3) melakukan percobaan esterifikasi; 4) melakukan pengamatan 

terhadap reaksi esterifikasi yang dilakukan; 5) menganalisis data hasil 

percobaan; dan 6) melaporkan data hasil percobaan yang telah dilakukan. 

Percobaan Esterifikasi 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Merancang percobaan esterifikasi.  

b. Menyajikan percobaan esterifikasi 

c. Melaporkan hasil percobaan esterifikasi 

d. Memahami reaksi esterifikasi yang terjadi pada asam karboksilat 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Media yang diperlukan : 

 Alat dan Bahan Praktikum Esterifikasi 

 LKPD 3. Reaksi Esterifikasi 
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Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa 

terlebih dahulu 

b. Membagi peserta didik menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang 

c. Membagikan LKPD 3. Kepada setiap kelompok untuk dipelajari 

terlebih dahulu 

Fasa I : Stimulation 

d. Saudara memberikan waktu kepada peserta didik untuk dapat 

mengamati beberapa contoh essens dengan berbagai aroma. Beberapa 

essens tersebut merupakan hasil esterifikasi dari senyawa asam 

karboksilat dan alkohol. 

Fasa II : Problem Statement 

e. Saudara memberikan waktu sebanyak mungkin kepada peserta didik 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada tentang reaksi 

esterifikasi.  

- Apa saja alat dan bahan yang dperlukan pada percobaan reaksi 

esterifikasi? 

- Bagaimana merancang percobaan esterifikasi? 

- Bagaimana cara mengidentifikasi hasil esterifikasi? 

Fasa III : Data Collection 

f. Sebelum melakukan percobaan, peserta didik diminta untuk 

mengecek kembali peralatan dan bahan yang tersedia apakah sudah 

sesuai, dalam keadaan baik atau tidak. Dipastikan tidak ada yang 

rusak sebelum dipakai 

g. Membimbing pelaksanaan praktikum dengan memberi arahan sesuai 

yang tertera pada LKPD 3. 

h. Mengingatkan peserta didik agar mencatat hasil pengamatan pada 

LKPD. 
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Fasa IV : Data Processing 

i. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah data 

hasil pengamatan 

j. Mengolah hasil pengamatan dengan bantuan pertanyaan pada lembar 

kerja. 

k. Mengolah data hasil pengamatan yang berhubungan dengan 

percobaan membuat ester sederhana dan menentukan ester yang 

dihasilkan 

l. Presentasi hasil diskusi kelompok dengan cara perwakilan kelompok 

maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja 

Fasa V : Verification 

m. Setelah percobaan selesai dilaksanakan, perwakilan dari setiap 

kelompok memaparkan hasil pekerjaan nya. Sementara yang lain 

menanggapi 

n. Saudara mengajak peserta didik untuk memverifikasi hasil 

pengolahaan data dengan menyimak penjelasan mengenai reaksi 

esterifikasi 

o. Selama diskusi berlangsung, Saudara memberikan beberapa 

penguatan terutama perihal keterampilan praktikum. 

Fasa VI : Generalization 

p. Setelah selesai diskusi, Saudara meminta perwakilan peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

Penutup 

q. Saudara menutup pembelajaran dengan memberi penguatan dan 

refleksi. 
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Aktivitas 4. Kegunaan senyawa Asam Karboksilat dan Ester 

 

Agar mudah mengenali kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester, maka 

Saudara perlu memahami bagaimana sifat fisik dan kimia dari senyawa 

tersebut.  

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi kegunaan asam karboksilat dan ester; 2) 

menjelaskan kegunaan asam karboksilat dan ester  3) mengidentikasi 

dampak penggunaan asam karboksilat dan ester. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.4 dan 3.9.5, yang 

dilakukan dengan menggunakan model discovery learning dengan 

pendekatan saintifik yang meliputi aktivitas 1) mengamati; 2) menanya; 3) 

mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 5) mengomunikasikan. 

 

Reaksi Substitusi senyawa asam karboksilat dan ester 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta mampu : 

a. Mengidentifikasi mengidentifikasi kegunaan asam karboksilat dan 

ester dalam kehidupan sehari-hari 

b. menjelaskan kegunaan asam karboksilat dan ester   

c. mengidentikasi dampak penggunaan asam karboksilat dan ester 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Media yang diperlukan : 

 Buku paket kelas XII dan literatur dari internet tentang kegunaan dan 

dampaknya asam karboksilat dan ester untuk kehidupan sehari –hari 

 Kertas plano dan perekat 

Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk 

berdoa 
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b. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang.  

c. Meminta beberapa perwakilan peserta didik untuk mereview 

pembelajaran yang lalu tentang sifat asam karboksilat dan ester. 

Fasa I : Stimulation 

d. Peserta didik diberi waktu untuk mengamati beberapa kegunaan 

senyawa asam karboksilat dan ester dalam beberapa produk rumah 

tangga dan dampak penggunaan nya. 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan pendapat dalam 

bentuk lisan/tulisan 

Fasa II : Problem Statement 

f. Saudara memberikan waktu sebanyak mungkin kepada peserta didik 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada tentang kegunaan 

dan dampak asam karboksilat dan ester.  

- Produk apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung 

senyawa asam karboksilat dan ester? 

- Bagaimana kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester 

dalam hal positif ? 

- Bagaimana dampak penggunaan asam karboksilat dan ester 

terhadap lingkungan? 

Fasa III : Data Collection 

g. Mengajak peserta didik untuk menyusun rancangan observasi 

mengenai kegunaan dan dampak dari senyawa asam karboksilat dan 

ester di lingkungan 

h. Membimbing peserta didik dalam penyusunan pedoman observasi 

dan wawancara. 

i. Membimbing siswa melakukan observasi dan wawancara. 
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Fasa IV : Data Processing 

j. Setelah melakukan observasi, peserta didik diminta untuk 

menuliskan hasil observasi nya dalam kertas plano, kemudian 

mempersiapkan diri untuk presentasi. 

k. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil observasi, 

sedang yang lainnya memberi tanggapan. 

Fasa V : Verification 

l. Peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan 

memverifikasi hasil pengolahan data dengan teori dari buku sumber 

atau internet. 

m. Memverifikasi jawaban atau paparan dari kelompok lain mengenai 

kegunaan dan dampak senyawa asam karboksilat dan ester 

Fasa VI : Generalization 

n. Setelah melakukan presentasi dan diskusi. Saudata meminta salah 

seorang siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi. 

Penutup 

o. Menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan dan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1. Identifikasi Struktur dan Gugus Fungsi Asam 

Karboksilat dan Ester 

Tujuan  : Mengidentifikasi Struktur dan Gugus Fungsi Asam 

Karboksilat dan Ester 

Alat dan Bahan : Gambar produk yang mengandung asam karboksilat 

dan ester 

Prosedur : 

1. Perhatikan gambar-bambar berikut 

 

                          1                                                            2 

Barang-barang tersebut berada disekitar kita, coba kaji kandungan 

bahannya. Kemudian diskusikan dalam kelompok termasuk ke dalam 

kelompok senyawa karbon mana bahan-bahan tersebut. 

2. Lakukan kajian literatur untuk mengetahui  

a. Gugus fungsi Asam Karboksilat dan Ester 

b. Rumus Umum Asam Karboksilat dan Ester 
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LKPD 2. Isomer dan Tatanama Asam Karboksilat dan Ester 

Tujuan  :  

 Menentukan Isomer yang terdapat pada senyawa Asam Karboksilat 

dan Ester 

 Menuliskan nama dan atau menggambarkan struktur senyawa asam 

karboksilat dan ester 

Alat dan Bahan :  

 Molymod atau bahan lain untuk memodelkan atom dan ikatan nya 

Prosedur : 

1. Perhatikan gambar-bambar berikut 

 

 

Buatlah bentuk seperti pada gambar 1 dan 2 menggunakan molymod. 

Kemudian dengan kajian literatur, buatlah nama untuk struktur tersebut. 

Gambar ke- Jumlah atom C 
Rumus 

molekul 
Nama struktur 

1 …. …. …. 

2 …. …. …. 
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2. Buatlah struktur dengan menggunakan molymod untuk rumus molekul 

berikut.  

No. Rumus molekul 
Kemungkinan 

Rumus Struktur 
Nama senyawa 

1 C4H10O2 …. …. 

2 C6H14O2 …. …. 

3 C8H18O2 …. …. 

4 C10H22O2 …. …. 

5 C14H30O2 …. …. 

 
3. Diskusikan dalam kelompok mu untuk dapat menjelaskan beberapa 

istilah berikut. 

a. Isomer 

b. Isomer Posisi 

c. Isomer Gugus Fungsi 

d. Isomer Optis 

4. Buatlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. 
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LKPD 3. Reaksi Esterifikasi 

Pendahuluan 

Reaksi esterifikasi adalah reaksi kimia pembentukan ester. Pada reaksi 

ini asam karboksilat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester yang 

berbau aroma pisang. Ester yang terbentuk ditandai dengan bau khas 

tergantung dari alkohol yang direaksikannya. 

Alat bahan yang digunakan : 

 Tabung reaksi 

- Pipet tetes 

- Waterbath (penangas air) 

 Alkohol (metanol dan etanol) 

 Asam sulfat pekat 

 
Cara Kerja : 

1. Siapkan Alat dan Bahan yang diperlukan 

2. Masukkan 1 mL larutan etanol ke dalam tabung reaksi, Tambahkan ke 

dalamnya 5 tetes asam asetat, kemudian tambahkan 2 mL asam sulfat 

pekat ke dalam campuran. 

 

3. Tutup ujung tabung dengan kapas, kemudian panaskan dalam    

waterbath (penangas air) selama ± 1 menit. Seperti gambar di bawah 
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4. Amati perubahan yang terjadi catat dalam tabel pengamatan. 

5. Ulangi pekerjaan 2-4, dengan campuran 1 mL metanol, 5 tetes asam 

salisilat dan 1 mL tetes asam sulfat pekat. 

 

Hasil Pengamatan : 

No. Sampel Hasil Pengamatan 

1. 
 1 mL Etanol + Asam 

asetat + 

 

 

 

 

2. 
Metanol + asam 

salisilat 

 

 

 

 

 

Pertanyaan   

a. Apakah ada perbedaan bau yang dihasilkan dari percobaan tersebut ? 

b. Bagaimana kecepatan reaksi kedua percobaan tersebut ? jika terjadi 

perbedaan, mengapa? 

c. Faktor apakah yang mempengaruhi reaksi tersebut? 

d. Buatlah kesimpulan dari praktikum ini. 

  



166 

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

 

C. Bahan Bacaan 

Asam Karboksilat 

Asam karboksilat adalah asam organik yang diidentikkan dengan gugus 

karboksil. Asam karboksilat merupakan asam Bronsted-Lowry (donor 

proton). Garam dan anion asam karboksilat dinamakan karboksilat. Asam 

karboksilat merupakan senyawa polar, dan membentuk ikatan hidrogen satu 

sama lain. Pada fasa gas, asam karboksilat dalam bentuk dimer. Dalam 

larutan asam karboksilat merupakan asam lemah yang sebagian molekulnya 

terdisosiasi menjadi H+dan RCOO-. Contoh: pada temperatur kamar, hanya 

0,02% dari molekul asam asetat yang terdisosiasi dalam air. Asam 

karboksilat alifatik rantai pendek (atom karbon <18) dibuat dengan 

karbonilasi alkohol dengan karbon monoksida. Untuk rantai panjang dibuat 

dengan hidrolisis trigliserida yang biasa terdapat pada minyak hewan dan 

tumbuhan. 

1. Struktur 

Rumus umum asam karboksilat adalah R-COOH atau Ar-COOH 

R = alkil; Ar = Aril (aromatik); -COOH = gugus karboksil 

Ciri khusus dalam asam karboksilat adalah terdapatnya gugus fungsi 

karboksil (-COOH), karboksil diambil dari karbonil (-CO-) dan hidroksil (-

OH). Berikut ini adalah gugus karboksil 

 

Gambar 3. Struktur Asam Karboksilat 
Sumber: https://bisakimia.com/2012/12/12/senyawa-turunan-alkana-asam-karboksilat/ 

 

Asam alkanoat adalah nama golongan menurut nomenklatur IUPAC, 

nama rasional yang lain ialah asam alkanakarboksilat dan di samping itu 
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disebut juga asam lemak sebab asam tersebut merupakan bagian dari 

lemak. 

Rumus umum asam karboksilat adalah R-COOH. Rumus umum untuk 

asam karboksilat adalah CnH2nO2. Sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi 

–COOH-sebesar 120 derajat dan panjang ikatan C=O sebesar 0,121 nm. 

 

Gambar 4. Sudut yang dibentuk oleh gugus karboksil pada asam karboksilat 
Sumber: http://viviputri52.blogspot.com/2013/03/keasaman-asam-karboksilat.html 

 

2. Tatanama 

- Tatanama berdasarkan aturan IUPAC 

1) Pemberian nama asam karboksilat dilakukan dengan mengganti 

akhiran –a pada nama alkana dengan –oat. Contoh: 

 

2) Tentukan rantai utama (rantai dengan jumlah atom karbon paling 

panjang yang mengandung gugus karboksil). 
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3) Tentukan substituen yang terikat rantai utama. 

 

4) Penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karboksil. 

 

5) Jika terdapat 2/lebih substituen berbeda dalam penulisan harus 

disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama 

substituen. 

 

6) Penambahan kata “asam” pada awal nama senyawa. 

 

7) Awalan di-, tri-, sek-, ters-, tidak perlu diperhatikan dalam 

penentuan urutan abjad sedangkan awalan yang tidak dipisahkan 

dengan tanda hubung (antara lain : iso-, dan neo-) diperhatikan 

dalam penentuan urutan abjad.  
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Contoh : bukan Asam-3-neopentil-2-metilheksanoat tetapi 

Asam 2-metil-3-neopentilheksanoat. 

 

- Tatanama berdasarkan aturan Trivial 

1) Tak bercabang 

 

2) Bercabang 

 

3) Tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. 

 

4) Penambahan kata “asam” pada awal nama senyawa. 

 

 

 

5) Penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat 

gugus karboksil dengan huruf α, β, γ. 
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3. Sifat Fisik dan Sifat Kimia 

- Sifat Fisik 

1) Asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada 

senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya 

sebanding. 

2) Kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada 

alkohol, eter, aldehida, dan keton yang berat molekulnya 

sebanding. 

3) Kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan 

meningkatnya berat molekul. 

4) Asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna 

dalam air. 

- Sifat Kimia 

1) Reaksi dengan basa 

Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam 

dan air. Contoh : 
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2) Reduksi 

Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium alumunium 

hidrida menghasilkan alkohol primer. 

 

3) Reaksi dengan tionil diklorida 

Asam karboksilat bereaksi dengan tionil diklorida membentuk 

klorida asam, hidrogen klorida dan gas belerang dioksida. 

 

4) Esterifikasi 

Dengan alkohol, asam karboksilat membentuk ester. Reaksi yang 

terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. 

 

5) Reaksi dengan amonia 

Dengan amonia, asam karboksilat membentuk amida dan air. 
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6) Dekarboksilasi 

Pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi 

membentuk alkana. 

 

7) Halogenasi 

Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis 

phosfor membentuk asam trihalida karboksilat dan hidrogen 

halida. 

 

4. Pembuatan 

a. Oksidasi Alkohol Primer 

Oksidasi alkohol primer dengan katalis kalium permanganat akan 

menghasilkan asam karboksilat. Contoh : 

 

b. Karbonasi Pereaksi Grignard 

Karbonasi pereaksi Grignard dalam eter, kemudian dihidrolisis akan 

menghasilkan asam karboksilat. Contoh : 
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c. Oksidasi Alkil Benzena 

Oksidasi alkil benzena dengan katalis kalium bikromat dan asam 

sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Contoh : 

 

d. Hidrolisis senyawa nitril 

Hidrolisis senyawa nitril dalam suasana asam akan membentuk 

asam karboksilat. Contoh : 

 

5. Kegunaan 

a. Asam Asetat 

Asam asetat (Asam metanoat) merupakan asam karboksilat yang 

paling penting. Zat ini dihasilkan secara industri dengan 

mengoksidasi asetaldehid, bahan mentah yang didapat dari oksidasi 

etanol atau hidrasi asetilen. Asam asetat juga dibentuk dalam cuka, 

ketika baketri acetobacter mengoksidasi etanol. Cuka pasar yang 

mengandung sekitar 5% asam asetat dalam air, telah digunakan 

sejak tahun 1845. Asam asetat digunakan pada pembuatan selulosa 
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asetat, vinil asetat, obat obatan, pewarana, insektisida, bahan kimia 

fotografi, dan pengawet makanan. 

b. Asam Format 

Asam format (asam metanoat) didapat dari Bahasa latin untuk kata 

formica yang berarti semut. Asam ini diisolasikan dari hasil distiasi 

pemecahan pada semut. Sengatan pada gigitan semut disebabkan 

karena adanya asam format. Asam ini merangsang ujung syaraf 

perasa sakit pada tubuh kita dengan jalan merendahkan pH di 

sekelilingnya. Daerah yang terkena gigitan akan membengkak 

karena mengalirnya air untuk melarutkan asam format tersebut 

dengan menggunakan basa sedang seperti baking soda /soda kue 

(NaHCO3). Asam format juga dipakai untuk menggumpalkan lateks –

getah karet. 

  

  



175 

Unit Pembelajaran 

Asam Karboksilat dan Ester 

 
 

Ester 

Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu 

(atau lebih) atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik 

(biasa dilambangkan dengan R'). Asam oksigen adalah suatu asam yang 

molekulnya memiliki gugus -OH yang hidrogennya (H) dapat menjadi ion H+. 

Dengan kata lain ester adalah senyawa kimia turunan asam (organik atau 

anorganik) dimana minimal satu gugus hidroksi (OH) digantikan oleh gugus 

alkoksi (O-alkil). Ester paling banyak diturunkan dari suatu asam karboksilat 

dan suatu alkohol. Rumus Ester = CnH2nO2. 

1. Struktur dan ikatan Ester 

Ester merupakan salah satu turunan asam karboksilat yang memiliki 

rumus umum: R-COO-R’. R dan R’ = alkil; -COO- = gugus ester. Contoh: 

 

Sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi –COO- sebesar 120o: 

 

Gambar 5. Sudut yang dibentuk oleh gugus karboksil pada ester 
Sumber: Supriatna, M., dkk. 2018: 110 

 

Ester mempunyai pusat karbonil yang membentuk sudut 120oC pada 

ikatan C-C-O dan O-CO. Tidak seperti amida, gugus fungsional ester 

bersifat fleksibel secara struktural karena rotasi antara ikatan C-O-C 
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mempunyai rintangan yang rendah. Fleksibilitas dan kerendahan 

polaritas mempengaruhi sifat fisiknya. Ester cenderung tidak kaku 

(sehingga mempunyai titik leleh rendah) dan lebih volatil daripada 

amida yang rantai karbonnya sama panjang. Sedangkan ester 

mempunyai gugus fungsi karbonil, nama lainnya (nama IUPAC) adalah 

alkil alkanoat. 

Tabel 4. Rumus molekul, rumus ikatan dan nama dari asam karboksilat dan ester 

 

2. Isomer 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa, 1) Kedua 

kelompok senyawa (asam karboksilat dan ester) dapat membentuk 

isomer gugus fungsi, yakni apabila keduanya mempunyai jumlah atom C 

yang sama (atau rumus molekul yang sama). Isomer ini mulai terjadi 

untuk rumus molekul C2H4O2 dengan 2 struktur CH3-COOH dan H-COO-

CH3. 
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Dengan demikian, antara asam karboksilat dan ester terjadi isomer yang 

dicirikan oleh perbedaan gugus fungsi. 

3. Tatanama 

Penamaan tidak begitu berbeda dengan asam karboksilat, hanya 

mengganti kata “asam” dengan kata “alkil”. Nama umum (IUPAC) ester 

adalah alkil alkanoat. Contoh beberapa senyawa ester, CH3COOH (asam 

etanoat; asam asetat) maka untuk ester, CH3COOCH3 dinamai metil 

etanoat atau metil asetat. Penaman ester juga dapat menggunakan nama 

asal asam. 

Tabel 5. Beberapa ester bersuku rendah 

 

Umumnya ester yang berasal dari asam karboksilat berantai pendek dan 

alkohol berantai pendek berupa cairan pada suhu kamar. Sedangkan 

yang berasal dari rantai panjang cenderung berupa padatan. Tidak 

seperti asam karboksilat, maka semua ester berbau harum; ada yang 
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berbau bunga, daun, dan ada yang berbau buah. Jadi adanya bau-bau ini 

menunjukkan adanya ester dalam materi itu. Uap ester tidak bersifat 

racun (toksik) kecuali jika dihisap dalam jumlah besar. Hanya satu 

senyawa ester yang cenderung bersifat racun yakni amil asetat. Ester 

dapat bereaksi dengan air (terhidrolisis) membentuk asam karboksilat 

dan alkohol. Beberapa ester penting karena sifat yang dimilikinya, ester 

dimanfaatkan pada industri-industri kosmetika, parfum, konfeksi, dan 

industri minuman. Bahkan campuran beberapa ester dapat memberikan 

bau atau rasa dari buah tertentu. Beberapa ester ada yang digunakan 

untuk pengobatan, misalnya etil asetat (untuk penyakit kulit akibat 

parasit), fenil salisilat (antiseptik untuk usus), dll. Selain itu etil asetat 

selain berbau harum juga berperan sebagai pelarut untuk lak, cat kuku, 

zat pewangi, dan berbagai ester. Essen adalah biang ester yang 

diperdagangkan secara bebas dan dapat diperoleh di berbagai toko essen 

atau toko kimia. Ester dapat diekstraksi atau didistilasi dari tanaman 

(dapat berupa bunga, buah, biji, daun, atau akar) dan juga dapat dari 

hewan. Ester dapat dibuat secara sintetis dan kini diperdagangkan secara 

luas. 

4. Beberapa Ester dalam kehidupan sehari-hari 

a. Ester Buah dan Bunga 

Ester yang memberikan rasa atau bau dari buah/ bunga tertentu 

umumnya berupa ester suku rendah (berasal dari asam karboksilat 

pendek dan alkohol pendek). 
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b. Minyak Dan Lemak 

 

Minyak dan lemak merupakan dua kata berarti sama yaitu ester yang 

berasal dari asam karboksilat berantai panjang dengan gliserol. 

(Lihat struktur di atas.) Ester ini yang berwujud cair pada suhu 

kamar dikenal sebagai minyak sedangkan yang berwujud padat 

disebut lemak. Jadi minyak atau lemak hanya berbeda dalam hal 

wujud. Di alam, minyak atau lemak ditemukan pada tumbuhan 

(disebut minyak nabati) dan pada hewan (disebut minyak hewani). 

Struktur ikatan minyak atau lemak ditunjukkan seperti yang 

dicontohkan di atas, dan jika dihidrolis, minyak/ lemak akan pecah 

menjadi asam lemak dan gliserol. Dari minyak atau lemak inilah 

diperoleh gliserol yang memilki kegunaan cukup luas, seperti 

sebagai bahan untuk pembuatan sabun, gliserol, lilin (untuk 

penerang), mentega, margarin dan sebagaimya.  

Asam karboksilat berantai panjang dan lurus yang terdapat di dalam 

lemak atau minyak disebut asam lemak. Asam ini ada yang bersifat 

jenuh (disebut asam lemak jenuh) dan ada yang tak jenuh, yakni 

yang mengandung ikatan rangkap 2 (asam lemak tak-jenuh). 

Umumnya asam lemak yang berasal dari hewan mengandung > C10, 

kecuali lemak dalam susu hewan. 
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c. Sabun 

Bahan dasar sabun adalah minyak/ lemak, NaOH/ KOH, dan bahan 

tambahan (pengisi, pewangi, pewarna). Jika minyak/ lemak dan 

NaOH dimasak, minyak/ lemak pecah menjadi asam lemak dan 

gliserol. Asam lemaknya bereaksi dengan NaOH (disebut reaksi 

penyabunan) membentuk sabun. Sabun (lapisan bawah) dipisahkan 

dari gliserol dan air (lapisan atas), dan selanjutnya sabun diberi 

bahan tambahan. Sabun yang diperoleh dinamakan sabun cuci. 

Sabun mandi diperoleh bila menggunakan basa KOH. Gliserol sebagai 

hasil samping pembuatan sabun dimurnikan untuk memisahkan 

airnya. Gliserol yang memiliki kegunaan luas diperoleh dengan cara 

ini. 

d. Lilin 

Lilin (wax) adalah ester yang berasal dari asam karboksilat berantai 

panjang dan monoalkohol berantai panjang. Umumnnya lilin alami 

ini berasal dari asam dan alkohol, masing-masing dengan panjang 

rantai C12 sampai C34. Lilin ditemukan baik pada tanaman maupun 

pada hewan. Lilin pada tanaman dijumpai pada permukaan daun dan 

batangnya yang berfungsi untuk melindungi tanaman itu dari 

penguapan atau serangan serangga. Lilin carnauba diperoleh dari 

daun pohon palm, sedangkan dari kelenjar lilin lebah mengeluarkan 

sejenis lilin yang digunakan untuk membentuk sarangnya. 

 

Tidak seperti minyak atau ester lainnya, lilin sukar terhidrolisis oleh 

air. Sifat inilah yang menyebabkan lilin digunakan sebagai lapisan 
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pelindung bagi kulit tubuh, rambut, lantai, atau kendaraan. Untuk 

lapisan pelindung tubuh, lilin dijadikan bahan campuran dasar 

pembuatan krem, param, dan salep. 

5. Sifat Fisik 

Tabel 6. Sifat-sifat fisik ester 

  Massa titik titik Aroma 
 

Rumusmolekul Nama molar didih beku  
 

   (
o

C) (
o

C)  
 

      
 

HCOOCH3 metilformat 60 -99 32  
 

HCOOCH2CH3 etilformat 74 -80 54 rum 
 

CH3COOCH3 metilasetat 74 -98 57  
 

      

CH3COOCH2CH3 
etilasetat 88 -84 77 

 
 

  
 

CH3CH2COOCH3 metilpropionat 88 -88 80 
 

 

  
 

CH3CH2COOCH2CH3 etilpropionat 102 -74 99  
 

CH3CH2CH2COOCH3 

    apel 
 

metilbutirat 102 -85 102 nanas 
 

CH3CH2CH2COOCH2CH3 

    pisang 
 

etilbutirat 116 -101 121 per 
 

     melati 
 

CH3COO(CH2)4CH3 amilasetat 130 -71 148 apricot 
 

     jeruk 
 

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 isoamilasetat 130 -79 142  
 

CH3COOCH2C6H5 
benzilasetat 150 -51 215  

 

     
 

CH3CH2CH2COO(CH2)4CH3 
amilbutirat 158 -73 185 

 
 

  
 

CH3COO(CH3)7CH3 oktilasetat 172 -39 210  
 

   

       

 

  



182 

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

 

6. Sifat Kimia 

a. Hidrolisis 

Hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. 

Contoh  

 

b. Reaksi dengan ammonia 

Ester bereaksi dengan amonia dan membentuk amida dan alkohol. 

Contoh :  

 

c. Transesterifikasi 

Ester dapat melakukan reaksi transesterifikasi dengan alkohol 

sehingga menghasilkan ester yang berbeda. Hasil samping diperoleh 

alkohol. Contoh : 

 

d. Reaksi dengan pereaksi Grignard 

Ester bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk suatu keton. 

Contoh: 

 

e. Reduksi 

Reduksi ester dengan katalis tembaga (II) oksida dan tembaga (II) 

kromat akan menghasilkan alkohol primer. Contoh: 
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7. Pembuatan 

a. Mereaksikan asam karboksilat dan alkohol dengan katalis asam. 

 

b. Mereaksikan klorida asam dengan alkohol 

 

c. Mereaksikan anhidrida asam dengan alkohol 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal subtopik asam karboksilat dan ester 

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 agar 

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 yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik benzena dan turunannya 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-soalnya. 

1. Soal UN Tahun 2016 

Perhatikan gambar percobaan berikut! 
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Berdasarkan gambar tersebut, nama senyawa hasil percobaan 

tersebut adalah ....  

(A) metil metanoat  

(B) metil etanoat  

(C) metil propanoat  

(D) etil etanoat  

(E) etil propanoat 

Jawaban : D 

Pembahasan : 

Percobaan tersebut merupakan percobaan pembuatan ester 

(esterifikasi). Sebagai pereaksi adalah asam etanoat (CH3COOH) dan 

etanol (C2H5OH) dengan oksidator H2SO4. Maka reaksi yang akan 

terjadi adalah sebagai berikut. 

CH3COOH          + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O 

Asam etanoat      etanol         etil etanoat       air 

 

2. Soal USBN Tahun 2018 

Perhatikan rumus struktur senyawa karbon ini : 

 

 

 

 

 

Rumus Molekul dan nama senyawanya adalah .... 

A. C9H16O2 , Etil, 2-metil, heksanoat 

B. C9H18O2 , Metil, 2-etil, heksanoat 

C. C9H18O2 , Etil, 5-metil, heksanoat 

D. C9H18O2, Etil, 3-metil, heksanoat 

E. C9H16O2, Metil, 4-metil, heksanoat 

Ket : 
Merah = oksigen 
Biru     = karbon 
Ungu  = hidrogen 
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Jawaban : D 

Pembahasan : 

Berdasarkan bentuk molekulnya, maka rumus molekul senyawa 

dimaksud adalah C9H18O2, memenuhi rumus umum pada senyawa 

ester (CnH2nO2). Penamaan Ester berdasarkan IUPAC adalah 

Alkil Alkanoat, dimana alkil berasal dari Alkohol gugus setelah 

karboksil, dan alkanoat merupakan sisa asam karboksilat pembentuk 

senyawa ester. Sehingga nama nya adalah Etil, 3-metil, heksanoat 

 

3. Soal USBN Tahun 2019 

Perhatikan gambar percobaan berikut!  

Termometer

9 mL larutan C3H7COOH 

9 mL larutan CH3OH 

10 tetes larutan H2SO4 pekat

 

Berdasarkan gambar tersebut, nama senyawa hasil percobaan 

tersebut adalah ....  

A. metoksi butana 

B. propil metanoat 

C. metil propanoat 

D. butil metanoat 

E. metil butanoat 

Jawaban : E 
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Pembahasan :  

Percobaan tersebut merupakan percobaan pembuatan ester 

(esterifikasi). Sebagai pereaksi adalah asam butanoat (C3H7COOH) dan 

metanol (CH3OH) dengan oksidator H2SO4. Maka reaksi yang akan 

terjadi adalah sebagai berikut. 

C3H7COOH          +     CH3OH        CH3COOC2H5               + H2O 

Asam butanoat        metanol         metil butanoat       air 

 

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. 

  

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

No. 

Soal 
Level 

Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Menganalisis 

struktur, 

tatanama, sifat, 

sintesis, dan 

kegunaan 

senyawa 

karbon 

Kimia 

Organik 
Ester 

Diberikan 

wacana 

tentang fakta 

ester dalam 

kehidupan 

sehari-hari, 

peserta didik 

dapat 

1 L3 Uraian 
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No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

No. 

Soal 
Level 

Bentuk 

Soal 

menuliskan 

persamaan 

reaksi 

esterifikasi 

2. 
Asam 

Karboksilat 

Diberikan 

tabel 

hubungan 

antara rumus 

molekul 

dengan 

identifikasi 

nya, peserta 

didik 

menentukan 

rumus 

molekul asam 

karboksilat 

2 L3 PG 
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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 :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menganalisis struktur, 

tatanama, sifat, 

sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon 

 

Nomor 

Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Senyawa ester telah banyak digunakan di berbagai bidang 

dalam kehidupan didunia, salah satunya adalah pada bidang 

pengharum. Banyak senyawa ester yang memiliki aroma 

harum, salah satunya senyawa benzil asetat (C6H10O2). 

Senyawa ini dihasilkan dari kondensasi benzil alkohol dan 

asam asetat, biasanya ditemukan juga secara alami 

dikebanyakan bunga, seperti melati dan kenanga. Oleh 

karena itu bnyak digunakan pada pembuatan parfum dan 

kosmetik.  Senyawa ester dapat disintesis dengan 

mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol menggunakan 

katalis asam sulfat, asam klorida,dll. Reaksi pembentukan 

ester disebut reaksi esterifikasi yang nantinya akan 

menghasilkan ester dan air. 

Pertanyaan . 

Jika benzil asetat dapat disintesis dari benzil alkohol dengan 

katalis asam sulfat, buatkan lah mekanisme reaksinya! 

 

 

LINGKUP MATERI 

Kimia Organik 
 

MATERI 

Ester 

 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan fakta 

tentang senyawa ester 

dalam kehidupan 

sehari-hari, peserta 

didik mampu 

menuliskan 

persamaan reaksi 

esterifikasi 

 

  

  

PAKET - … 

V 
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Pedoman Penskoran 

No. Jawaban Skor 

1 

 

 
50 

 
 

 Jumlah Skor 50 

  



191 

Unit Pembelajaran 

Asam Karboksilat dan Ester 

 
 

   

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 :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalar

an 

Menganalisis struktur, 

tatanama, sifat, 

sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon 

 

Nomor 

Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. 
Rumus 

Molekul 
Identifikasi 

1 C2H6O2 Dapat bereaksi dengan logam Na 

2 C2H6O Tidak dapat bereaksi dengan logam 

Na 

3  C3H6O Dapat mereduksi pereaksi Tollens 

4 C3H6O2 Mengeluarkan aroma khas 

5 C3H6O2 Memerahkan lakmus biru 

 

Senyawa yang memiliki gugus fungsi Asam 

Karboksilatl adalah… 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

LINGKUP MATERI 

Kimia Organik 
 

MATERI 

Asam Karboksilat 

Kunci 

E 

 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan fakta 

tentang senyawa asam 

karboksilat dalam 

kehidupan sehari-hari, 

peserta didik mampu 

menyimpulkan sifat 

senyawa asam 

karboksilat 

 

 
 

PAKET - … 

V 
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C. Mengembangkan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi asam karboksilat dan ester. Refleksi pembelajaran 

dilakukan dengan melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta 

didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi terlalu 

tinggi, terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal 

peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     

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 meteri pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? 

(Jika tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian 

aktivitas pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apakah kelemahan yang akan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang?  

13. Apakah kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai dalam 

mempelajari aktivitas pembelajaran ? 

  



194 

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

 

KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.9. Menganalisis struktur, 

tata nama, sifat, sintesis dan kegunaan asam karboksilat dan ester dan 4.9 

Menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa asam karboksilat dan 

ester di kelas XII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa 

indikator yang dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD 

ini sudah menuntut Saudara 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 

untuk menghasilkan produk berupa rancangan dan laporan hasil percobaan 

esterifikasi. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran pada subtopik asam karboksilat dan ester menggunakan 

pembelajaran saintifik dan model discovery learning, dengan metode praktik 

dan diskusi melalui empat kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua 

model pembelajaran ini merupakan 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 topik benzena dan turunannya 

terdiri atas: 1) Struktur dan Tatanama ; 2) Sifat; 3) Reaksi ; dan 4) Kegunaan. 
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Subtopik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual 

bagi peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi 

peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan 

aplikasi senyawa asam karboksilat dan ester dalam produk rumah tangga 

kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami prinsip dan 

juga manfaat dari percobaan sintesis ester. 

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

tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi pada 

taraf level kogintif L1 pengetahuan dan pemahaman (dari C1 – C3). Oleh 

karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami topik 

ini dengan baik agar siap menghadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu 

mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir 

yang lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta 

didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank 

soal yang relevan dengan indikator yang telah dikembangkan. 
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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 dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut 

Saudara tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 

dikembangkan berdasarkan Kompetensi 

Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 

fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 

pembelajaran dapat mengembangkan 

HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 

disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 

aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 

peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik 

Lembar Kerja peserta didik yang 

dikembangkan 
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No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

8 Memahami Konten secara menyuluh 

dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 

dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 

disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  

 

Keterangan 

1=tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 

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 penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
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Skor Umpan Balik 

yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 

Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 

untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

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

untuk memahami topik Benzena dan turunannya. Melalui pembahasan 

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

untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan 

dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi 

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

guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik benzena dan turunannya dalam kehidupan 

sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan 

dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk 

memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, 

maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. 

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar 

guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan 

struktur, tatanama, sifat, dan kegunaan senyawa bezena dan turunannya 

sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  

Topik benzena dan turunannya yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas subtopik struktur, tatanama, sifat, dan kegunaan senyawa 

benzena dan turunannya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan empat buah 

LKPD, yaitu 1) Struktur dan tatanama benzena; 2) Reaksi substitusi benzena; 
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3) Reaksi substitusi kedua senyawa benzena; dan 4) Kegunaan senyawa 

turunan benzena. LKPD dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK  

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XII semester 2 : 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No. Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.10 Menganalisis struktur, tata 

nama, sifat, dan kegunaan 

benzena dan turunannya 

1. Menganalisis struktur senyawa 

benzena dan turunannya 

2. Menganalisis tatanama senyawa 

benzena dan turunannya 

3. Menganalisis sifat senyawa 

benzena dan turunannya 

4. Menganalisis kegunaan senyawa 

benzena dan turunannya 

4.10 Menyajikan hasil penelusuran 

informasi beberapa turunan 

benzena yang berbahaya dan 

tidak berbahaya 

1. Mengumpulkan informasi 

tentang kegunaan senyawa 

turunan benzena 

2. Menyajikan hasil penelusuran 

informasi beberapa turunan 

benzena  yang berbahaya dan 

tidak berbahaya 
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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 3.10 dan 4.10 di kelas XII 

dikembangkan menjadi 12 indikator untuk ranah pengetahuan dan 4 

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 yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.10 dan 

4.10 di kelas XII. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

Indikator Pendukung 

3.10.1 Mengidentifikasi struktur 

senyawa benzena dan 

turunannya 

3.10.2 Menuliskan struktur 

senyawa benzena dan 

turunannya 

3.10.3 Mendeskripsikan sifat fisik 

dan sifat kimia senyawa 

benzena dan turunannya 

3.10.4 Menjelaskan kegunaan 

senyawa benzena dan 

turunannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.10.5 Mengkatagorikan kegunaan 

4.10.1 Mengumpulkan informasi 

tentang kegunaan senyawa 

turunan benzena 

4.10.2 Mengoreksi hasil penelusuran 

informasi tentang kegunaan 

senyawa turunan benzena 
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Indikator Pengetahuan Indikator Keterampilan 

senyawa turunan benzena 

kedalam katagori berbahaya 

dan tidak berbahaya  

3.10.6 Menerapkan aturan 

penamaan senyawa benzena 

dan turunannya 

3.10.7 Menyelidiki hasil reaksi 

senyawa turunan benzena 

Indikator Kunci 

3.10.8 Menganalisis struktur 

senyawa benzena dan 

turunannya 

3.10.9 Menganalisis tatanama 

senyawa benzena dan 

turunannya 

3.10.10 Menganalisis sifat senyawa 

benzena dan turunannya 

3.10.11 Menganalisis kegunaan 

senyawa benzena dan 

turunannya 

4.10.3 Menyajikan hasil penelusuran 

informasi tentang senyawa 

benzena yang berbahaya dan 

tidak berbahaya 

 

Indikator Pengayaan 

3.10.12 Memprediksikan hasil reaksi 

substitusi kedua senyawa 

turunan benzena 

4.10.4 Mengembangkan hasil 

penelusuran informasi 

menjadi sebuah kajian pilihan 

tepat guna bagi kehidupan 

 

 
  



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

 210 

APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Seringkali kita mengeluh ketika mencium aroma tidak sedap keluar dari 

kamar mandi ataupun toilet. Bau tidak sedap tersebut dihasilkan dari bakteri 

yang ada di toilet. Beberapa bahan yang dapat kita gunakan untuk 

menghilangkan aroma tersebut diantaranya adalah penggunaan karbol 

wangi. 

 

Gambar 1 Kemasan karbol wangi 
Sumber: https://www.fimela.com/parenting/read/3713599/wipol 

 Apakah Saudara mengetahui bahwa bahan dasar karbol wangi diantaranya 

adalah senyawa fenol. Senyawa fenol merupakan salah satu dari sekian 

banyak senyawa turunan benzena. 

Selain fenol yang digunakan sebagai zat aktif pada produk desinfektan, 

Saudara juga sering menemukan senyawa turunan benzena dalam produk 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu nya adalah asam benzoat yang dimanfaatkan sebagai zat pengawet 

makanan dan minuman kemasan. Asam benzoat lebih banyak digunakan 

dalam bentuk garamnya karena kelarutannya lebih baik daripada bentuk 

asamnya. Bentuk garam dari asam benzoat yang banyak digunakan adalah 

natrium benzoat. Benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-sel 

mikroba. Natrium benzoat bekerja efektif pada pH 2,5 - 4 sehingga banyak 
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digunakan pada makanan atau minuman yang bersifat asam (Winarno, 

1980). Benzoat sering digunakan untuk mengawetkan berbagai pangan dan 

minuman seperti sari buah minuman ringan, saus tomat, saus sambal, selai, 

jeli, manisan, kecap dan lain-lain.  

 

 

 

 

Gambar 2. Rumus struktur asam benzoat 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_benzoat 

 

Asam benzoat / asam benzene karboksilat / asam phenil karboksilat (C7H6O2 

atau C6H5COOH) merupakan suatu senyawa kimia yang umum digunakan 

sebagai bahan pengawet yang dianggap GRAS oleh FDA, dan secara kimia 

dapat dihasilkan melalui oksidasi fase cair dari toluena (Srour, 1989; WHO, 

2000). Asam benzoat memiliki bentuk serbuk kristal padat, tidak berwarna, 

tidak berbau, sedikit terlarut didalam air, tetapi larut dalam etanol dan 

sangat mudah larut dalam benzena dan aseton. Asam benzoat, dalam bahan 

pangan umum digunakan sebagai bahan pengawet. Namun diluar itu, juga 

dapat dimanfaatkan sebagai penghambat korosi (WHO, 2000). 

Dengan memperhatikan potongan informasi mengenai kegunaan beberapa 

senyawa turunan benzena tersebut, Apakah Saudara mampu 

mengelompokkan beberapa kegunaan senyawa turunan benzena kedalam 

jenis berbahaya dan tidak berbahaya? 

Untuk dapat menuliskan rumus struktur fenol dan asam benzoat, maka 

Saudara harus memahami terlebih dahulu pengertian senyawa benzena dan 

turunannya. Pelajarilah modul ini dengan baik agar Saudara memahaminya. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Benzena dan turunannya pada 

Kompetensi Dasar 3.10 Menganalisis struktur, tatanama, sifat, dan kegunaan 

senyawa benzena dan turunannya (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 

Benzena dan turunannya. 

 

No. 
  

Soal UN Tahun 2016 
 

 

    
 

       
 

 

1. Perhatikan struktur senyawa berikut 

 

Rumus struktur senyawa turunan benzena para-hidroksitoluena 

dan orto-nitrotoluena berturut turut adalah nomor .... 

(A) (1) dan (3) 

(B) (1) dan (4) 

(C) (2) dan (3) 

(D) (2) dan (4) 

(E) (4) dan (5) 
 

      
 

 Identifikasi     
     
 Kelas / Semester : XII / Semester 2  
     
 Level Kognitif : L2  



Unit Pembelajaran 

Benzena dan turunannya 

 
 213 

     

 
Indikator yang 
bersesuaian : 

3.10.5 Menerapkan aturan penamaan 
senyawa benzena dan turunannya  

     

 Diketahui : 
Beberapa Rumus struktur senyawa turunan 
benzena  

     

 Ditanyakan : 
Rumus struktur untuk nama para-
hidroksitoluena dan orto-nitrotoluena  

     
 Materi yang dibutuhkan : Tatanama senyawa turunan benzena  
        

 

 

No. 
  

Soal UN Tahun 2017 

 
 

    
 

       
 

 

2 Senyawa organik memiliki struktur sebagai 

berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nama yang paling tepat untuk kedua struktur tersebut berturut-

turut adalah .... 

(A) o-metilnitrobenzena dan trinitrometana 

(B) p-metilnitrobenzena dan 2,4,6 trinitrotoluena 

(C) o-nitrotoluena dan 2,4,6 trinitrotoluena 

(D) para metilnitrobenzena dan metiltrinitrotoluena 

(E) m-nitrotoluena dan trinitro metana 
 

 Identifikasi     
 Kelas / Semester : XII / Semester 2  
     
 Level Kognitif : L2  
     

 
Indikator yang 
bersesuaian : 

3.10.5 Menerapkan aturan penamaan 
senyawa benzena dan turunannya  
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 Diketahui : 
Diberikan rumus struktur senyawa turunan 
benzena  

     

 Ditanyakan : 
Nama yang tepat sesuai struktur dan 
kegunaan nya  

     

 Materi yang dibutuhkan : Tatanama senyawa turunan benzena  
        
 
 

No. 
  

Soal USBN Tahun 2018 

 
 

     
       

 

 

3. 29. Perhatikan 5 struktur turunan Benzena berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama struktur dan kegunaannya yang benar adalah .... 

 No Struktur Nama Kegunaan 

A 1 Anilina Pengawet Makanan 

B 3 Toluen Aditif makanan  

C 2 Fenol  Antiseptik  

D 5 Asam Benzoat Bahan dasar warna 

E 4 Benzaldehida Pelarut Senyawa C 
  

      
 

 Identifikasi     
     
 Kelas / Semester : XII / Semester 2  
     

 Level Kognitif : L3  
     

 
Indikator yang 
bersesuaian : 

3.10.5 Menerapkan aturan penamaan 
senyawa benzena dan turunannya 
3.10.6 Menganalisis kegunaan senyawa 
benzena dan turunannya  



Unit Pembelajaran 

Benzena dan turunannya 

 
 215 

     

 Diketahui : 
Beberapa Rumus struktur senyawa turunan 
benzena  

     

 Ditanyakan : 
Nama yang tepat sesuai struktur dan 
kegunaan nya  

     

 Materi yang dibutuhkan : 
Tatanama senyawa turunan benzena 
Kegunaan senyawa turunan benzena  
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik benzena dan turunannya. 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 untuk mencapai kompetensi pada topik benzena 

dan turunannya. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih 

dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

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

empat kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, 

menjadi empat 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 Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media 

Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

3.10.1 Mengidentifikasi 
struktur senyawa 
benzena dan 
turunannya 

3.10.2 Menuliskan 
struktur senyawa 
benzena dan 
turunannya 

3.10.3 Mendeskripsikan 
sifat senyawa 
benzena dan 
turunannya 

3.10.4 Menjelaskan 
kegunaan senyawa 
benzena dan 
turunannya dalam 
kehidupan sehari-
hari 

3.10.5 Mengkatagorikan 
kegunaan senyawa 
turunan benzena 
kedalam berbahaya 
dan tidak 
berbahaya  

3.10.6 Menerapkan aturan 
penamaan senyawa 

Benzena 
dan 
Turunannya 
 Struktur 
 Tata Nama 
 Sifat 
 Kegunaan 

 Mengamati gambar dan 
komposisi kemasan karbol, 
makanan kemasan serta 
lain-lain yang mengandung 
senyawa benzena dan 
turunannya. 

 Menyimak penjelasan rumus 
struktur dan tata nama 
senyawa benzena dan 
turunannya 

 Membahas sifat fisis dan 
sifat kimia senyawa benzena  
dan turunannya (penyebab 
kestabilan benzena, reaksi-
reaksi substitusi meliputi: 
nitrasi, sulfonasi, halogenasi, 
dan alkilasi dll)  

 Menghubungkan rumus  
struktur senyawa dengan 
sifat kimianya.  

 Menganalisis reaksi 
pengarah orto, meta dan 
para  

 Berlatih membuat reaksi 
nitrasi, sulfonasi, halogenasi, 
dan alkilasi pada senyawa 

1. Tes Pengetahuan 
a. Tes Tulis 

Pilihan Ganda; 
b. Tes Tulis 

uraian 
terbuka 

2. Observasi 
kegiatan praktik 

3. Observasi 
keterampilan 
membuat tulisan 

 

1. Kamera atau Hp 
2. Gambar produk 

yang 
mengandung 
benzena 

3. Kertas plano 
4. Lem atau isolasi 
5. Komputer atau 

laptop 
6. LCD proyektor 
 

4 x 2 jp (8 
x 45 
menit) 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi Aktifitas Pembelajaran 
Bentuk dan Jenis 

Penilaian 
Media 

Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

benzena dan 
turunannya 

3.10.7 Menyelidiki hasil 
reaksi senyawa 
turunan benzena 

3.10.8 Menganalisis 
struktur senyawa 
benzena dan 
turunanny 

3.10.9 Menganalisis 
tatanama senyawa 
benzena dan 
turunannya 

3.10.10 Menganalisis sifat 
senyawa benzena 
dan turunannya 

3.10.11 Menganalisis 
kegunaan senyawa 
benzena dan 
turunannya 

3.10.12 Memprediksikan 
hasil reaksi 
substitusi kedua 
senyawa turunan 
benzena 

benzena 
 Membahas kegunaan 

benzena dan turunannya. 
 Mengkatagorikan kegunaan 

senyawa turunan benzena 
kedalam katagori berbahaya 
dan tidak berbahaya 
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Aktivitas Pembelajaran ke-1. Struktur dan tatanama senyawa 

benzena 

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita pernah menggunakan senyawa 

turunan benzena, misalnya pada berbagai jenis produk minuman terdapat 

senyawa natrium benzoat untuk zat pengawet. Karbol atau lisol digunakan 

untuk mematikan mikroorgnisme (antiseptic) karena didalamnya terdapat 

senyawa fenol. Sempatkah kita berpikir tentang struktur senyawa-senyawa 

tersebut? Bagaimana sifat-sifat senyawa tersebut? Bagaimana senyawa 

tersebut dibuat ? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan ditemukan dalam beberapa 

aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diungkapkan tersebut terlebih dahulu kita akan menggali struktur 

dan tatanama dari senyawa benzena. Struktur dan tatanama senyawa 

benzena merupakan gerbang awal untuk dapat menganalisis hal lainnya dari 

senyawa benzena dan turunannya. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi struktur senyawa benzena; 2) 

menuliskan struktur molekul ; 3) menuliskan nama senyawa benzena dan 

turunannya. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.10.1 dan 3.10.4, yang 

dilakukan dengan model pembelajaran discovery learning melalui 

pendekatan saintifik yang meliputi aktivitas 1) mengamati; 2) menanya; 3) 

mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 5) mengomunikasikan. 
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Identifikasi Struktur dan tatanama senyawa benzena 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

a. Mengidentifikasi senyawa benzena dan turunannya dari beberapa 

produk yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menuliskan rumus struktur senyawa benzena dan turunannya 

c. Menuliskan nama senyawa benzena dan turunannya dengan aturan 

IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 x 2 jam pelajaran (4 x 45 menit) 

Media yang diperlukan : 

 Gambar produk atau kemasan yang mengandung senyawa benzena 

dan turunannya 

 Kertas Plano 

Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa. 

b. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

Fasa I : Stimulation 

c. Mengajak peserta didik untuk membaca informasi tentang senyawa 

benzena dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari. 

d. Peserta didik mengamati beberapa produk yang mengandung senyawa 

benzena dan turunannya 

Fasa II : Problem Statement 

e. Peserta didik diberi waktu untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

masalah tentang struktur senyawa benzena yang terkandung pada 

produk rumah tangga dengan menemukan jawaban mengenai : 

 Zat apa yang terkandung pada produk karbol wangi? 

 Bagaimana struktur senyawa benzena? 
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Fasa III : Data Colllection 

f. Membagikan LKPD 1. Struktur dan tatanama senyawa benzena kepada 

setiap kelompok 

g. Menginstruksikan peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

h. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi terhadap gambar 

atau kemasan produk yang telah disiapkan. 

i. Peserta didik mencatat hasil observasi dalam Lembar Kerja Peserta didik 

Fasa IV : Data Processing 

j. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan curah pendapat 

(brainstorming) dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan di bagian 

1 pada LKPD.  

k. Memfasilitasi peserta didik untuk menuliskan hasil brainstorming di 

kelompoknya pada kertas plano di depan kelas. 

l. Setelah melakukan diskusi antar kelompok dan menghasilkan 

kesepakatan mengenai struktur benzena, maka peserta didik difasilitasi 

untuk melanjutkan pada bagian 2 LKPD. 

m. Masih dalam kelompok diskusi, Saudara memfasilitasi peserta didik 

untuk kembali berdiskusi guna menjawab pertanyaan. Peserta didik 

boleh membuka buku, atau memanfaatkan website untuk menggali 

informasi mengenai tatanama senyawa benzena. 

n. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi pada kelompok 

masing dan menuliskan hasil diskusinya pada LKPD. 

Fasa V : Verification 

o. Mendiskusikan hasil brainstorming, kemudian mengkonfirmasi dan 

menyepakati hasil brainstorming, kemudian peserta didik memperbaiki 

hasilnya dalam LK. 
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p. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 

nya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. 

Fasa VI : Generalization 

q. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil aktivitas 

pembelajaran. 

Penutup 

r. Meminta beberapa orang peserta didik untuk memberikan penilaian diri 

terhadap pemahaman yang didapat hari ini. 

s. Saudara menginformasikan materi untuk pertemuan yang akan datang. 

 

 

Aktivitas Pembelajaran ke-2. Reaksi Substitusi Benzena 

Senyawa benzena seringkali dimanfaatkan dalam produk rumah tangga. 

Seperti contohnya fenol, merupakan bahan aktif yang terkandung dalam 

cairan desinfektan. Asam benzoat juga dimanfaatkan sebagai pengawet 

makanan. Selain kedua contoh tersebut masih banyak senyawa turunan 

benzena yang digunakan dalam produk kehidupan sehari-hari. 

Beberapa senyawa benzena yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

merpakan hasil reaksi benzena dengan pereaksi lain melalui proses 

substitusi. Gugus hidrogen pada cincin benzena disubstitusi oleh gugus lain 

dari pereaksi. Hasil reaksi ini disebut senyawa turunan benzena. Struktur 

benzena dengan ikatan rangkap yang terdelokalisasi membuat benzena 

termasuk kedalam senyawa yang stabil. 

Agar mudah mengenali sifat-sifat senyawa turunan benzena, maka Saudara 

perlu memahami bagaimana reaksi substitusi pada benzena itu bisa terjadi. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi penyebab kestabilan struktur benzena; 

2) mengidentifikasi gugus yang mensubstitusi benzena ; 3) menuliskan 
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reaksi subtitusi benzena; 4). menuliskan rumus senyawa turunan benzena / 

benzena tersubtitusi 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.10.1 dan 3.10.4, yang 

dilakukan dengan pembelajaran saintifik dengan model discovery learning 

yang meliputi aktivitas 1) stimulation; 2) problem statemen; 3) data 

collection; 4) data processing; 5) verification; dan 6) generalization. 

Reaksi Substitusi senyawa benzena 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

a. Mengidentifikasi jenis reaksi substitusi benzena berdasarkan jumlah 

substituen 

b. Memahami jenis reaksi substitusi berdasarkan jenis substituen 

c. Menuliskan reaksi substitusi pertama benzena 

d. Menuliskan nama senyawa turunan benzena hasil substitusi dengan 

aturan IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 1 x 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Bentuk cincin benzena yang terbuat dari styrofoam 

2. Bentuk gugus substituen yang terbuat dari styrofoam 

3. Perekat atau peniti 

Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa. 

b. Mengajak peserta didik untuk membaca informasi tentang senyawa 

benzena dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari. 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran 

sebelumnya dengan memberi pertanyaan. 
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d. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang 

e. Membagikan LKPD 2. Reaksi Substitusi benzena kepada setiap 

kelompok 

f. Menginstruksikan peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

Fasa I : Stimulation 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk memulai aktivitas dengan 

mengobservasi sebuah fenomena struktur cincin benzena yang sangat 

stabil dari video. 

Fasa II : Problem statement 

h. Memfasilitasi peserta didik agar membuat sebuah hipotesis dengan 

memberikan pertanyaan rangsangan, bagaimana caranya suatu cincin 

yang stabil bisa mengalami reaksi substitusi?.  

Fasa III : Data Collection 

i. Peserta didik melakukan simulasi sesuai arahan pada LKPD 2. Reaksi 

Substitusi benzena. 

j. Peserta didik mencatat hasil simulasi dalam Lembar Kerja 

k. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok sesuai 

arahan LKPD. 

Fasa IV : Data Processing 

l. Memfasilitasi peserta didik untuk memanfaatkan buku atau internet 

mempermudah menjawab pertanyaan dalam LKPD.  

m. Peserta didik mengolah data hasil pengamatan dan menuliskan nya 

pada Lembar Kerja. 

Fasa V : Verification 

n. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok nya masing-masing agar ditanggapi oleh kelompok lainnya.  
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o. Peserta didik mengkonfirmasi hasil diskusinya dengan teori yang 

didapat dari buku sumber ataupun melalui browsing internet. 

Fasa VI : Generalization 

p. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan terhadap 

hasil yang diperoleh dari aktivitas pembelajaran. 

Penutup 
q. Meminta beberapa orang peserta didik untuk memberikan penilaian 

diri terhadap pemahaman yang didapat hari ini. 

r. Saudara menginformasikan materi untuk pertemuan yang akan 

datang. 

 

Aktivitas Pembelajaran ke-3. Reaksi Substitusi Kedua 

Benzena 

Saudara tentunya tidak asing dengan zat kimia yang bernama parasetamol 

dan aspirin. Kedua senyawa tersebut sering digunakan sebagai obat sakit 

kepala. Tahukah Saudara, apa perbedaan antara parasetamol dan aspirin? 

Parasetamol dan aspirin berbeda dalam hal rumus dan struktur kimianya. 

Perbedaan struktur kimia ini dapat memengaruhi sifat senyawa tersebut 

sehingga memiliki efek medis yang khas. Parasetamol memiliki nama kimia 

para-asetilamino fenol dengan rumus kimia C8H9NO2, sedangkan nama kimia 

aspirin adalah asam orto-asetiloksi benzoat dengan rumus kimia C9H8O. Dari 

rumus kimia tersebut, dapatkah Anda menuliskan rumus strukturnya? 

Beberapa senyawa benzena yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

merpakan hasil reaksi benzena dengan pereaksi lain melalui proses 

substitusi. Gugus hidrogen pada cincin benzena disubstitusi oleh gugus lain 

dari pereaksi. Hasil reaksi ini disebut senyawa turunan benzena. Struktur 

benzena dengan ikatan rangkap yang terdelokalisasi membuat benzena 

termasuk kedalam senyawa yang stabil. 
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Benzena yang telah tersubtitusi dapat mengalami subtitusi lebih lanjut. 

Reaksi ini dikenal dengan nama reaksi subtitusi kedua pada benzena. 

Benzena yang telah tersubtitusi tersebut mengalami perubahan pada tingkat 

kereaktifannya. Selain berpengaruh pada kereaktifan, subtituen yang ada 

juga menentukan arah subtituen berikutnya  yaitu ke posisi orto, meta, atau 

para. 

Agar mudah mengenali sifat-sifat senyawa turunan benzena, maka Saudara 

perlu memahami bagaimana reaksi substitusi pada benzena itu bisa terjadi. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi penyebab kestabilan struktur benzena; 

2) mengidentifikasi gugus yang mensubstitusi benzena ; 3) menuliskan 

reaksi subtitusi benzena; 4). menuliskan rumus senyawa turunan benzena / 

benzena tersubtitusi 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.10.1 dan 3.10.4, yang 

dilakukan dengan pembelajaran saintifik dengan model discovery learning 

yang meliputi aktivitas 1) stimulation; 2) problem statement; 3) data 

collection; 4) data processing; 5) verification; dan 6) generalization. 

 

Reaksi Substitusi Kedua Senyawa Benzena 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

1. Mengidentifikasi jumlah kemungkinan terjadinya substitusi pada 

benzena yang tersubstitusi 

2. Memahami penamaan hasil substitusi kedua senyawa benzena 

3. Menuliskan reaksi substitusi kedua dan ketiga senyawa benzena 

4. Menuliskan nama senyawa turunan benzena hasil substitusi dengan 

aturan IUPAC atau trivial 
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Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 2 x 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Bentuk cincin benzena yang terbuat dari styrofoam 

2. Bentuk gugus substituen yang terbuat dari styrofoam 

3. Perekat atau peniti 

 
Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa 

b. Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran 

sebelumnya dan meminta salah seorang peserta didik untuk 

menjelaskan mengenai reaksi substitusi pada benzena 

c. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang 

d. Membagikan LKPD 3. Reaksi Substitusi kedua benzena kepada 

setiap kelompok 

e. Menginstruksikan peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

Fasa I : Stimulation 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk memulai aktivitas dengan 

mengamati struktur benzena tersubstitusi yang telah diajarkan pada 

pembelajaran terdahulu. 

g. Peserta didik menyimak penjelasan singkat tentang beberapa 

senyawa turunan benzena yang memiliki lebih dari satu substituen 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

Fasa II : Problem Statement 

h. Memfasilitasi peserta didik agar menemukan pertanyaan dengan 

memberikan pertanyaan rangsangan,  
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 Apakah masih dimungkinkan benzena tersebut mengalami 

substitusi? 

 Bagaimana proses reaksi substitusi kedua terjadi pada benzena? 

 Bagaimana memberi nama senyawa hasil substitusi kedua pada 

benzena? 

Fasa III : Data Collection 

i. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok sesuai 

arahan LKPD. 

j. Peserta didik melakukan simulasi sesuai arahan pada LKPD 3. Reaksi 

Substitusi kedua benzena. 

k. Peserta didik mencatat hasil diskusi dan simulasi dalam Lembar Kerja 

Fasa IV : Data Processing 

l. Memfasilitasi peserta didik untuk memanfaatkan buku atau internet 

mempermudah menjawab pertanyaan dalam LKPD.  

m. Peserta didik mengolah data hasil pengamatan dalam Lembar kerja 

Fasa V : Verification 
n. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok nya masing-masing agar ditanggapi oleh kelompok lainnya.  

o. Peserta didik mengkonfirmasi hasil diskusi dengan teori yang didapat 

dari buku sumber atau dengan cara browsing internet 

Fasa VI : Generalization 

p. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan terhadap 

hasil yang diperoleh dari aktivitas pembelajaran . 

Penutup 

q. Meminta beberapa orang peserta didik untuk memberikan penilaian 

diri terhadap pemahaman yang didapat hari ini. 

r. Saudara menginformasikan materi untuk pertemuan yang akan 

datang 
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Aktivitas Pembelajaran ke-4. Sifat dan Kegunaan Senyawa 

Benzena dan Turunannya 

Senyawa benzena seringkali dimanfaatkan dalam produk rumah tangga. 

Seperti contohnya fenol, merupakan bahan aktif yang terkandung dalam 

cairan desinfektan. Asam benzoat juga dimanfaatkan sebagai pengawet 

makanan. Selain kedua contoh tersebut masih banyak senyawa turunan 

benzena yang digunakan dalam produk kehidupan sehari-hari. 

Beberapa senyawa benzena yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan hasil reaksi benzena dengan pereaksi lain melalui proses 

substitusi. Gugus hidrogen pada cincin benzena disubstitusi oleh gugus lain 

dari pereaksi. Hasil reaksi ini disebut senyawa turunan benzena.  

Agar mudah mengenali sifat-sifat senyawa turunan benzena, maka Saudara 

perlu memahami bagaimana reaksi substitusi pada benzena itu bisa terjadi. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Saudara akan melakukan aktivitas 

sebagai berikut. 1) mengidentifikasi penyebab kestabilan struktur benzena; 

2) mengidentifikasi gugus yang mensubstitusi benzena ; 3) menuliskan 

reaksi subtitusi benzena; 4). menuliskan rumus senyawa turunan benzena / 

benzena tersubtitusi 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.10.1 dan 3.10.4, yang 

dilakukan dengan pembelajaran saintifik yang meliputi aktivitas 1) 

mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 

5) mengomunikasikan. 

Reaksi Substitusi senyawa benzena 

Tujuan aktivitas pembelajaran 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

a. Mengidentifikasi senyawa benzena dan turunannya dari beberapa 

produk yang ada dalam kehidupan sehari-hari 
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b. Menuliskan rumus struktur senyawa benzena dan turunannya 

c. Menuliskan nama senyawa benzena dan turunannya dengan aturan 

IUPAC atau trivial 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 1 x 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) 

Media yang diperlukan : 

1. Kertas Plano 

2. Spidol 

3. Lem perekat 

 
Apa yang Saudara lakukan : 

Pendahuluan  

a. Membuka pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa 

b. Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran 

sebelumnya dan meminta salah seorang peserta didik untuk 

menjelaskan mengenai reaksi substitusi pada benzena dan sifat 

senyawa yang dihasilkan dari reaksi substitusi 

c. Membagi peserta didik dalam  kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang 

d. Membagikan LKPD 4. kepada setiap kelompok 

e. Menginstruksikan peserta didik untuk membaca petunjuk yang ada di 

LKPD, dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk 

menanyakan tentang hal yang kurang dimengerti. 

Fasa I : Stimulation 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk memulai aktivitas dengan 

melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan di sekeliling yang 

mengandung benzena. 

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimak paparan tentang dampak 

penggunaan senyawa turunan benzena dalam kehidupan sehari-hari 
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Fasa II : Problem Statemen 

h. Memfasilitasi peserta didik agar membuat sebuah hipotesis dengan 

memberikan pertanyaan rangsangan  

 Bagaimana senyawa benzena dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

 Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari 

pemanfaatan senyawa benzena dan turunannya ? 

 Apakah ada cara untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan 

senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari? 

Fasa III : Data Collection 

i. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi dan wawancara 

sesuai arahan LKPD.  

j. Peserta didik mencatat hasil observasi dan wawancara dalam Lembar 

Kerja 

Fasa IV : Data Processing 

k. Peserta didik mengolah data hasil observasi dan wawancara dan 

menuliskannya dalam laporan kelompok untuk dipresentasikan 

l. Memfasilitasi peserta didik untuk memanfaatkan buku atau internet 

mempermudah menjawab pertanyaan dalam LKPD.  

Fasa V : Verification 

m. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok nya masing-masing pada kertas plano di depan kelas agar 

ditanggapi oleh kelompok lainnya.  

n. Peserta didik mengkonfirmasi hasil diskusinya dengan teori yang 

didapat dari buku sumber atau melalui browsing internet. 

Fasa VI : Generalization 

o. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan terhadap hasil 

yang diperoleh dari aktivitas pembelajaran 
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Penutup 

p. Meminta beberapa orang peserta didik untuk memberikan penilaian 

diri terhadap pemahaman yang didapat hari ini. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

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

dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Struktur dan tatanama 

benzena; 2) LKPD 2. Reaksi substitusi pertama benzena; 3) LKPD 3. Reaksi 

substitusi kedua benzena; 4) LKPD 3. Sifat dan Kegunaan senyawa turunan 

benzena dalam kehidupan sehari-hari 

LKPD 1. Struktur dan tatanama benzena 

Tujuan  : Menyelidiki struktur dan tatanama benzena 

Alat dan bahan :  

1. Gambar produk yang mengandung benzena 

2. Aturan tatanama senyawa  

Prosedur  :  

1. Amati gambar berikut, kemudian lakukan diskusi dalam kelompok 

guna menjawab pertanyaan. 

 

(1)                            (2)                    (3) 

Produk gambar 1, 2, dan 3 merupakan sebagian contoh yang 

mengandung senyawa turunan benzena.  

1. Mengapa minuman pada gambar 1 dan saos pada gambar 2 dapat 

bertahan lama tidak membusuk?  

2. Mengapa wipol pada gambar 3 dapat mematikan mikroorganisme 

dan menghilangkan bau tidak enak pada toilet ?.  

3. Senyawa apa dan bagaimana struktur senyawa yang terdapat pada 

produk-produk tersebut ?.  
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2. Setelah melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan pada bagian 1. 

Silakan mengisi tabel berikut. 

No Struktur molekul Nama IUPAC / Trivial Rumus Molekul 

1. 

 

….. ….. 

2. 

 

….. C6H5NO2 

3. 

….. 
Fenol / hidroksi 

benzena 
….. 

4. 

….. Anilin / amino benzena ….. 

5. 

….. Asam benzoat ….. 

6. 

 

….. ….. 

7. 

….. Orto kloro fenol ….. 

8. 

….. Para nitro toluena ….. 

9. 

….. 2,4,6 trinitro toluena ….. 

10. 

 

….. ….. 
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LKPD 2. Reaksi substitusi pertama benzena 

Tujuan  : Menyelidiki reaksi substitusi benzena 

Alat dan bahan :  

1. Struktur cincin benzena yang terbuat dari styrofoam 

2. Gugus substituen yang terbuat dari styrofoam 

3. Perekat / peniti 

4. Kertas Karton ukuran A1 

Prosedur  :  

1. Tempelkan Struktur Cincin Benzena pada tengah-tengah kertas 

karton lengkap dengan posisi gugus H. Seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

2. Gantilah salah satu gugus H pada cincin benzena dengan salah satu 

substituen, misalnya gugus klor (-Cl). Gambarkan hasilnya pada tabel 

yang tersedia, lalu beri nama. 

3. Lakukan kegiatan nomor 2 untuk substituen lainnya. 

 

Hasil Pengamatan 

Lengkapi tabel berikut. 

No. Substituen Pereaksi Reaksi 
Hasil 

Reaksi 
Nama 

Proses 
1. Cl2 …. ….. …. …. 

2. NO2 …. ….. …. …. 

3. SO3H …. ….. …. …. 

4. CH3 …. ….. …. …. 
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Diskusi 

1. Berdasarkan data yang didapatkan, diskusikan dalam kelompok 

mengapa benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding 

reaksi adisi? 

2. Dengan memperhatikan reaksi substitusi benzena oleh salah satu 

substituen, perkirakanlah kemungkinan adanya substitusi lanjutan pada 

benzena. 

3. Buatlah kesimpulan dari aktivitas ini. 
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LKPD 3. Reaksi substitusi kedua benzena 

Tujuan  : Menyelidiki reaksi substitusi kedua benzena 

Alat dan bahan :  

1. Struktur cincin benzena yang terbuat dari styrofoam 

2. Gugus substituen yang terbuat dari styrofoam 

3. Perekat / peniti 

4. Kertas Karton ukuran A1 

Prosedur  : 

1. Perhatikanlah gambar berikut 

 

2. Berilah nomor pada setiap atom C dimulai dari atom C yang mengikat 

atom X. 

3. Tuliskan atom Y pada salah satu atom C yang belum mengikat atom. 

Jawablah pertanyaan berikut untuk menarik kesimpulan. 

1. Ada berapa kemungkinan struktur senyawa turunan benzena yang 

mengalami substitusi kedua? 

2. Disebut apakah senyawa turunan benzena yang posisi atom-atomnya 

terletak pada cincin nomor 1 dan 2? 

3. Disebut apakah senyawa turunan benzena yang posisi atom-atomnya 

terletak pada cincin nomor 1 dan 3? 

4. Disebut apakah senyawa turunan benzena yang posisi atom-atomnya 

terletak pada cincin nomor 1 dan 4? 

 

Diskusikan hasil yang Anda peroleh dengan teman Anda. 
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LKPD 4. Sifat dan Kegunaan senyawa benzena dan 

turunannya 

Tujuan  : Menyelidiki sifat dan kegunaan senyawa turunan 

benzena 

Alat dan bahan : Buku Paket Kimia, Laptop atau HP dengan koneksi 

internet 

Prosedur  : 

1. Perhatikan gambar berikut. 

 

           1                                     2                                      3 

Coba diskusikan dengan kelompokmu, apa saja kandungan senyawa 

turunan benzena pada produk berikut ini. Masukkan datanya pada 

tabel di bawah ini. 

Nama Produk 
Senyawa benzena 

yang terkandung 

Struktur senyawa 

benzena 
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2. Lengkapi tabel berikut 

No. 
Nama 

Senyawa 
Struktur Sifat Kegunaan 

1. Fenol … … … 

2. Anilin … … … 

3. Benzaldehid … … … 

4. Metil Salisilat … … … 

5. Toluena … … … 

6. Trinitro 

toluena 

… … … 

7. Asam benzoat … … … 

8. … 

 

… … 

9. … 

 

… … 

10. … 

 

… …. 
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3. Setelah didiskusikan dalam kelompok, buatlah analisis dampak 

penggunaan senyawa turunan benzena pada tabel di atas menjadi 

kategori berbahaya dan tidak berbahaya. 

4. Buatlah kesimpulan terhadap aktivitas pembelajaran ini 
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C. Bahan Bacaan 

1. Struktur dan Tatanama Benzena 

1. Struktur 

Benzena pertama kali berhasil diisolasi (dipisahkan) dari residu minyak oleh 

Michael Faraday tahun 1825. Benzena digolongkan dalam senyawa aromatik 

paling sederhana. Pada tahun setelahnya diketahui benzena memiliki rumus 

molekul C6H6 dan termasuk dalam keluarga hidrokarbon. 

Benzena dengan rumus molekul C6H6  adalah senyawa siklik dengan enam 

atom karbon yang tergabung dalam cincin. Setiap atom karbon terhibridisasi 

sp2 dan cincinnya adalah planar. Setiap atom karbon mempunyai satu atom 

hidrogen yang terikat padanya, dan setiap atom karbon juga mempunyai 

orbital p tak terhibridisasi tegak lurus terhadap bidang ikatan sigma dan 

cincin. Masing-masing dari keenam orbital p ini dapat menyumbangkan satu 

elektron untuk ikatan pi seperti terlihat pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Rumus struktur benzena 
Sumber : Fessenden dan Fessenden, 1983:71. Kimia Organik 

Dengan enam elektron p, benzena dapat mengandung tiga ikatan pi. 

Walaupun rumus molekul benzena ditetapkan segera setelah penemuannya 

dalam tahun 1825, namun diperlukan 40 tahun sebelum Kekule 

mengusulkan struktur heksagonal untuk benzena. Struktur yang mula-mula 

diusulkan tidak mengandung ikatan rangkap (karena benzena tidak bereaksi 

yang merupakan karakteristik alkena). Agar taat asas terhadap tetravalensi 
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karbon, Kekule pada tahun 1972 mengusulkan bahwa benzena mengandung 

tiga ikatan tunggal dan tiga ikatan rangkap yang berselang-seling. Untuk 

menerangkan adanya hanya tiga (tidak lima) benzena tersubstitusi, Kekule 

menyampaikan bahwa cincin benzena berada dalam kesetimbangan yang 

cepat dengan stuktur dalam mana ikatan rangkap berada dalam posisi 

alternatifnya. 

Dibawah ini adalah sedikit ulasan tentang beberapa sifat sruktur dari 

benzena yang cukup istimewa sehingga membuatnya berbeda dari senyawa-

senyawa yang lain : 

a. Benzena merupakan molekul siklis terkonjugasi dengan rumus 

kimia C6H6. 

b. Merupakan molekul yang stabil dengan panas hidrogenasi 36 

kkal/mol lebih rendah dari yang diharapkan. 

c. Merupakan molekul yang planar (datar) heksagonal dan simetris, 

dimana : 

1) Sudut- sudut ikatan C-C-C  120o 

2) Panjang ikatan C-C 139 Å. 

 

2. Tatanama Benzena 

1. Benzena Monosubstitusi 

Benzena dengan satu subtituen alkil diberi nama sebagai turunan 

benzena, misalnya etilbenzena. Sistem IUPAC tetap memakai 

nama umum untuk beberapa benzena monosubstitusi, misalnya 

toluena, kumena, stirena. 

Nama-nama umum seperti fenol, anilina, benzaldehida, asam 

benzoat, anisol juga tetap dipakai dalam sistem IUPAC. Sistem 

IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry) yaitu 

suatu lembaga yang berwenang untuk merumuskan tata nama 

senyawa. 
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2. Benzena Disubstitusi 

Disubtitusi berarti benzena mengikat dua subtituen, maka terdapat 

kemungkinan mempunyai tiga isomer struktur. bila kedua subtituen 

diikat oleh atom-atom karbon 1,2- disebut orto (o) satu sama lain, jika 

karbon 1,3- disebut meta (m), dan 1,4 disebut para (p). 

Sistem IUPAC memakai nama umum xilena untuk ketiga isomer 

dimetilbenzena, yakni o-xilena, m-xilena, dan p-xilena. jika kedua 

substituen tersebut tidak memberikan nama khusus, maka masing-

masing dari substituen diberi nomor, dan namanya akan diurutkan 

berdasarkan urutan abjad, dan diakhiri dengan kata benzena. Atom 

karbon yang mengikat substituen yang urutan abjadnya lebih dahulu 

diberi nomor 1. 

3. Benzena Polisubstitusi 

Benzena polisubtitusi yaitu ketika terdapat tiga atau lebih substituen 

terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituen 

ditunjukkan dengan nomor. Bila salah satu substituen memberikan 

nama khusus, maka diberi nama senyawanya sebagai turunan dari 

nama khusus tersebut. Dan bila semua substituen tidak memberikan 

nama khusus, maka posisisnya akan dinyatakan dengan nomor dan 

diurutkan sesuai urutan abjad, dan diakhiri dengan kata benzena. 

2. Sifat Benzena 

Pada umumnya, sifat senyawa bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni sifat 

fisik dan sifat kimia. 

a. Sifat Fisik 

Benzena adalah suatu zat cair tidak berwarna, mudah menguap, dan 

sangat beracun. Benzena bisa dipakai sebagai pelarut, pensintesis 

berbagai senyawa karbon, dan bahan dasar pembuatan senyawa 

karbon. Benzena tidak begitu reaktif, tapi sangat mudah terbakar, 

karena kadar karbon yang terkandung sangat tinggi. 
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Beberapa turunan dari benzena ada yang bersifat polar maupun non 

polar. Senyawa polar yaitu suatu senyawa yang terbentuk akibat 

adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Titik didih 

pada benzena dan turunannya dimulai dari 80-250 derjat celsius. Untuk 

titik lelehnya bervariasi, dengan angka tertinggi yaitu 122 derjat celsius 

pada senyawa asam benzoat (-COOH). 

Variasi titik didih tersebut dikarenakan oleh perngaruh dari kepolaran 

gugus fungsionalnya. Begitu juga dengan titik lelehnya, dipengaruhi 

oleh subtitutenya. Seperti benzena, toluena, dan etil benzena bersifat 

non-polar. Sedangkan anilin, benzil alkoho, fenol, dan asam benzoat 

bersifat polar. Maka bisa disimpulkan asam benzoat mempunyai titik 

didih tertinggi, dikarenakan sifat polarnya yang lebih, sedangkan 

benzena memiliki titik didih terendah. 

Senyawa turunan benzena yang sifatnya non-polar tidak akan larut 

dalam air, sebaliknya, yang bersifat polar akan larut didalam air. 

b. Sifat Kimia 

Derajat keasaman adalah salah satu sifat kimia benzena dan 

turunannya. Fenol dan asam benzoat termasuk asam lemah. Asam 

benzoat lebih kuat dibandingkan fenol. Fenol yang mempunyai gugus 

fungsi -OH ternyata bersifat asam lemah, yang berarti memberikan ion 

H+, sedangkan anilin yang memiliki gugus –NH2 bersifat basa lemah, 

yang berarti menerima ion H+. 

Benzena lebih mudah mengalami reaksi subtitusi daripada reaksi adisi. 
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3. Reaksi Substitusi Benzena 

Reaksi yang umum terjadi yaitu suatu reaksi subtitusi elektrofilik, ada 4 

macam, yakni sebagai berikut : 

a. Subtitusi dengan halogen (Halogenasi) 

Benzena mengalami subtitusi dengan halogen memakai katalisator besi (III) 

halida. 

Contohnya: 

 

b. Subtitusi dengan asam nitrat (Nitrasi) 

Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat memakai katalisator asam sulfat 

pekat membentuk nitrobenzena. 

Contohnya: 

 

c. Subtitusi dengan asam sulfat pekat (Sulfonasi) 

Sulfonasi terjadi Bila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat. 

Contoh: 
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d. Subtitusi dengan alkil halida (Alkilasi) 

Reaksi ini bisa memakai untuk membentuk alkil benzena menggunakan 

katalisator alumunium klorida (AlCl3). 

Contohnya: 

 

 

4. Kegunaan dan Dampak Senyawa Benzena dan turunannya 

Beberapa kegunaan senyawa benzena dan turunannya diringkas pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4. Beberapa kegunaan dan dampak senyawa benzena dan turunannya 

No. Senyawa Kegunaan Dampak 

1. Benzena 

 

Pelarut non polar, bahan 

baku pembuatan 

senyawa turunan 

benzena 

Bersifat racun, 

karsinogenik dan dapat 

menyebabkan leukemia 

2. Fenol (hidroksi 

benzena) 

 

Desinfektan, pengawet 

kayu, digunakan dalam 

industri sepeda motor 

Merusak jaringan 

protein 

 

 

 

3. Toluena (metil 

benzena) 

Pelarut, bahan dasar 

peledak TNT dan asam 

benzoat 

Mengakibatkan mabuk 

dan mual 

4. Anilina Bahan dasar zat warna 

diazo, bahan dasar obat-

obatan, bahan bakar 

Menyebabkan sakit 

kepala, kantuk berat 

dan gangguan mental 



Unit Pembelajaran 

Benzena dan turunannya 

 
 247 

No. Senyawa Kegunaan Dampak 

roket, dan bahan peledak 

5. Asam salisilat Zat anti jamur, salep 

penyakit kulit serta 

bahan aspirin 

Jika disalahgunakan 

dapat menimbulkan 

iritasi lambung 

6. Aspirin (asam 

asetil salisilat) 

Zat analgesik Iritasi pada lambung 

7. Asetosal dan 

parasetamol / 

asetaminofen 

Sebagai analgesik atau 

antipiretik 

Iritasi pada lambung 

8. Benzaldehida Aditif makanan sebagai 

pemberi aroma Ceri dan 

almon 

 

9. TNT (trinitro 

toluena) 

Bahan peledak Menimbulkan daya 

ledak besar 

10. Stirena Bahan dasar polistirena 

(bahan sepatu, alat 

listrik, piring, dsb) 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik benzena dan turunannya 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 agar 

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 yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik benzena dan turunannya 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-soalnya. 

Soal UN Tahun 2016 

1. Perhatikan struktur senyawa berikut 
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Rumus struktur senyawa turunan benzena para-hidroksitoluena dan orto-

nitrotoluena berturut turut adalah nomor .... 

A. (1) dan (3) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (4) dan (5) 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan : 

Seperti halnya senyawa karbon lain, tatanama senyawa turunan benzena pun 

berdasarkan aturan IUPAC dan nama trivial. Sesuai aturan nama trivial, 

senyawa turunan benzena hasil substitusi kedua memiliki aturan penamaan 

yang ditentukan oleh posisi gugus yang mensubstitusi atom H pada gugus 

benzena. Tatanama senyawa turunan benzena hasil substitusi kedua dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Posisi gugus pada cincin benzena Awalan Disingkat 

1,2 orto- o- 

1,3 meta- m- 

1,4 para- p- 

 

Sehingga berdasarkan aturan tersebut, nama senyawa pada soal tersebut 

berturut-turut adalah 

1. Orto-kloro toluena 

2. Para-hidroksi toluena 

3. Para-hidroksi anilin 

4. Orto-nitro toluena 

5. Asam meta-kloro benzoat 
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Soal UN Tahun 2017 

2. Senyawa organik memiliki struktur sebagai berikut : 

 

Nama yang paling tepat untuk kedua struktur tersebut berturut-turut 

adalah …. 

A. o-metilnitrobenzena dan trinitrometana 

B. p-metilnitrobenzena dan 2,4,6 trinitrotoluena 

C. o-nitrotoluena dan 2,4,6 trinitrotoluena 

D. para metilnitrobenzena dan metiltrinitrotoluena 

E. m-nitrotoluena dan trinitro metana 

 

Kunci Jawaban :C 

Pembahasan : 

Senyawa turunan benzena hasil substitusi kedua memiliki aturan penamaan 

yang ditentukan oleh posisi gugus yang mensubstitusi atom H pada gugus 

benzena. Tatanama senyawa turunan benzena hasil substitusi kedua dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Posisi gugus pada cincin benzena Awalan Disingkat 

1,2 orto- o- 

1,3 meta- m- 

1,4 para- p- 

 

Maka jawaban yang benar adalah o-nitrotoluena dan 2,4,6 trinitrotoluena. 
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Soal USBN Tahun 2018 

3. Perhatikan 5 struktur turunan Benzena berikut : 

 

 

 

 

Nama struktur dan kegunaannya yang benar adalah .... 

 No Struktur Nama Kegunaan 

A 1 Anilina Pengawet Makanan 

B 3 Toluen Aditif makanan  

C 2 Fenol  Antiseptik  

D 5 Asam Benzoat Bahan dasar warna 

E 4 Benzaldehida Pelarut Senyawa C 

 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan : 

Di bawah ini adalah nama senyawa turunan benzena dengan kegunaan nya. 

No Struktur Nama Kegunaan 

1 Toluen Pelarut Senyawa C 

2 Fenol Antiseptik 

3 Anilin Bahan dasar warna 

4 Benzaldehida Aditif makanan 

5 Asam benzoat Pengawet makanan 

 

Maka pasangan yang tepat adalah no. struktur 2 (Fenol) digunakan sebagai 

antiseptik 
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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. 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

No. 

Soal 
Level 

Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.10 
Menganalisis 
struktur, tata 
nama, sifat, 
dan kegunaan 
benzena dan 
turunannya 
 

Kimia 

Organik 

Struktur, 
tatanama dan 
kegunaan 
Benzena 

Diberikan 4 
tabel data 
yang berisi 
struktur 
benzena, tata 
nama dan 
kegunaan 
benzena dan 
turunannya. 
Peserta didik 
dapat 
menentukan 
pasangan 
data yang 
tepat 

1 L3 PG 

2 Sifat Benzena 

dan 

turunannya 

Peserta didik 
mampu 
mengidentifik
asi senyawa 
benzena dan 
turunannya 

2 L3 PG 

3 Sifat dan 

Kegunaan 

senyawa 

turunan 

benzena 

Diberikan 
data salah 
satu turunan 
benzena, 
siswa dapat 
menentukan 
nama 
senyawa yang 
dimaksud 

3 L3 Uraian 
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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 :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama, sifat, dan 
kegunaan 
benzena dan 
turunannya 

 

Nomor 

Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Data yang berhubungan dengan tepat adalah …. 

 

 Struktur 

Benzena 

Turunan 

Benzena 

Tata 

Nama 

Kegunaan 

A  
 

Asam 

Benzoat 

Bahan polimer 

sintetis 

B  

 

Anilin Bahan dasar 

pembuatan zat-

zat warna diazo.   

C  
 

Natrium 

Benzoat 

untuk membuat 

aspirin 

D  

 

Toluen Pemanis buatan 

E 
 

 

Trinitro 

Tolluen 

Desinfektan 

 

LINGKUP 

MATERI 

Kimia Organik 
 

MATERI 

Struktur, 
tatanama dan 
kegunaan 
Benzena 

 

Kunci 

Jawaban 

B 
INDIKATOR 

SOAL 

Diberikan data 
tabel yang berisi 
struktur benzena, 
tata nama dan 
kegunaan 
benzena dan 
turunannya. 
Peserta didik 
dapat 
menentukan 
pasangan data 
yang tepat. 

 

  

√   

PAKET - … 



254 

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

 

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 :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama, sifat, dan 
kegunaan benzena 
dan turunannya 

 

Nomor 

Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Suatu senyawa turunan benzena dapat bereaksi dengan 

larutan kalium permanganat, menghasilkan suatu larutan 

yang dapat memerahkan lakmus biru. Nama yang mungkin 

dari senyawa turunan benzena tersebut adalah .... 

A. toluena 
B. benzaldehid 
C. klorobenzena 
D. nitrotoluena 
E. asam benzoat 

LINGKUP 
MATERI 

Kimia Organik 
 

MATERI 

Sifat senyawa 
turunan Benzena 

 

Kunci 

Jawaban 

E 
INDIKATOR 
SOAL 

Peserta didik 
mampu 
mengidentifikasi 
senyawa benzena 
dan turunannya 

 

  

√   

PAKET - … 
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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 :    

KOMPETENSI 

DASAR  
Buku Sumber :  

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

Menganalisis 
struktur, tata 
nama, sifat, dan 
kegunaan 
benzena dan 
turunannya 

 

Nomor 

Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Senyawa Y merupakan senyawa kimia yang banyak terdapat 

dalam obat gosok (gandapura) yang berguna untuk 

menghilangkan rasa sakit pada otot/ pegel linu. Senyawa Y 

diperoleh dari reaksi antara Senyawa X dengan methanol. 

Senyawa X merupakan senyawa benzena disubstitusi 

dengan nama ortho-hidroksi asetat.  

1. Tuliskan struktur senyawa X ! 

2. Tuliskan reaksi antara senyawa X dengan methanol ! 

3. Tuliskan nama senyawa Y berdasarkan IUPAC 

 

 

LINGKUP 

MATERI 

Kimia Organik 
 

MATERI 

Struktur, 
tatanama dan 
kegunaan 
Benzena 

 

INDIKATOR 

SOAL 

Diberikan data 
kegunaan salah 
satu senyawa 
turunan benzena, 
siswa dapat 
menuliskan 
struktur senyawa 
turunan benzena 
disubstitusi 

 

 

 

 

 

 

 

√   

PAKET - … 
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Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban Skor 

1.  

20 

2.  

60 

3. Asam 2-hidroksi-1-metoksibenzoat 20 

Skor Total 100 

 

C. Mengembangkan Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi asam karboksilat dan ester. Refleksi pembelajaran 

dilakukan dengan melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta 

didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran dapat mengarahkan dan 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

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

terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta 

didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

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

telah dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat melatih 

siswa berpikir tingkat tinggi (HOTs)?    

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam mengatasi 

masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang diberikan 

pada bagian aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian yang 

dikembangkan ?        

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan pembelajaran 

yang telah dikembangkan ?  

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap meteri pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

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

tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian aktivitas 

pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apakah kelemahan yang akan Saudara dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang?  

13. Apakah kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai dalam 

mempelajari aktivitas pembelajaran ? 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.10. Menganalisis 

struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya dan 4.10 

Menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang 

berbahaya dan tidak berbahaya di kelas XII. Berdasarkan KD pengetahuan 

dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mencapai level 

analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara 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 peserta didik 

untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan produk berupa 

laporan hasil observasi kegunaan senyawa benzena dan turunannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran pada topik senyawa benzena dan turunannya menggunakan 

pembelajaran saintifik dan model discovery learning, dengan metode praktik 

dan diskusi melalui empat kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua 

model pembelajaran ini merupakan 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 topik benzena dan turunannya 

terdiri atas: 1) Struktur dan Tatanama ; 2) Reaksi; 3) Sifat ; dan 4) Kegunaan. 
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Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta 

didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan aplikasi 

senyawa turunan benzena dalam produk rumah tangga kehidupan sehari-

hari sehingga peserta didik dapat memahami sifat dan manfaat dari senyawa 

benzena dan turunannya. 

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

tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi pada 

taraf level kogintif L2 pengetahuan dan pemahaman (dari C1 – C3). Oleh 

karena itu, Saudara perlu mendapat keyakinan bahwa peserta didik 

memahami topik ini dengan baik agar siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, 

Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat 

level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara dituntut dapat 

memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang 

mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, 

Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan indikator yang 

telah dikembangkan. 
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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 dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut 

Saudara tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1 
Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar  

    

2 
Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 
Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 
Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 
Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 
Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 
Mampu melaksanakan dengan baik 
Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

8 
Memahami Konten secara menyeluruh 
dengan baik 
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No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

9 
Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 
Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
 
 
Keterangan 

1=tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
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 dengan fasilitator di MGMP sampai anda 

memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 

membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 

yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian 
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Skor Umpan Balik 

dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 

Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 

untuk membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Paket unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat 

menjadi referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan 

penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang 

terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. 

Selanjutnya, Saudara dapat menerapkan desain pembelajaran yang telah 

disusun kepada peserta didik di kelas masing-masing.  

Paket unit pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara 

bersama rekan sejawat guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan 

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

komponen unit pembelajaran yang disajikan perlu dilakukan sehingga 

Saudara mendapatkan gambaran teknis mengenai cara 

mengimplementasikan di kelas. Selain itu, diharapkan dapat mengantisipasi  

kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan 

gambaran umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya 

Saudara perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-

masing berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

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

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 

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

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

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam paket unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Berbagai 

permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan 

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

solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan 

selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best 

practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit-unit ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

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

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari 

kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

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

kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya 
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LAMPIRAN 

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 
Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada 
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kimia SMA/MA Kelas XII, semester 2 
 

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 

3.9   Menganalisis struktur, tatanama, 
sifat, sintesis, dan kegunaan 
senyawa karbon 

4.9  Menyajikan rancangan percobaan 
sintesis senyawa karbon, 
identifikasi gugus fungsi dan/atau 
penafsiran data spectrum 
inframerah (IR) 

3.10   Menganalisis struktur, tata nama, 
sifat, dan kegunaan benzena dan 
turunannya 

4.10   Menyajikan hasil penelusuran 
informasi beberapa turunan 
benzena yang berbahaya dan tidak 
berbahaya 
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