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KATA SAMBUTAN 
 
Program BERMUTU (Better Education through Reform Management and Universal 

Teacher Upgrading) merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan mutu 

pendidikan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai institusi, baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini, tidak 

terhenti sampai dengan kabupaten, tetapi memberdayakan forum asosiasi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan pada unit terkecil, yaitu KKG (Kelompok Kerja Guru) dan 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

Pemberdayaan secara optimal forum KKG dan MGMP, memerlukan berbagai 

dukungan dari kita semua, baik dalam hal fasilitasi pada tingkat kebijakan maupun 

dukungan pada tataran bahan analisis riil kasus, yaitu Modul Suplemen BBM (Bahan 

Belajar Mandiri). PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan), sebagai salah satu institusi yang berperan dalam 

pengembangan bahan belajar sesuai dengan bidang studinya telah menghasilkan 

modul suplemen BBM. Suplemen BBM yang dikembangkan ini, meliputi suplemen 

BBM: Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa (Indonesia dan Inggris), Matematika, dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Adapun PPPPTK yang terlibat dalam pengembangan modul 

suplemen BBM yaitu PPPPTK IPA, PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS dan PKn, dan 

PPPPTK Bahasa. 

Modul suplemen BBM yang dikembangkan merupakan suplemen dari bahan belajar 

dalam forum KKG dan MGMP yang dilaksanaakan dalam kurun waktu 16 kali 

pertemuan (minggu), sesuai dengan program BERMUTU. Program 16 kali pertemuan 

ini diharapkan dapat membawa dampak dalam hal peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (CPD: Continuous Professional Development), dan diharapkan dapat 

memperoleh pengakuan angka kredit (RPL: Recognition of Prior Learning). Dalam 

pengembangannya, modul ini disusun oleh Widyaiswara PPPPTK sebagai unsur NCT 

(National Core Team), yang melibatkan unsur Dosen LPTK, WI LPMP, dan Guru 

Pemandu untuk meninjau secara komprehensif. Dosen LPTK meninjau modul, antara 

lain berdasarkan kesesuaian dengan struktur keilmuan dan kesesuaian dengan mata 

kuliah tertentu di LPTK. Guru Pemandu (SD dan SMP) mengkaji modul antara lain, 

berdasarkan keterpakaian di KKG dan MGMP dan keterbacaan bagi guru serta 

kesesuaian dengan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesi. 

Aspek strategi pembahasan modul ini juga digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis keterlaksanaan pembahasan modul agar tinggi tingkat 

keterlaksanaannya dan dapat terpakai secara signifikan oleh guru dalam 

pembelajaran. 

Jakarta, medio September 2009 
Dirjen PMPTK 
 
 
 
Dr. H. Baedhowi 
NIP. 19490828 1979031 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 
Modul Suplemen BBM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan 

oleh PPPPTK IPA. Modul ini ditinjau juga oleh dosen LPTK, Widyaiswara LPMP, dan 

Guru Pemandu (SD dan SMP). Jumlah modul yang dikembangkan berjumlah 20 buku 

terdiri atas Sembilan modul untuk kegiatan di KKG dan 10 untuk kegiatan MGMP serta 

satu panduan sistem pelatihan.  

Modul untuk guru SD meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan; Model Pembelajaran 

Terpadu; Hakikat IPA dan Pendidikan IPA; Struktur dan Fungsi Tumbuhan; Benda, 

Sifat dan Kegunaannya; Energi dan Perubahannya; Bumi dan Alam Semesta. 

Modul untuk guru SMP meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif; Hakikat IPA dan 

Pendidikan IPA; Materi dan Sifatnya; Kegunaan Bahan Kimia dalam Kehidupan; Energi 

dan Perubahannya; Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan; Sistem Tata Surya; dan 

Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Panduan sistem pelatihan, diharapkan dapat sebagai pedoman bagi penyelenggara 

yaitu LPMP, Dinas Pendidikan, PCT, DCT, dan Guru Pemandu mengelola pelatihan 

dalam program BERMUTU. Dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan standar dan memperoleh pencapaian 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

  Bandung,   medio September 2009 
Kepala PPPPTK IPA, 

 

 

 

Herry Sukarman, MSc.Ed 
NIP. 19500608 197503 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi pada bidang studi 

IPA aspek kimia di SMP terdapat perubahan-perubahan baik pada standar 

kompetensi maupun kompetensi dasarnya.  Hal ini tentu didasarkan pada 

kebutuhan pengetahuan IPA dan tingkat berpikir siswa pada level SMP.  Klasifikasi 

Materi dan Sifat-sifatnya merupakan salah satu materi IPA SMP yang memuat 

konsep-konsep kimia.  Uraian Klasifikasi materi dan sifatnya meliputi konsep Unsur, 

Senyawa, Campuran, Reaksi-reaksi kimia, Larutan asam, basa dan garam serta 

Partikel-partikel materi. 

 Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari.  Misalnya untuk memecahkan 

masalah pencemaran lingkungan.  Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  Berdasarkan hal tersebut 

maka materi tentang Klasifikasi materi dan Sifat-sifatnya di SMP harus disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip pembelajaran IPA.  

 Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup.  Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SMP menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah.  Melalui pembelajaran tentang Klasifikasi materi dan Sifat-
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sifatnya banyak keterampilan proses yang dapat dikembangkan baik dalam 

penyajian eksperimen maupun non eksperimen.  

 Uraian materi pada modul didasarkan atas Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai siswa melalui materi ini, yaitu meliputi SK no 

2 Memahami klasifikasi zat, SK no 4 Memahami berbagai sifat dalam perubahan 

fisika  dan kimia pada kelas VII semester 1 dan SK 3 Menjelaskan konsep partikel 

materi pada kelas VIII semerter 1, sehingga dengan mengkaji modul ini guru dapat 

mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan SK dan KD dan menyajikan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA. 

B. Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai setelah peserta pendidikan dan pelatihan 

mempelajari modul ini adalah sebagai berikut: 

 Menguasai materi ajar tentang Klasifikasi materi dan Sifatnya meliputi konsep 

Unsur, Senyawa dan Campuran dan Partikel-partikel materi. 

 Dapat mengembangkan materi dari modul menjadi bahan ajar yang berupa 

hand-out dan LKS untuk siswa di sekolahnya masing-masing. 

C. Deskripsi Singkat  

 Pada modul ini disajikan uraian materi tentang Klasifikasi Zat yang meliputi 

Unsur, Senyawa, Campuran, Reaksi-reaksi kimia, Larutan asam, basa dan garam 

serta Partikel-partikel materi serta penerapannya di dalam pembelajaran. 

 Uraian tentang unsur meliputi materi tentang penggolongan unsur pada 

tabel periodik, sifat-sifat unsur, tatanama unsur dan kegunaan unsur dalam 

kehidupan.  Pada uraian tentang senyawa dibahas tentang sifat-sifat senyawa, 

tatanama senyawa dan pembentukan senyawa.  Pada modul ini diuraikan pula sifat 

senyawa asam, basa dan garam secara rinci berikut pembahasan tentang indikator 

alam dan buatan, karena pada standar Kompetensi IPA materi ini harus dikuasi 

siswa SMP cukup mendalam. Uraian tentang campuran meliputi sifat-sifat 

campuran dan pemisahan campuran.  Pada pembahasan tentang partikel-partikel 

materi dibahas tentang konsep atom, molekul dan ion.   
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  Modul ini digunakan pada Diklat Guru IPA SMP, selanjutnya guru dapat  

mengimplementasikan baik materi maupun petunjuk praktikumnya di kelas VII dan 

VIII, tetapi perlu di disain kembali sesuai dengan kompetensi dasar siswa yang 

telah ditetapkan masing-masing.  Beberapa contoh penerapan dalam pembelajaran 

pada bab III disajikan berupa Lembar Kerja Siswa yang memuat petunjuk praktikum 

dari materi yang diuraikan pada bab II.  Praktikum berupa eksperimen sederhana 

yang dapat dilakukan di setiap SMP karena menggunakan bahan-bahan yang ada 

dilingkungan.  

D. Program Penyajian 

Modul Materi dan Sifatnya merupakan bahan diskusi peserta di kegiatan 

MGMP untuk menambah Kompetenasi guru pada penguasaan materi IPA aspek 

kimia.  Di MGMP para guru dapat melakukan beberapa ujicoba praktikum 

menggunakan lembar kerja yang tersedia pada modul.   Alokasi waktu untuk 

mempelajari modul ini minimal 8 jam pelajaran.  Alur kegiatan untuk mempelajari 

modul di MGMP adalah sebagai berikut. 

 

 

E.  

F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

Pendahuluan 

Informasi 
kompetensi dan 
tujuan 
pembelajaran 

(15 menit) 

 Kegiatan 2 

Curah pendapat 

Curah pendapat 
tentang  
pembelajaran    IPA      

 Mempelajari 
modul    

 Diskusi dan tanya 
jawab 

(100 menit) 

Kegiatan 3 

Diskusi kelompok: 

 Melakukan 
praktikum untuk 
menguji coba 
lembar kegiatan 
siswa 

 Pembuatan 
laporan 
praktikum 

 Pemberian tugas 
mandiri I 

(150 menit) 

 

Kegiatan 4 

Presentasi 

 Presentasi hasil 
uji coba   

 Diskusi hasil 
presentasi  

(100 menit) 

 

Kegiatan 5 

Review 

 Riview tentang 
model 
pembelajaran 
IPA 

 Pemberian 
tugas mandiri II 

(35 menit) 
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Kegiatan 1.    

Pada pendahuluan ini fasilitator menginformasikan tujuan kegiatan 

dan indikator pencapaian hasil belajar dan produk-produk yang harus 

dihasilkan sebagai kelengkapan portofolio. 

Kegiatan 2.        

Curah pendapat tentang pembelajaran IPA topic Unsur, senyawa, 

campuran, asam basa, reaksi kimia dan partikel-partikel materi, selanjutnya diskusi  

alternative pemecahannya.  Setelah itu peserta mempelajari Modul. 

Kegiatan 3.    

Melakukan praktikum untuk menguji coba lembar kegiatan siswa yang 

tersedia pada modul, dilanjutkan dengan pembuatan laporan praktikum.  

Pemberian tugas mandiri I yaitu menyelesaikan tugas pada modul. 

Kegiatan 4.  

Setiap kelompok mempresentasikan RPP yang menggunakan model 

tertentu hasil diskusi.  Peserta menanggapi dan mengkritisi.   

Kegiatan 5.  

Fasilitator mereview seluruh kegiatan dan memberikan tugas mandiri  

berupa alternative pembelajaran  topik unsur, senyawa, campuran, asam,basa 

garam, reaksi-reaksi kimia dan partikel-partikel materi untuk diimplementasikan di 

sekolah masing-masing dan sebagai bahan portofolio yang merupakan tagihan 

program BERMUTU. 
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BAB II 

KLASIFIKASI MATERI DAN SIFATNYA 
 

Secara umum, materi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu unsur, senyawa, 

dan campuran.  Unsur merupakan jenis materi yang paling sederhana dengan sifat 

fisika dan kimia yang unik.  Suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom penyusun.  

Oleh karena itu, unsur tidak dapat dibagi-bagi lagi baik secara fisika maupun secara 

kimia.  Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang 

berikatan kimia.  Air, garam dapur dan karbon dioksida merupakan contoh senyawa 

yang umum.  Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat tanpa perbandingan 

tertentu.  Campuran ada yang berupa campuran homogen dan campuran heterogen. 

Baik unsur, senyawa dan campuran memiliki sifat-sifat dan masing-masing dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya.  Banyak unsur, senyawa maupun campuran  

yang dapat digunakan sehari-hari. 

 
A. Unsur, Senyawa, dan Campuran 

 
1. Unsur 

 
Sumber: WebElements Periodic 

Table 

Sudah sejak zaman dulu, para ahli fikir 

menduga bahwa ada zat-zat yang berfungsi 

sebagai zat dasar atau zat penyusun dari 

seluruh zat yang ada di alam semesta ini.  Zat 

semesta itu disebut unsur (element).  Suatu 

unsur merupakan bentuk yang paling 

sederhana dari materi. 

Gambar 2.1 Unsur emas  

Unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih 

sederhana.  Oleh karena itu merupakan zat tunggal.  Unsur adalah bentuk 

paling sederhana dari suatu zat, terdiri hanya dari satu jenis atom saja. Sampai 

saat ini sudah lebih dari 115 unsur yang dikenal.  Unsur-unsur dikelompokkan 

pada suatu tabel yang disebut Tabel Periodik Unsur.  Pada Tabel Periodik, 
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unsur-unsur dikelompokkan pada satu lajur vertikal dan lajur horizontal.  Lajur 

vertikal disebut golongan dan lajur horizontal dinamakan perioda.  Contoh tabel 

periodik tertera pada Gambar 2.2. 

 

Sumber: WebElements Periodic Table 

Gambar  2.2 Tabel Periodik Unsur 

 

Pada tabel periodik, unsur-unsur disusun berdasarkan golongan dan 

periodenya.  Lajur vertikal menunjukkan golongan unsur, sedangkan lajur 

horizontal menunjukkan periodenya.  Pada tabel periodik unsur terdapat 8 

golongan  unsur utama (golongan IA sampai VIIIA) dan 8 golongan unsur 

transisi (golongan IB sampai VIII B). Jumlah periode ada tujuh, pada perioda ke 

enam dan ke tujuh terdapat deretan unsur yang terpisah yang disebut unsur-

unsur golongan lantanida dan aktinida.  Selain itu unsur-unsur dikelompokkan 

pula berdasarkan sifat logam, non-logam dan semilogam.  Penggolongan unsur 

ada pula yang menggunakan sistem IUPAC yaitu dengan penomoran mulai 

nomor I sampai 18, sehingga pada tabel periodik terdapat 18 golongan. Nama-

nama golongan unsur tertera pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Nama golongan unsur-unsur 

Nama Golongan 
Lambang Golongan  

Nama Golongan 
Lambang Golongan 

Lama IUPAC  Lama IUPAC 

Alkali 

Alkali tanah 

Boron,Alumunium 

Karbon 

Nitrogen, Fosfor 

Oksigen,Belerang 

Halogen 

Gas Mulia 

IA 

IIA 

IIIA 

IVA 

VA 

VIA 

VIIA 

VIIIA 

1 

2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

Transisi 

IIIB 

IVB 

VB 

VIB 

VIIB 

VIIIB 

VIIIB 

VIIIB 

IB 

IIB 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

a. Nama Unsur dan Lambang Unsur 

Masing-masing unsur memiliki nama ilmiah, nama tersebut ada 

yang diambil dari  nama pembentuknya, sifatnya, nama benda langit, nama 

tempat, nama tokoh dan nama-nama ilmuwan.  Unsur-unsur lebih banyak 

ditulis dalam lambangnya yang disebut lambang unsur.  Beberapa nama 

unsur dan asal pemberian namanya tertera pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Nama unsur dan asal penamaannya 

No Dasar penamaan unsur Contoh 

1. Zat yang dibentuk Hidrogen (hydor = air); oksigen (oxys = 
asam); nitrogen (nitro = basa); karbon 
(carbo = batubara). Kalsium (calx = 
kapur) 

2. Bau, rasa, atau warna Khlor (chloros = hijau); Brom (bromos = 
pesing); iodium (iodes = ungu); 
aluminium (alumen = pahit); berilium 
(beryl = manis). 

3. Nama benda langit Helium (helios = matahari); selenium 
(selene = bulan); uranium (Uranus); 
raksa atau merkuri (Merkurius); serium 
(asteroid ceres). 

4 Nama tempat Magnesium (Magnesia, daerah di 
Yunani); tembaga atau kuprum (Kypros, 
yaitu pulau Siprus); stronsium (strontia, 
daerah di Skotlandia); germanium 
(Jerman); scandium (Skandinavia). 
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No Dasar penamaan unsur Contoh 

5. Nama tokoh mitologi 
atau dongeng 

Titanium (dewa raksasa); vanadium 
(vanadis, dewa cinta Skandinavia); 
thorium (thor, dewa halilintar); amas atau 
aurum (aurora, dewi fajar); germanium 
(Jerman); niobium (nioba, cucu wanita 
zeus). 

6. Nama ilmuwan yang 
berjasa 

Kurium (Marie Curie); einsteinium 
(Albert Einstein); fermium (Enrico 
Fermi); nobelium (Alfred Nobel); 
hahnium (Otto Hahn). 

7 Nama asli unsur  dalam 
bahasa Latin 

Belerang atau sulfur; besi atau ferrum; 
perak atau argentums; timah atau 
stannum; seng atau zinkum. 

8 Keadaan atau sifat 
tertentu 

Fosfor (phosphoros = bercahaya); 
mangan (magnes = bermagnit); barium 
(barys = berat); disprosium (dysprositos 
= sukar didapat); astatine (astatos = tak 
stabil). 

 

 
Pada tahun 1813, seorang ahli kimia Swedia, Jons Jakob 

Berzelius (1779 – 1848) menciptakan lambang-lambang unsur dari huruf-

huruf abjad sehingga mudah diingat. Menurut system Berzelius ini,   unsur 

ada yang mempunyai lambang yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf, 

misalnya: Hydrogen = H, Oksigen = O, Natrium =Na dan Khlor = Cl.  

Penulisan lambang unsur menurut Berzelius adalah ; lambang unsur ada 

yang diambil dari huruf pertama saja dan yang  diambil  dari nama dengan 

yang kedua atau yang ketiga.  Huruf depan ditulis dengan huruf kapital,   

yang kedua atau ketiga  memakai huruf kecil. Lambang unsur berikut 

namanya dalam bahasa Latin, Inggris dan Indonesia tertera pada Tabel 

2.3.   

Tabel 2.3 Lambang-lambang unsur dan nama unsur 

Lambang 
Unsur 

Nama Latin Nama Inggris Nama Indonesia 

Ag Argentum Silver Perak 

Al Aluminium Aluminium Aluminium 

Au Aurum Gold Emas 

Ba Barium Barium Barium 
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Lambang 
Unsur 

Nama Latin Nama Inggris Nama Indonesia 

Bi Bismuth Bismuth Bismuth 

Ca Calcium Calcium Kalsium 

Co Cobaltum Cobalt Kobal 

Cr Chromium Chrome Khrom 

Cu Cuprum Copper Tembaga 

Fe Ferrum Iron Besi 

Hg Hydrargyrum Mercury Raksa 

K Kalium Potassium Kalium 

Mg Magnesium Magnesium Magnesium 

Mn Manganum Manganese Mangan 

Na Natrium Sodium Natrium 

Ni Nicculum Nickel Nikel 

Pb Plumbum Lead Timbal 

Sn Stannum Tin Timah 

Zn Zincum Zinc Seng 

As Arsenicum Arsenic Arsen 

Br Bromium Bromine Brom 

C Carbonium Carbon Karbon 

Cl Chlorium Chlorine Khlor 

F Fluorium Fluorine Fluor 

H Hydrogenium Hydrogen Hidrogen 

I Iodium Iodine Iodium 

N Nitrogenium Nitrogen Nitrogen 

O Oxygenium Oxygen Oksigen 

P Phosphorus Phosphorus Fosfor 

S Sulphur Sulfur Belerang 

Si Silicum Silicon Silicon 

 
Pada tabel periodik setiap lambang unsur dilengkapi dengan nomor atom, 

nomor massa, dan bilangan oksidasi. 

 

  

  

  

 15,99              -

2 

    O 
       8    
 (He) 2S

2
2p

4 

     Oksigen 

Nomor massa                                                 Bilangan oksidasi 

Nomor atom                                                   
Lambang unsur                    

Nama unsur                                                 Konfigurasi elektron 
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 Lambang unsur diambil dari huruf awal pertama, pertama dan kedua, 

pertama dan ketiga atau pertama dan keempat dari nama unsur 

 Nomor massa merupakan massa atom relatif, yaitu bilangan yang 

menyatakan perbandingan massa unsur dengan 
12

1
 massa satu atom C-

12. Digunakan C isotop 12, karena merupakan isotop paling stabil. 

Massa atom relatif diberi lambang Ar. 

 Nomor atom menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron. 

 Bilangan oksidasi menyatakan jumlah elektron yang dilepaskan atau 

diterima oleh suatu atom.  Bila suatu atom melepaskan elektron maka 

bilangan oksidasinya akan bertanda positif, sedangkan apabila suatu 

atom menerima elektron maka bilangan oksidasinya akan bertanda 

negatif. 

 

b. Sifat Unsur 

 Unsur-unsur alam dibagi lagi menjadi unsur-unsur logam dan 

unsur-unsur bukan logam dan semilogam. Berikut ini contoh unsur-unsur 

yang bersifat logam, semilogam dan nonlogam. 

 
 

 
 

 
 

Magnesium Silicon Belerang 

Sumber: Encarta Ensiklopedi  

Gambar 2.3 Unsur logam, semilogam dan bukan logam 

 

Sifat logam, semilogam dan nonlogam dari unsur-unsur dapat 

diidentifikasi dengan menguji dayahantar listrik dan permukaannya.  

Beberapa sifat tertera pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4  Sifat–sifat Unsur 

Sifat-sifat unsur 
Unsur 
Logam 

Semilogam Non logam 

Daya hantar Listrik baik baik Tidak menghantar 

Daya hantar panas baik baik Penghantar yang lemah 

Penampilan/kenampakan mengkilat mengkilat Tidak mengkilat 

Kekerasan keras keras 
Rapuh (yang berwujud 

padat) 

Titik leleh tinggi tinggi rendah 

 

Unsur-unsur memiliki sifat fisik dan sifat kimia.  Sifat fisik meliputi 

kekerasan, titik didih, titik leleh, daya hantar listrik, daya hantar panas dan 

masa jenis.  Sifat kimia meliputi kereaktifan, keelektronegatifan, sifat asam 

basa, daya oksidasi dan daya reduksi. 

Contoh sifat fisik dan sifat kimia dari salah satu unsur yaitu 

tembaga tertera pada Tabel 2.5.    

Tabel 2.5 Sifat fisika dan sifat kimia unsur tembaga 

Sifat Fisika Sifat Kimia 

Coklat kemerah-merahan, berkilau 
Pada keadaan 
yang lembab 
lambat laun 
terbentuk lapisan 
hijau-biru  

Mudah dibentuk, 
lunak, dan mudah 
ditempa 

 

Penghantar panas dan listrik yang baik 

Dapat bereaksi 
dengan asam 

nitrat dan asam 
sulfat  

Dapat di lebur 
dengan seng 
membentuk 
kuningan  

Massa jenis = 8,95 g/cm
3
 

Titik leleh = 1083 
o
C 

Titik didih = 2570 
o
C 

Dalam larutan 
ammonia, lambat 

laun terbentuk 
larutan biru tua  

Sumber : Chemistry The Molecular Nature of Matter and Change 
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Sifat unsur–unsur baik sifat fisika maupun sifat kimia berubah 

secara periodik, contohnya sifat fisik logam, umumnya titik leleh logam 

berubah mengikuti urutan logam pada periode maupun golongan unsur 

tabel periodik.  Demikian pula sifat kimia, misalnya kereaktifan logam Na, 

Mg dan Al dengan air berbeda dari yang sangat reaktif, reaktif dan tidak 

reaktif.  

c. Kegunaan unsur dalam kehidupan 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak unsur-unsur logam dapat 

dimanfaatkan secara langsung setelah unsur murni diolah dengan cara 

ditempa, digosok dan dibentuk sesuai dengan kegunaannya; contohnya  

emas, perak, platina, tembaga, aluminium dan seng.  Logam biasanya 

ditemukan di alam dalam bentuk bijihnya yang masih bercampur dengan 

senyawa lain. Misalnya besi dalam bentuk pirit dan aluminium dalam 

bentuk bauksit.  Bijih logam diolah dengan berbagai teknik pemisahan dan 

terakhir dimurnikan dengan cara elektrolisis. Contoh penggunaan logam-

logam tertera pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6     Unsur logam dan kegunaannya 

Unsur Logam Kegunaan 

 

Paku, pagar, pintu, jembatan, dan 

kerangka mobil. 

 

Alat-alat masak, kawat listrik, uang, 

dan patung. 

 

Perhiasan, cinderamata, dan 

pelapis logam lain. 

 

Termometer 

Sumber: WebElements Periodic Table 
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Besi merupakan unsur yang banyak digunakan dalam kehidupan 

mulai dari bahan baku jarum yang sangat kecil sampai konstruksi jembatan 

yang dapat menghubungkan dua pulau yang dibatasi oleh lautan. 

Beberapa kegunaan besi tertera pada Gambar 2.4. 

  

    

Gambar 2.4 Benda- benda terbuat dari logam besi 

 

 Unsur non logam jarang yang digunakan langsung tetapi banyak 

digunakan dalam bentuk senyawanya.  Beberapa kegunaan unsur  non-

logam dan kegunaannya tertera pada Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7     Unsur non-logam dan kegunaannya 

Unsur non-logam Kegunaan 

 

Gas untuk mengelas dan pernafasan 

 

Pengisi lampu 

 

Bahan larutan antiseptik 

Sumber: WebElements Periodic Table 
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Unsur-unsur non logam ada yang berwujud padat, cair dan gas. 

Kegunaan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai unsurnya 

sangat jarang. Tetapi dalam bentuk persenyawaannya banyak 

dimanfaatkan. 

2. Senyawa    

Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari dua atau lebih 

unsur yang berikatan kimia atau senyawa dibentuk dari dua unsur atau lebih 

melalui reaksi kimia. Sifat suatu senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur 

penyusunnya. Contohnya adalah natrium klorida atau yang biasa dikenal 

dengan garam dapur.  

Tabel 2.8 Sifat fisik dari natrium, klor, dan natrium klorida. 

Sifat 
Fisik 

Natrium + Klor → 
Natrium 
klorida 

 

Titik leleh 97,8 
o
C 

 

-101 
o
C 

 

801 
o
C 

 

Titik didih 881,4 
o
C -34 

o
C 1413 

o
C 

warna perak 
Kuning 
kehijauan 

Tidak 
berwarna 

(putih) 

Massa 
jenis 

0,97 
g/cm

3 
0,0032 
g/cm

3
 

2,16 g/cm
3
 

Kelarutan 
dalam air 

reaktif sedikit banyak 

Sumber : Chemistry The Molecular Nature of Matter and Change 

 

Senyawa natrium klorida  pada suhu kamar berupa kristal berwarna 

putih. Natrium klorida dibentuk dari unsur natrium dan gas klorida.  Unsur 

natrium pada suhu ruang berupa logam yang sangat reaktif dengan air, 

sedangkan klor pada suhu kamar merupakan gas berwarna kuning kehijauan, 

gas klor bersifat racun. Dari data  terlihat sifat natrium klorida berbeda dengan 

sifat unsur-unsur natrium maupun klor, oleh karena itu sifat senyawa berbeda 

dengan sifat unsur-unsur pembentuknya. 
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a. Rumus senyawa  

Di alam, unsur-unsur ada yang stabil berdiri sendiri seperti gas 

mulia, ada juga yang membentuk senyawa dengan unsur lain seperti 

hidrogen dan oksigen membentuk air.  Senyawa ada yang berbentuk 

senyawa kovalen dan ada juga yang berbentuk senyawa ion. 

 Rumus yang menyatakan komposisi atom-atom penyusun 

senyawa disebut rumus kimia. Rumus kimia mengandung lambang-

lambang unsur dan angka yang menunjukkan jumlah unsur-unsur 

penyusun senyawa.  Cara penulisannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 X dan Y menyatakan lambang unsur dan angka 2 menunjukkan 

jumlah unsur X.  Bagaimana penulisan rumus kimia senyawa kovalen dan 

ion?  Berikut pembahasannya. 

1) Rumus Kimia Senyawa Kovalen 

Unsur-unsur ada yang berdiri sendiri (monoatomik), ada juga 

yang terdiri dari dua atom yang sama (diatomik), dan lebih dari dua 

atom yang sama (poliatomik). 

Rumus kimia  untuk unsur monoatomik ditulis sesuai dengan 

lambang unsurnya. Rumus kimia untuk molekul diatomik dan 

poliatomik ditulis dengan menuliskan lambang unsurnya ditambah 

angka yang menunjukkan jumlah atomnya. 

Rumus kimia untuk unsur monoatomik, molekul diatomik, dan 

molekul poliatomik dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

 

 

X2Y 

Lambang unsur 

Angka yang menunjukkan jumlah unsur penyusun senyawa 
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Tabel 2.9 Contoh rumus kimia unsur dan molekul 

Unsur Monoatomik Molekul Diatomik Molekul Poliatomik 

Unsur 
Rumus 
Kimia 

Molekul 
Rumus 
Kimia 

Molekul  
Rumus 
Kimia 

Besi 

Tembaga 

Emas  

Helium 

Neon 

Fe 

Cu 

Au 

He 

Ne 

Oksigen 

Hidrogen 

Nitrogen 

Klor 

Brom 

O2 

H2 

N2 

Cl2 

Br2 

Ozon 

Beleran
g 

Fosfor 

O3 

S8 

P4 

 

Unsur yang atom-atomnya berikatan dengan atom sejenis 

disebut molekul unsur, misalnya O2, N2, dan P4. Molekul-molekul ini 

merupakan senyawa kovalen.  

Rumus kimia untuk senyawa dengan unsur-unsur yang 

berbeda ada yang berupa rumus molekul dan rumus empiris. Apa yang 

dimaksud dengan rumus molekul dan rumus empiris itu? Perhatikan 

contoh berikut. 

Contoh: 

 Karbon dioksida mempunyai rumus molekul CO2, terdiri atas satu 

atom C dan dua atom O. 

 Etena mempunyai rumus molekul C2H4, terdiri dari 2 atom C dan 4 

atom H. 

Perbandingan C dan H pada etena yaitu 2 : 4. Jika 

perbandingan itu disederhanakan, maka C : H menjadi 1 : 2. Rumus 

kimianya ditulis CH2. CH2 merupakan rumus empiris dari C2H4. 

Contoh lain penulisan rumus molekul dan rumus empiris dapat dilihat 

pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.10 Contoh rumus molekul dan rumus empiris 

Nama Senyawa Rumus Molekul Rumus Empiris 

Air 

Amoniak 

Glukosa 

Benzena 

H2O 

NH3 

C6H12O6 

C6H6 

H2O 

NH3 

CH2O 

CH 

 

Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Kadang-kadang perbandingan jumlah atom-atom pada rumus 

molekul merupakan perbandingan paling sederhana, maka rumus 

empiris senyawa akan sama dengan rumus molekulnya misalnya H2O, 

H2SO4, dan NH3. 

Rumus empiris lebih banyak digunakan untuk menyatakan 

rumus kimia senyawa-senyawa ion, misalnya natrium klorida dengan 

rumus kimia NaCl mempunyai perbandingan ion Na+ dan Cl- = 1 : 1, 

asam sulfat dengan rumus H2SO4 mempunyai perbandingan ion H+ 

dan SO4
2- = 2 : 1. 

 

2) Rumus Kimia Senyawa Ion 

Senyawa ion dibentuk oleh ion positif dan ion negatif. 

Senyawa ion tidak bermuatan sebab jumlah muatan positifnya sama 

dengan jumlah muatan negatifnya. Misalnya CaCl2 dibentuk dari 1 ion 

Ca2+ dan 2 ion Cl-, jumlah muatannya adalah +2 +  (-2) = 0. Rumus 

kimia beberapa senyawa ion tertera pada Tabel 2.11. 

Rumus molekul suatu senyawa adalah rumus yang menunjukkan 
jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul senyawa itu. 

Rumus empiris suatu senyawa adalah rumus yang menyatakan 
perbandingan terkecil dari jumlah atom-atom unsur penyusun 
senyawa.  
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Tabel 2.11 Contoh rumus kimia senyawa ion 

                       
Anion 

Kation 

Br
-
 SO4

2-
 PO4

3- 

Na
+
 

K
+ 

Mg
2+

 

Ba
2+ 

Al
3+

 

NaBr 

KBr 

MgBr2 

BaBr2 

AlBr3 

Na2SO4 

K2SO4 

MgSO4 

BaSO4 

Al2(SO4)3 

Na3PO4 

K3PO4 

Mg3(PO4)2 

Ba3(PO4)2 

AlPO4 

 

 

 
b. Tata Nama Senyawa Kimia 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak senyawa yang dikenal baik 

karena kegunaannya maupun karena dampaknya terhadap lingkungan, 

misalnya garam dapur yang memiliki rumus NaCl dengan nama natrium 

klorida dan gas hasil pembakaran bahan bakar yang memiliki rumus CO2 

dengan nama karbon dioksida. Pemberian nama dari rumus-rumus 

tersebut mengikuti aturan-aturan.  Aturan pemberian nama senyawa 

diturunkan dari IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry). 

 

1) Tata Nama Senyawa Ion 

Senyawa ion terbentuk dari kation dan anion.  Untuk 

memahami tata nama senyawa ion, kita harus mengenal dulu nama-

nama kation dan anion.  Lambang-lambang kation dan anion tertera 

pada Tabel 2.12 dan 2.13. 
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Tabel 2.12 Nama-nama kation 

Muatan +1 Muatan +2 Muatan +3 Muatan +4 

Nama Lambang Nama Lambang Nama Lambang Nama Lambang 

Litium 

Natrium 

Kalium 

Sesium 

Perak 

Amonium 

Tembaga (I) 

Li
+ 

Na
+
 

K
+
 

Cs
+
 

Ag
+
 

NH4
+
 

Cu
+ 

Magnesium 

Kalsium 

Barium 

Seng (II) 

Nikel (II) 

Besi (II) 

Tembaga (II) 

Mg
2+

 

Ca
2+

 

Ba
2+

 

Zn
2+

 

Ni
2+

 

Fe
2+

 

Cu
2+

 

Aluminium 

Kromium 
(III) 

Besi (III) 

Al
3+ 

Cr
3+                 

Fe
3+

 

Timah (IV) 

Timbal (IV) 

Sn
4+

 

Pb
4+

 

 

Tabel 2.13 Nama-nama anion 

Muatan -1 Muatan -2 Muatan -3 Muatan -4 

Nama Lambang Nama Lambang Nama Lambang Nama Lambang 

Fluorida 

Klorida 

Bromida 

Iodida 

Nitrit 

Nitrat 

Sianida 

F
- 

Cl
- 

Br
- 

I
- 

NO2
- 

NO3
- 

CN
-
 

Oksida 

Sulfida 

Sulfat 

Sulfit 

Karbonat 

Dikromat 

Kromat 

O2
-
 

S
2-

 

SO4
2-

 

SO3
2-

 

CO3
2-

 

Cr2O7
2- 

CrO4
2-

 

Nitrida 

Fosfida 

Fosfat 

Fosfit 

N
3-

 

P
3- 

PO4
3-

 

PO3
3-

 

Karbida C
4-

 

 

Pemberian nama senyawa yang berikatan ion diawali 

dengan menuliskan nama kation kemudian nama anionnya, misalnya 

KI memiliki nama kalium iodida karena berasal dari kation K+ dan 

anion I-.  Pemberian nama senyawa ion biner dan poliatom berbeda.  

Begitu juga nama senyawa hidrat, senyawa asam, dan senyawa 

basa.  Berikut ini dijelaskan cara pemberian nama pada senyawa-

senyawa tersebut. 

a) Tata nama senyawa biner 

Pada senyawa ion yang termasuk biner, senyawa 

dibentuk dari ion logam (kation) dan nonlogam (anion). 



 

20    BERMUTU     BAB II KLASIFIKASI MATERI DAN SIFATNYA 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

Pemberian nama senyawa biner dimulai dengan nama kation 

kemudian nama anion dengan diberi akhiran     -ida. 

Contoh: 

 

 

Nama senyawa CaBr2 menjadi kalsium bromida. 

Berikut ini contoh pemberian nama beberapa senyawa biner. 

NaCl = natrium klorida  

NaBr = natrium bromida  

KI  = kalium iodida  

KF  = kalium fluorida 

CaS = kalsium sulfida 

CaO  = kalsium oksida  

MgBr2 = magnesium bromida  

BaCl2 = barium klorida 

 

Beberapa logam seperti unsur transisi mempunyai lebih 

dari satu macam ion misalnya Fe2+ dan Fe3+.  Senyawa 

keduanya dengan Cl- membentuk FeCl2 dan FeCl3.  Pemberian 

nama untuk senyawa tersebut mengikuti salah satu aturan 

sebagai berikut: 

1. Ion logam yang muatannya lebih tinggi diberi akhiran –i di 

belakang nama logam itu dalam bahasa latin, sedangkan 

yang muatannya lebih rendah diberi akhiran –o. 

2. Di belakang nama logam ( bahasa Indonesia) dituliskan 

muatan ion dalam kurung dengan angka Romawi dilanjutkan 

dengan nama non logam diberi akhiran –ida. 

Contoh: 

FeCl2 dan FeCl3 diberi nama sebagai berikut: 

FeCl2 diberi nama ferro klorida atau besi(II)klorida. 

FeCl3 diberi nama ferri klorida atau besi(III)klorida. 

Brom + ida = bromida 

Kalsium 

CaBr2 
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Pada senyawa ion, salah satu ion atau kedua ion dapat 

merupakan poliatom. Ion poliatom biasanya terdiri dari dua unsur 

yang bergabung dan mempunyai muatan, seperti CO3
2- dan 

SO4
2-. 

Untuk anion sejenis tetapi jumlah oksigennya berbeda, aturan 

namanya yaitu: 

 jika mengandung oksigen lebih banyak namanya diberi 

akhiran –at 

 jika mengandung oksigen lebih sedikit namanya diberi 

akhiran –it 

Contoh: 

NO3
- = nitrat    NO2

- = nitrit 

SO4
2- = sulfat    SO3

2- = sulfit 

PO4
3- = fosfat    PO3

3- = fosfit 

 

Pemberian nama senyawa poliatom diawali dengan 

menyebutkan nama kation kemudian nama anionnya. 

Contoh: 

NaNO2 =  natrium nitrit   

NaNO3 =  natrium nitrat   

K2SO3 =  kalium sulfit  

K2SO4 =  kalium sulfat  

CaSO2  =  kalsium sulfat 

MgCO3 =  magnesium karbonat 

Ba(NO3)2 =  barium nitrat 

Al2(SO4)3  =  aluminium sulfat 
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Unsur halogen, misalnya klor, dapat membentuk ion 

yang mengandung oksigen dengan jumlah sampai 4. Cara 

pemberian namanya yaitu, untuk ion yang mengikat oksigen 

paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran –it, sedangkan yang 

mengikat oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran –

at. 

Contoh: 

NaClO = natrium hipoklorit 

NaClO2 = natrium klorit 

NaClO3 = natrium klorat 

NaClO4 = natrium perklorat 

 

b) Tata nama senyawa hidrat 

Senyawa-senyawa tertentu ada yang dapat mengikat 

molekul air (hidrat), misalnya MgSO4.7H2O. 

Pemberian nama senyawa hidrat yaitu menyebutkan 

nama senyawa diikuti dengan jumlah hidrat yang ditulis dengan 

sistematika nomor Romawi lalu kata hidrat. 

Sistematika nomor Romawi untuk: 

1   =  mono 6 =  heksa 

2 =  di 7 =  hepta 

3 =  tri 8  =  okta 

4  =  tetra 9  =  nona 

5  =  penta 10 =  deka 

 

MgSO4.7H2O mengikat 7 hidrat mana namanya yaitu 

magnesium sulfat heptahidrat. Nama senyawa hidrat untuk 

senyawa   dapat dilihat pada Tabel 2.14. 
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Tabel 2.14 Beberapa nama senyawa hidrat 

Rumus Senyawa Nama Senyawa 

Na2CO3.10H2O 

CuSO4.5H2O 

BaCl2.8H2O 

CaSO4.2H2O 

Ba(OH)2.8H2O 

Natrium karbonat dekahidrat 

Tembaga(II)sulfat pentahidrat 

Barium klorida oktahidrat 

Kalsium sulfat dihidrat 

Barium hidroksida oktahidrat 

 

2) Tata Nama Senyawa Kovalen 

Senyawa kovalen biner dibentuk dari dua unsur non logam, 

contohnya amoniak NH3, metana CH4, dan air H2O. Nama senyawa 

tersebut adalah nama yang dikenal sehari-hari. 

Bagaimana tata nama senyawa kovalen secara sistematis? 

Tata nama senyawa kovalen yaitu dengan menuliskan jumlah unsur 

pertama, nama unsur, jumlah unsur kedua, dan nama unsur kedua 

diikuti akhiran –ida. 

Contoh: 

 

 

 

 

N2O4 diberi nama dinitrogen tetraoksida. 

Pada senyawa kovalen yang jumlah unsur pertamanya satu, 

awalan ‘mono’ tidak dicantumkan. Contohnya PCl5 diberi nama fosfor 

pentaklorida, bukan monofosfor pentaklorida. Beberapa nama 

senyawa kovalen biner dapat dilihat pada Tabel 2.15. 

 

 

 

 

N2O4 

oksi + ida = oksida 

tetra 

di 
nitrogen 

(1) (2) 

(3) 

(4) 
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Tabel 2.15 Beberapa nama senyawa kovalen biner 

Rumus Senyawa Nama Senyawa 

CO  karbon monoksida 

CO2 karbon dioksida 

SO3 belerang trioksida 

Cl2O7  dikloro heptoksida 

S2Cl2  disulfur diklorida 

P2O3  difosfor trioksida 

P2O5 difosfor pentoksida 

N2O5  dinitrogen pentoksida 

SF4  sulfur tetrafluorida 

PCl3  fosfor triklorida 

 

3. Campuran dan Pemisahan campuran  

 

Banyak produk  makanan dan minuman  dikemas di 

dalam botol, plastik, atau kaleng yang berupa 

campuran berbagai bahan makanan dan zat 

tambahan. Pada kemasan tersebut tertera nama 

komponen campuran dan jumlahnya.  

Gambar 2.5   Sirup Tjampolay 

 

Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat tanpa 

perbandingan tertentu.  Campuran ada yang berupa campuran homogen 

dan campuran heterogen.  Campuran heterogen merupakan campuran yang 

masih memiliki batas yang dapat terlihat antara komponen-komponen 

penyusunnya.  Campuran homogen merupakan campuran yang batas antar 

komponennya  tidak terlihat.  Campuran homogen dinamakan juga larutan, 

sedangkan campuran heterogen disebut juga suspensi.  Contoh jenis 

campuran tertera pada Tabel  2.16. 

Tabel 2.16  Jenis-jenis campuran 

Jenis Campuran 
Zat yang 

dicampurkan 
Penampilan Campuran 

Larutan Air dan  garam Tak berwarna 

Suspensi (padat dalam cair) Air dan  tepung 
Keruh dan terlihat partikel padat 
dalam zat cair 

Suspensi (cair dalam cair) Air dan minyak 
Zat cair terpisah di bagian atas 
dan bagian bawah 
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 Suspensi cair dengan cair akan menghasilkan campuran yang berupa  

emulsi.  Beberapa campuran yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari tertera 

pada Tabel  2.17. 

Tabel 2.17 Larutan, suspensi dan emulsi 

Larutan Suspensi Emulsi 

Campuran 
dari 

Produk 
Campuran 

dari 
Produk 

Campuran 
dari 

Produk 

Nitrogen (g) 

Oksigen  (g) 
Udara 

Air (l) 

Udara (g) 
Awan 

Minyak tak 
berwarna ( l) 

Air (l) 

Cat 

Petrol (l) 

Oli (l) 
Bensin 2 tax 

Debu(s) 

Air (l) 

Udara (g) 

Smog 

Minyak 
lemak(l) 

Air (l) 

Susu 

CO2 (g) 

 Air (l) 
Air soda 

Tanah (s) 

Air ( l) 

Air campur 
tanah 

Minyak 
goreng (l) 

Cuka (l) 

Bumbu 
salad 

 

Komponen yang terdapat dalam larutan terdiri atas pelarut dan zat 

terlarut.  Pelarut merupakan bagian yang melarutkan zat terlarut.  Beberapa 

perbandingan antara pelarut dan zat terlarut tertera pada Tabel 2.18. 

Tabel 2.18    Larutan dan komponennya 

Larutan Zat Terlarut Pelarut 

Udara Oksigen 20% Nitrogen 80% 

Bensin 2 tax Oli 5% Bensin 95% 

Air soda Karbondioksida 0,2% Air 99,8% 

Cuka dapur Asam asetat 25% Air 75 % 

 

a. Pemisahan Campuran 

Garam dapur diperoleh melalui proses penguapan air laut.   

Penguapan  merupakan salah satu cara memisahkan campuran atau suatu 

metode pemisahan.  Metode pemisahan .bertujuan untuk mendapatkan zat 

murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran.  Berdasarkan tahap 
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proses pemisahan, metode pemisahan dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu metode pemisahan sederhana dan metode pemisahan 

kompleks.  Metode pemisahan sederhana adalah metode yang 

menggunakan cara satu tahap.  Proses ini terbatas untuk memisahkan 

campuran atau larutan yang relatif sederhana.  Metode pemisahan 

kompleks memerlukan beberapa tahapan kerja, diantaranya penambahan 

bahan tertentu ,pengaturan proses mekanik alat, dan reaksi-reaksi kimia 

yang diperlukan.  Metode ini biasanya menggabungkan dua atau lebih 

metode sederhana.  Contohnya, pengolahan bijih dari pertambangan 

memerlukan proses pemisahan kompleks.  

Suatu zat dapat dipisahkan dari campurannya karena mempunyai 

perbedaan sifat.  Beberapa dasar pemisahan campuran antara lain sebagai 

berikut : 

1) Ukuran partikel 

Bila ukuran partikel zat yang akan dipisahkan berbeda dengan zat 

pencampur maka campuran   dapat dipisahkan dengan metode filtrasi 

(penyaringan).  Jika partikel zat hasil lebih kecil daripada zat 

pencampurnya, maka dapat dipilih penyaring atau media berpori yang 

sesuai dengan ukuran partikel zat yang diinginkan.  Partikel zat yang 

lebih kecil akan melewati penyaring dan zat pencampurnya akan 

tertinggal pada penyaring. 

2) Titik didih 

Bila antara zat yang ingin dipisahkan dari zat pencampur memiliki titik 

didih yang jauh berbeda dapat dipisahkan dengan metode destilasi. 

Apabila titik didih zat yang ingin dipisahkan lebih rendah daripada zat 

pencampur, maka pada saat campuran dipanaskan antara suhu didih 

zat tersebut  dan di bawah suhu didih zat pencampur, zat tersebut akan 

lebih cepat menguap, sedangkan zat pencampur tetap dalam keadaan 

cair dan sedikit menguap ketika titik didihnya terlewati. Proses 

pemisahan dengan dasar perbedaan titik didih ini bila dilakukan dengan 

kontrol suhu yang ketat akan dapat memisahkan suatu zat dari 

campurannya dengan baik, karena suhu selalu dikontrol untuk tidak 

melewati titik didih campuran. 
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3) Pengendapan 

Suatu zat akan memiliki kecepatan mengendap yang berbeda dalam 

suatu campuran atau larutan tertentu. Zat-zat dengan berat jenis yng 

lebih besar daripada pelarutnya akan segera mengendap. Jika dalam 

suatu campuran mengandung satu atau beberapa zat dengan 

kecepatan pengendapan yang berbeda dan kita hanya menginginkan 

salah satu zat, maka dapat dipisahkan dengan metode sedimentasi 

atau sentrifugasi.   

 

b. Jenis-jenis metode pemisahan  

1) Filtrasi 

Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk 

memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat 

berpori (penyaring).  Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan 

ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya.  Penyaring akan 

menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari 

pori saringan dan meneruskan pelarut.  Penyaringan di laboratorium 

dapat menggunakan kertas saring dan penyaring buchner.  Hasil 

penyaringan disebut filtrat sedangkan sisa yang tertinggal dipenyaring 

disebut residu.  Teknik filtrasi menggunakan kertas saring digambarkan 

pada Gambar 2.6.     

 

 

 

 

 

 

Sumber: Science Chemistry 

Gambar  2.6. Teknik filtrasi 
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Metode filtrasi biasanya dimanfaatkan untuk memisahkan filtrate dari 

endapan zat kimia, menjernihkan preparat kimia di laboratorium   atau 

membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula.  Penyaringan 

secara besar-besaran contohnya  membersihkan air dari sampah pada 

pengolahan air. 

Penyaring Buchner adalah penyaring yang terbuat dari bahan kaca 

yang kuat dilengkapi dengan alat penghisap seperti yang tertera pada 

Gambar 2.7. 

 

Sumber: Science Chemistry 

Gambar 2.7  Penyaring Buchner 

 

Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring dan 

penyaring Buchner mengakibatkan zat cair pada residu terhisap 

sehingga residu lebih kering. 

 

2) Sublimasi 

Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan 

menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu 

sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal.  Bahan-bahan 

yang menggunakan metode ini adalah bahan yang mudah menyublim, 

seperti kamfer dan iod.  Sublimasi tertera pada gambar 2.7      
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Sumber: Science Chemistry 

Gambar  2.8 Sublimasi 

Untuk mendapatkan iodium yang 

murni dari campurannya dilakukan 

dengan sublimasi.  Campuran iodium 

dipanaskan pada gelas kimia yang 

ditutup dengan wadah yang diisi es. 

 

Kristal iodium murni akan menyublim berubah menjadi wujud gas dan 

memadat kembali karena pengaruh pendinginan. 

3) Kristalisasi 

 

Sumber : Chemistry The 

Molecular Nature 

of Matter and 

Change 

Kristalisasi merupakan metode pemisahan 

untuk memperoleh zat padat yang terlarut 

dalam suatu larutan.  Dasar metode ini adalah 

kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan 

perbedaan titik beku. Kristalisasi ada dua cara 

yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi-

pendinginan.   

Gambar 2.9 Kristalisasi 

 

Contoh proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pembuatan garam dapur dari air laut. 

Air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan 

bantuan sinar matahari dibiarkan menguap.  Setelah proses 

penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih 

bercampur dengan pengotornya, sehingga untuk mendapatkan garam 

yang bersih diperlukan proses rekristalisasi (pengkristalan kembali).  

Contoh lain adalah pembuatan gula pasir dari tebu. Batang tebu 

dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya, kemudian diuapkan 
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dengan penguap hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi 

kental, lewat jenuh, dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian 

dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. 

4) Destilasi 

Destilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu 

bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain 

yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan adalah 

titik didih yang berbeda.  Bahan yang dipisahkan dengan metode ini 

adalah bentuk larutan atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan 

perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat.  Proses pemisahan yang 

dilakukan adalah bahan campuran dipanaskan pada suhu diantara titik 

didih bahan yang diinginkan.  Pelarut bahan yang diinginkan akan 

menguap, uap dilewatkan pada tabung pengembun (kondensor).  Uap 

yang mencair ditampung dalam wadah.  Bahan hasil pada proses ini 

disebut destilat, sedangkan sisanya disebut residu.  Rangkaian  alat 

destilasi tertera pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Destilasi 

termometer 

Labu 

destilasi 

Campuran 

Air keluar 

Pendingin Lie bigh 

Air dingin masuk Destilat 
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Destilasi digunakan adalah proses penyulingan minyak bumi, 

pembuatan minyak kayu putih, pembuatan minyak atsiri dan 

memurnikan air minum. 

5) Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan 

campuran dalam pelarut yang sesuai.  Dasar metode pemisahan ini 

adalah kelarutan bahan dalam pelarut tertentu.  Pada kegiatan 

praktikum pembuatan indikator alam, ekstraksi dapat digunakan untuk 

mengekstraksi zat warna bunga.  Bahan pelarut biasanya  alkohol. 

6) Kromatografi 

Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan 

kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu.  Dasar 

pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya 

absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas (daya penguapan).  

Contoh proses kromatografi sederhana adalah kromatografi kertas 

untuk memisahkan tinta.  

B. Reaksi-reaksi Kimia 

 

Sumber : Chemistry The Molecular Nature 

of Matter and Change 

Gambar. 2.11 Kembang api 

Indahnya kembang api ini karena terjadinya 

proses pembakaran beberapa senyawa kimia 

yang menghasilkan warna-warna nyala yang 

berbeda.  Pembakaran termasuk peristiwa 

perubahan kimia, dan perubahan kimia 

disebut juga reaksi kimia  atau reaksi saja. 

Selain itu contoh hasil reaksi kimia yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah 

perkaratan 

Reaksi terjadi kalau ikatan-ikatan di antara atom-atom pada suatu 

senyawa yang bereaksi putus dan berikatan lagi membentuk senyawa baru. Zat 
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sebelum bereaksi  disebut reaktan atau pereaksi, sedangkan zat yang terbentuk 

setelah reaksi disebut produk atau hasil reaksi.  Contoh penulisan reaksi adalah :  

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

     Pereaksi                        Produk 

Catatan :  

Tanda panah berarti menghasilkan 

Simbol wujud zat: 

s= padat;      l = cair;       g = gas;       aq = larutan 

Gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia  

Terjadinya reaksi dapat diamati melalui gejala-gejala yang 

ditimbulkannya.  Gejala-gejala yang menyertai reaksi adalah timbulnya endapan, 

gas, perubahan warna dan perubahan suhu.  Contoh reaksi-reaksi  dan gejala 

yang dihasilkannya adalah sebagai berikut: 

a) Reaksi yang menghasilkan endapan 

NaCl(aq)        +     AgNO3(aq)                            NaNO3(aq)  +    AgCl(s)  

BaCl2 (aq)      +     Na2CO3(aq)                           BaCO3(s)    +    2NaCl (aq) 

 

b) Reaksi yang menghasilkan gas 

Mg (s)          +     2HCl (aq)                                  MgCl2(aq) + H2(g) 

CaCO3 (s)    +     2HCl (aq)                                  CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

 

c) Reaksi yang menghasilkan panas 

Mg (s)            +     2HCl (aq)                            MgCl2(aq)    +   H2(g)   +   kalor 

NaOH (aq)     +     HCl (aq)                              NaCl2(aq)    +   H2O(l)  +   kalor 

CaO (s)          +     2H2O (aq)                           Ca(OH)2(aq)   +   H2O(l)  +  kalor 
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d) Reaksi yang menghasilkan perubahan warna 

2K2CrO4 (aq)   +    2HCl (aq)                            2K2Cr2O7 (aq) +  KCl(aq) + H2O(l) 

     Kuning             tidak berwarna                                  jingga                tidak berwarna 

 

 

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Reaksi Kimia  

a. Reaksi Kimia Akibat  Pemanasan 

Pada saat gula dipanaskan  terus menerus, gula berubah warna menjadi hitam. 

Zat tersebut adalah karbon. Gula berubah menjadi karbon dan air akibat 

pemanasan. 

Gula                                karbon        +      air 

Akibat pemanasan, suatu zat dapat berubah  dengan dua cara yaitu mengalami 

persenyawaan dan penguraian.  Persenyawaan terjadi akibat  dua zat  atau 

lebih bergabung  membentuk zat baru, sedangkan penguraian  adalah 

perubahan  kimia akibat  suatu zat terurai  menjadi dua atau lebih zat baru. 

Pemanasan yang mengakibatkan persenyawaan misalnya pembakaran besi 

dengan belerang (sulfur) membentuk besi sulfida. 

Besi      +    Sulfur                              besi sulfida 

Pada pembakaran, suatu zat akan  bersenyawa dengan oksigen dengan 

bantuan pemanasan. Contoh   pembakaran lilin, kayu bakar,  dan bahan bakar.  

Panaspun dapat mengakibatkan  suatu zat  terurai  menjadi dua  atau lebih zat 

baru.  Gula yang dipanaskan menjadi karbon dan air merupakan contoh 

penguraian. Contoh lainnya yaitu  pemanasan kalsium karbonat  (batu pualam) 

menghasilkan kalsium oksida   dan karbon dioksida. 

Kalsium karbonat                              kalsium oksida     +    karbon dioksida 

 

 

Panas 

Panas 

Panas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride
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b. Reaksi kimia akibat cahaya 

Salah satu contoh reaksi kimia dengan bantuan cahaya matahari adalah 

fotosintesis.  Selama fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan air, karbon 

dioksida, dan energi cahaya matahari  untuk menghasilkan glukosa dan 

oksigen.   

Air       +    karbon dioksida                              glukosa        +    oksigen 

c. Perubahan kimia akibat arus listrik 

Pemberian arus listrik pada suatu zat dapat mengubah sifat zat tersebut secara  

sementara atau secara tetap.  Beberapa zat dapat terurai  jika dialiri arus listrik. 

Proses ini disebut elektrolisis.  Contohnya elektrolisis air.  Air jika dialiri arus 

listrik dalam  alat elektrolisis  akan terurai  menjadi gas oksigen  dan hidrogen.  

Reaksi kimia melalui proses elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari  

contohnya proses penyepuhan perhiasan dari tembaga  oleh emas atau perak. 

Proses ini dikenal dengan nama electroplating. 

 

C. Larutan Asam, Basa, dan Garam 

 

Gambar 2.12 Buah apel 

Apa yang anda pikirkan pada saat mendengar 

kata asam?  Semua orang mengenal kata asam 

dari hal-hal yang rasanya asam seperti buah 

apel, jeruk, dan buah-buahan lainnya.  Selain itu 

dikenal beberapa larutan asam yang sering 

digunakan seperti asam cuka dan asam sulfat.  

Asam berhubungan juga dengan penyakit serta 

masalah pencemaran lingkungan contohnya 

kelebihan asam lambung dan hujan asam. 

Sebenarnya banyak kegunaan asam dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya asam cuka untuk memasak, asam askorbat dalam vitamin C dan asam 

sulfat yang digunakan dalam aki.  Selain asam ada juga senyawa basa dikenal 

dalam kehidupan sehari-hari seperti aluminium hidroksida dan magnesium 

hidroksida yang terdapat pada obat maag dan kalsium hidroksida atau air kapur. 

cahaya 
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Larutan asam dan basa dapat dibedakan melalui pengujian dengan 

indikator. Indikator yang sering digunakan adalah lakmus merah dan lakmus biru. 

Asam-basa juga dikenal di bidang pertanian dan lingkungan hidup yaitu berkaitan 

dengan pH atau derajat keasaman tanah atau air.  Pengukuran pH dapat dilakukan 

dengan indikator universal. 

Kata ”asam” berasal dari bahasa Latin “acidum” atau “acid” dalam bahasa 

Inggris. Kata asam ini dikaitkan dengan rasa asam dari senyawa-senyawanya. 

Lawan dari asam yaitu ”alkali”, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti abu 

tanam-tanaman. Senyawa alkali lebih dikenal dengan nama basa. 

Menurut Rouelle (1774), basa dapat bereaksi dengan asam membentuk 

garam.  Banyak contoh garam yang digunakan dalam kehidupan.  Yang paling 

sering digunakan adalah garam dapur atau natrium klorida.  Pada bahasan 

berikutnya akan diuraikan tentang larutan asam, basa, dan garam serta indikator 

asam basa. 

Larutan asam, basa, dan garam memiliki sifat yang berbeda.  Hal ini dapat 

diamati melalui suatu percobaan dengan menggunakan indikator atau dengan 

mempelajari rumus dan reaksi-reaksinya.  Salah satu cara yang paling mudah 

untuk membedakan sifat larutan asam dan basa yaitu  dengan menggunakan  

lakmus merah dan lakmus biru.  

Tabel 2.19 Sifat larutan berdasarkan perubahan warna kertas lakmus 

Larutan 
Warna lakmus 
merah dan biru 

Sifat 

Asam klorida 

Asam sulfat 

Asam nitrat 

HCl 

H2SO4 

HNO3 

Lakmus biru 
berubah menjadi 

merah 
Asam 

Gula (glukosa) 

Garam (natrium klorida) 

C6H12O6 

NaCl 

Tidak terjadi 
perubahan 

warna 
Netral 

Amonia 

Natrium hidroksida 

Natrium karbonat 

NH3 

NaOH 

Na2CO3 

Lakmus merah 
berubah menjadi 

biru 
Basa 
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Dari data tabel tersebut diketahui bahwa larutan asam, basa, dan garam dapat 

dibedakan dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru.  Larutan asam 

dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah, larutan basa mengubah warna 

lakmus merah menjadi biru.  Larutan yang netral tidak mengubah warna lakmus 

merah maupun biru. 

1. Larutan Asam 

Asam merupakan zat yang larutannya berasa asam dan dapat memerahkan 

warna lakmus biru.  Senyawa asam sangat banyak tetapi dapat dikelompokkan 

berdasarkan jenis dan sifatnya. 

a. Sifat Asam 

Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai menghasilkan 

ion positif dan ion negatif.  Menurut Arrhenius, jika asam dilarutkan dalam 

air akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut: 

HxZ (aq)                                   x H+ (aq)    +    Zx- (aq)                       atau 

HxZ (aq)    + H2O(l)                                x H3O
+ (aq)    +    Zx- (aq)    

Asam akan melepaskan ion H+ atau ion H3O
+.  Ion H3O

+ terjadi karena ion 

H+ diikat oleh molekul air.  Reaksi ionisasi asam biasanya ditulis dengan 

melepaskan ion H+.  Ion H+ inilah yang merupakan pembawa sifat asam. 

Contoh reaksi ionisasi beberapa larutan asam: 

1) HCl (aq)                       H+ (aq)   +   Cl-(aq) 

2) H2SO4 (aq)                       2H+ (aq)   +   SO4
2- (aq) 

3) CH3COOH(aq)                        H+ (aq)   +   CH3COO- (aq) 

 

b. Pengelompokkan Asam 

Asam dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H+ yang 

dilepaskannya, rumusnya, dan kekuatannya. 



 

BERMUTU     37 BAB II KLASIFIKASI MATERI DAN SIFATNYA 
 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

Berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan, senyawa asam 

dikelompokkan menjadi senyawa asam monoprotik, diprotik, dan tripotik. 

1) Asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan satu ion H+ dalam 

pelarut air, misalnya: 

a) HCl(aq)                                  H+ (aq)   +   Cl- (aq) 

b) HNO3 (aq)                              H+ (aq)   +   NO3
- (aq) 

c) CH3COOH(aq)                      H+ (aq)   +   CH3COO- (aq) 

2) Asam diprotik, yaitu asam yang melepaskan dua ion H+ ke dalam 

pelarut air, misalnya: 

a) H2SO4(aq)                             2H+ (aq)   +   SO4
2- (aq) 

b) H2SiO3 (aq)                             2H+ (aq)   +   SiO3 
2- (aq) 

c) H2S (aq)                                 2H+ (aq)   +   S2- (aq) 

3) Asam tripotik, yaitu asam yang melepaskan tiga ion H+ ke dalam 

pelarut air, misalnya: 

a) H3PO4 (aq)                             3H+ (aq)   +   PO4
3- (aq) 

b) H3PO3 (aq)                             3H+ (aq)   +   PO3
3- (aq)  

 

Berdasarkan rumus kimianya, senyawa asam dibedakan sebagai asam 

non oksi, asam oksi, dan asam organik. 

1) Asam non oksi yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. 

Contoh beberapa asam non oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.20   Beberapa contoh asam non oksi 

Rumus Senyawa Nama Asam Reaksi Ionisasi 

HF Asam fluorida HF                  H
+
  +  F

- 

HCl Asam klorida HCl                 H
+
  +  Cl

- 

HBr Asam bromida HBr                 H
+
  +  Br

- 

HCN Asam sianida HCN                H
+
  +  CN

- 

H2S Asam sulfida H2S                 2H
+
  +  S

2- 

 

2) Asam oksi yaitu asam yang mengandung oksigen. 

Contoh beberapa asam oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.21 Beberapa contoh asam oksi 

Rumus 
Senyawa 

Nama Asam Reaksi Ionisasi 

HClO Asam hipoklorit HClO                  H
+
  +  ClO

- 

HNO3 Asam nitrat HNO3                  H
+
  +  NO3

- 

H2SO4 Asam sulfat H2SO4                 2H
+
  +  SO4 

2- 

H2CO3 Asam karbonat       H2CO3                 2H
+
  +  CO3

2- 

H3PO4 Asam fosfat       H3PO4                 3H
+
  +  PO4

3-
 

 

3) Asam organik yaitu asam oksi yang umumnya terdapat pada senyawa 

organik.   

Contoh asam organik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.22  Beberapa contoh asam organik 

Rumus 
Senyawa 

Nama Asam Reaksi Ionisasi 

HCOOH Asam format HCOOH                       H
+
  +  HCOO

- 

CH3COOH Asam asetat CH3COOH                   H
+
 + CH3COO

- 

C2H5COOH Asam propionat C2H5COOH                  H
+
  +  C2H5COO

- 

C6H5COOH Asam benzoat C6H5COOH                  H
+
  +  C6H5COO

- 
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Berdasarkan kekuatannya, asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah 

yang ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi asam di dalam air. 

1) Asam kuat yaitu asam yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau 

mengalami ionisasi sempurna, misalnya: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, 

HClO4, dan H2SO4. 

2) Asam lemah yaitu asam yang derajat ionisasinya kurang dari 1 atau 

mengalami ionisasi sebagian, seperti: HCOOH, CH3COOH, H2CO3, 

HCN, dan H2S. 

 

c. Pembentukan Asam dari Oksida Non Logam 

Asam dapat dihasilkan dari reaksi antara senyawa oksida non logam 

dengan air. 

Contoh :    CO2                +             H2O                   H2CO3 

                   N2O5              +                   H2O                  2HNO3 

                   SO3                +            H2O                    H2SO4 

 

d. Asam Dalam Kehidupan Sehari-hari 

  

Asam banyak kita kenal dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Gambar 2.13    Buah yang mengandung senyawa asam 

Asam terdapat di dalam buah-buahan asam. Asam askorbat dikenal 

dengan nama vitamin C.    

Berikut ini beberapa asam yang ada di sekitar kita dan keberadaannya. 
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Tabel 2.23  Beberapa asam yang ada di sekitar kita 

Nama Keberadaan 

Asam askorbat Dalam buah-buahan dikenal sebagi vit. C 

Asam sitrat Dalam jus jeruk atau buah-buahan 

Asam asetat Dalam cuka dapur  

Asam klorida Dalam asam lambung, pembersih lantai 

Asam laktat Dalam susu asam 

Asam fosfat Dalam bahan pupuk 

Asam sulfat Dalam aki mobil dan bahan pupuk 

 

Asam sulfat diproduksi secara besar-besaran di pabrik karena 

banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk sehari-

hari seperti yang tertera pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Kegunaan asam sulfat 

 

Seperti terlihat pada Gambar 2.14 adapun kegunaan dari asam sulfat 

diantaranya sebagai bahan pembuatan zat warna pada cat, pupuk, 

pemutih kain, plastik, pembersih logam, sabun, dan penyamakan kulit.  
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Selain banyak manfaatnya, asam dapat 

pula menimbulkan pencemaran udara dan 

air sehingga merusak lingkungan misalnya 

pada logam-logam dan bangunan. 

  

 

 

 

Asam bersifat korosif.  Jika terkena logam dan marmer akan menimbulkan 

reaksi.  Limbah pabrik yang mengandung asam sangat berbahaya karena 

menimbulkan korosi pada bangunan atau jembatan.   

Di beberapa daerah, sekarang telah terjadi hujan asam.  Asap kendaraan 

yang mengandung gas karbon dioksida akan bereaksi dengan air 

membentuk asam karbonat. 

Sedangkan asap pabrik yang mengeluarkan gas sulfur dioksida bereaksi 

dengan air membentuk asam sulfat, dan gas nitrogen dioksida bereaksi 

dengan air menghasilkan asam nitrat. 

  

Gambar 2.16  Pencemaran dan akibat hujan asam 

 

2. Larutan Basa 

Orang yang sakit maag atau kelebihan asam lambung biasanya diobati dengan 

obat maag atau antacid.  Antacid mengandung senyawa basa sehingga dapat 

mengurangi kelebihan asam lambung. 

 

Gambar 2.15  Reaksi antara pualam dengan asam 
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a. Sifat Basa 

Basa mempunyai sifat kebalikan dari asam.  Larutannya dapat membirukan 

lakmus merah, karena itu jika kita mereaksikan asam dengan basa pada 

jumlah yang sama akan menghasilkan larutan netral. 

Menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air akan terjadi reaksi 

ionisasi dan terbentuk ion OH-, sehingga ion OH- merupakan pembawa 

sifat basa. Reaksi ionisasi basa secara umum dapat ditulis sebagai berikut: 

L(OH)x(aq)               L+ (aq)  +   x OH- (aq) 

Beberapa senyawa basa yang banyak digunakan adalah NaOH, Ca(OH)2, 

dan Mg(OH)2.   

NaOH(aq)                      Na+(aq)   +   OH-(aq) 

Ca(OH)2(aq)                 Ca2+(aq)  +   2OH-(aq) 

Mg(OH)2 (aq)                     Mg2+ (aq)  +   2OH- (aq) 

 

b. Pengelompokkan Basa  

Basa dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion OH- yang 

dilepaskannya dan kekuatannya.  Berdasarkan ion OH- yang dilepaskan di 

dalam larutannya, basa dikelompokkan menjadi basa monohidroksi dan 

basa polihidroksi. Basa monohidroksi yaitu basa yang melepaskan satu ion 

OH- dalam larutannya, sedangkan basa polihidroksi yaitu basa yang 

melepaskan lebih dari satu ion OH- dalam larutannya. Beberapa contoh 

senyawa basa dan reaksi ionisasinya tertera pada tabel berikut. 

Tabel 2.24 Beberapa contoh senyawa basa 

Rumus Senyawa 
Basa 

Nama Basa Reaksi Ionisasi 

Basa Monohidroksi 

LiOH 

 

Litium hidroksida 

 

LiOH                  Li
+
   +    OH

- 

NaOH Natrium hidroksida NaOH                 Na
+
  +    OH

- 

KOH Kalium hidroksida KOH                   K
+
   +    OH

- 
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Rumus Senyawa 
Basa 

Nama Basa Reaksi Ionisasi 

Basa Polihidroksi 

Mg(OH)2 

 

Magnesium(II)hidroksida 

 

Mg(OH)2                      Mg
2+

 +  2OH
- 

Ba(OH)2 Barium(II)hidroksida Ba(OH)2                       Ba
2+

  +  2OH
- 

Al(OH)3 Aluminium(III)hidroksida Al(OH)3                       Al
3+

  +  3OH
- 

Fe(OH)2 Besi(II)hidroksida Fe(OH)2                       Fe
2+

  +  2OH
- 

Fe(OH)3 Besi(III)hidroksida Fe(OH)3                       Fe
3+ 

 +  3OH
- 

 

Berdasarkan kekuatannya, basa terdiri dari basa kuat dan basa lemah 

yang ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi  basa di dalam larutan air. 

1. Basa kuat yaitu basa yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau 

mengalami ionisasi sempurna, misalnya:  LiOH, NaOH, KOH. 

2. Basa lemah yaitu basa yang derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 atau 

mengalami ionisasi sebagian seperti:  Mg(OH)2, Al(OH)3,  dan NH3(aq). 

 

c. Pembentukan basa dari oksida logam 

Basa dapat dihasilkan dari reaksi antara senyawa oksida logam dengan 

air. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Basa Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Beberapa senyawa basa terdapat didalam berbagai produk yang 

digunakan sehari-hari.  

Na2O + H2O  2NaOH 

K2O + H2O  2KOH 

CaO + H2O  Ca(OH)2 

MgO + H2O  Mg(OH)2 
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Gambar 2.17 Bahan sehari-hari yang mengandung basa. 

Contoh nama senyawa basa pada beberapa produk tertera pada tabel 

berikut.  

Tabel 2.25  Beberapa basa yang ada di sekitar kita 

Nama Keberadaan 

Amonia atau amonium hidroksida Dalam pupuk dan bahan pembersih kaca  

Kalsium hidroksida Dalam air kapur, untuk cat tembok 

Magnesium hidroksida Dalam obat antacid 

Natrium hidroksida Dalam sabun dan pembersih 

 

Basa yang banyak digunakan untuk produk industri adalah natrium 

hidroksida (NaOH) yang dikenal sebagai soda api.  NaOH banyak 

digunakan untuk pembuatan sabun, detergen, dan bahan pembersih lain 

seperti pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Produk dari natrium hidroksida 
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Basa umumnya bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, sehingga 

akan cepat rusak jika disimpan dalam keadaan terbuka. Jika terkena 

tangan akan terasa panas atau gatal. 

 

3. Garam 

Garam yang paling dikenal adalah natrium klorida dengan rumus senywa NaCl.  

Garam dapur terkandung di dalam air laut dengan jumlah yang cukup banyak 

sehingga garam dapur dapat diperoleh dengan menguapkan air laut.  Di 

beberapa tempat, garam dapur dapat juga ditambang dari bumi.  Untuk 

memurnikannya dilakukan proses pemisahan campuran.  

a. Sifat-sifat garam 

Natrium klorida tidak mengubah warna lakmus merah menjadi biru atau 

lakmus biru menjadi merah.  Hal ini berarti larutannya bersifat netral.  Di 

laboratorium, garam dapur dapat dibuat dari reaksi antara asam dan basa.  

Reaksi pembentukan garam dari asam dan basa disebut penetralan atau  

reaksi netralisasi. 

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

 

Garam umumnya berbentuk kristal.  Garam terjadi karena adanya 

penggantian ion hidrogen pada asam oleh ion logam. 

Selain itu pembentukan kristal garam NaCl dapat diperoleh dengan 

mencampurkan larutan jenuh natrium nitrat dengan larutan jenuh kalium 

klorida.  Reaksi yang terjadi sebagai berikut: 

NaNO3(aq)  +   KCl(aq)                        NaCl(aq)   +      KNO3(l) 

 

 

 

 

 

asam klorida  natrium hidroksida  natrium klorida  air  
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Tabel 2.26 Tata nama garam 

Asam 
Ion 

Logam 

Garam 

Nama Rumus Nama Rumus 

Asam klorida   HCl    Na
+ 

K
+ 

Natrium klorida  

Kalium klorida  

NaCl 

KCl 

Asam sulfat H2SO4      Na
+ 

Mg
2+

 

Natrium sulfat 

Magnesium sulfat 

Na2SO4 

MgSO4 

Asam fosfat H3PO4     K
+ 

Ca
2+ 

Kalium fosfat 

Kalsium fosfat 

K3 PO4   

Ca3(PO4)2    

 

b. Pengelompokkan Garam 

Garam dapat dikelompokkan berdasarkan sifat asam basa dan 

kelarutannya. Garam ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Sifat asam 

basa suatu garam bergantung pada jenis asam basa pembentuknya.   

Beberapa garam, asam basa pembentuknya, dan sifatnya tertera pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.27  Rumus, nama dan sifat garam 

Rumus Nama 
Asam 

pembentuk 
Basa 

pembentuk 
Sifat 

Garam 

NaCl Natrium klorida HCl NaOH Netral 

Na2CO3 Natrium karbonat H2CO3 NaOH Basa 

Na2 SO4 Natrium sulfat H2SO4 NaOH Netral 

KCN Kalium sianida HCN KOH Basa 

NH4Cl Amonium klorida HCl NH4OH Asam 

 

Berdasarkan kelarutannya, garam ada yang mudah larut dan sukar larut 

dalam air.  Contohnya tertera pada tabel berikut. 

 

 

 



 

BERMUTU     47 BAB II KLASIFIKASI MATERI DAN SIFATNYA 
 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

Tabel 2.28 Garam yang mudah larut dan sukar larut 

Garam yang mudah larut Garam yang sukar larut 

Rumus Nama Rumus Nama 

NaCl Natrium klorida AgCl Perak klorida 

CaCl2 Kalsium klorida  PbCl2 Timbal (II) klorida 

KI Kalium iodida PbI2 Timbal (II) iodida 

KNO3 Kalium nitrat CaCO3 Kalsium karbonat 

Pb(NO3)2 Timbal(II)nitrat BaCO3 Barium karbonat 

 

 

c. Reaksi Penggaraman 

Garam banyak kegunaannya dalam kehidupan.  Untuk memenuhi 

kebutuhan itu maka garam banyak diproduksi di pabrik.  Selain melalui 

reaksi antara asam dan basa, garam juga dapat dibuat dengan 

mereaksikan asam dengan logam atau asam dengan senyawa karbonat 

Contoh: 

Asam + logam  garam + hidrogen 

H2SO4 + Mg  MgSO4 + H2 

       

 

 

Pembuatan kristal garam biasanya dilakukan melalui reaksi antara larutan 

asam dengan senyawa oksida basa dan senyawa karbonat.  

Reaksi pembentukan garam tembaga (II) sulfat adalah: 

CuO(s)   + H2SO4( aq)                  CuSO4 (s)   +   H2O(l) 

Asam + senyawa karbonat  garam + karbon dioksida + air 

2 HCl + CaCO3  CaCl2 + CO2 + H2O 
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Garam yang sukar larut dapat pula dibuat dengan cara reaksi 

pengendapan. Contohnya pembuatan garam timbal(II)iodida dari reaksi 

antara timbal(II)nitrat dengan kalium iodida.  Bagaimana menuliskan 

reaksinya?  Perhatikan diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19  Reaksi pengendapan PbI2 

Ion Pb2+ dan  ion  I-  dari kedua larutan akan bergabung membentuk  PbI2. 

Reaksi yang terjadi adalah: 

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

Reaksi yang terjadi dapat ditulis dalam reaksi ion-ionnya saja 

    Pb2+(aq)     +   I- (aq)                                       Pb I2 (s)   

Garam PbI2 yang sukar larut akan mengendap, sedangkan ion K+ dan NO3
- 

tidak mengalami perubahan dan tetap berada dalam larutan sehingga tidak 

dituliskan dalam reaksi ion. 

Contoh reaksi pembuatan garam melalui pengendapan: 

Pb(NO3)2 (aq)  +  2 KCl (aq)                           PbCl2(s)       +    2 KNO3 (aq) 

BaCl2 (aq)       +  2 Na2CO3(aq)                      Ba CO3(s)    +    2 NaCl (aq) 

AgNO3(aq)      +  NaCl(aq)                             AgCl (s)       +    NaNO3 (aq) 

AgNO3(aq)      +  KI (aq)                                 AgI(s)          +     NaNO3 (aq) 

campur
an p

e
n
g
e
n
d
a
p
a
n Larutan 

timbal 
nitrat 

Larutan 
natrium 
iodida 

Ion-ion 
Na

+
 (aq) 

dan NO3
+ 

(aq) 

Endapan 
timbal 
iodida 
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d. Garam dalam kehidupan sehari-hari 

Beberapa senyawa garam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya di bidang pertanian, kedokteran, farmasi, dll.  Kegunaan 

beberapa senyawa garam dalam kehidupan sehari-hari tertera pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 2.29 Kegunaan beberapa garam  dalam kehidupan  sehari-hari 

Bidang 

Senyawa Garam 

Kegunaan 

Rumus Nama 

Pertanian CuSO4 Tembaga (II) Sulfat Membasmi jamur 
tanaman  seperti  anggur  
dan kentang 

Kedokteran CaSO4.2H2O Kalsium sulfat dihidrat Gips untuk patah tulang 

CaF2 Kalsium fluorida Menguatkan email gigi 

Rumah 
tangga 

Na2CO3 Natrium karbonat  Bahan-bahan alat  
pembersih 

NaHCO3 Natrium hidrogen  
karbonat 

Soda kue 

NaCl Natrium klorida Penambah rasa asin 

 

 

Penambahan larutan asam ke dalam larutan basa akan menghasilkan 

larutan yang netral, jika jumlah ion H+ dari asam sama dengan ion OH- dari 

basa. Reaksi penetralan banyak digunakan dalam berbagai bidang sangat 

membantu kehidupan manusia.  
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Contoh:  

Pertanian 

 

Tanah biasanya bersifat asam, sedangkan banyak tumbuhan 

yang tumbuh baik pada suasana basa.  Umumnya petani 

menetralisir asam dengan menggunakan kapur. 

Kesehatan Darah mempunyai pH sekitar 7,3 yang berarti sedikit basa. 

Penyuntikan obat-obatan melalui infus harus berisi cairan 

dengan pH yang hampir sama.  Perubahan pH pada darah 

seseorang dapat mengakibatkan kematian. 

 Cairan dalam lambung manusia bersifat asam dengan pH 

sekitar  2.  Jika terlalu asam akan menyebabkan gangguan 

pencernaan makanan. Cara menetralisir kelebihan asam yaitu 

dengan menelan antacid seperti magnesium hidroksida, 

aluminium hidroksida, magnesium karbonat, dan  natrium 

bikarbonat. 

 

4. Indikator  Asam basa 

Sifat asam, basa, dan garam dapat diidentifikasi dengan menggunakan 

indikator.  Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna dalam 

keadaan asam atau basa.  Indikator asam basa ada yang berupa indikator 

buatan dan indikator alam. 

a. Indikator Buatan 

 

 
 

Indikator buatan adalah indikator yang sudah 

dibuat  di pabrik alat-alat kimia, dan kita tinggal 

menggunakannya. Untuk mengidentifikasi sifat 

asam, basa, dan garam biasanya digunakan 

kertas lakmus.   

 

Gambar 2.20  Lakmus merah dan lakmus biru 
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Kertas lakmus terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru.  Indikator buatan 

lainnya adalah indikator universal, indikator asam basa seperti fenolftalin 

dan metil jingga. 

Indikator ini selain untuk menentukan sifat asam basa juga dapat 

digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau pH larutan. 

 

b. Indikator Alam 

Indikator  alam merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya 

dalam larutan yang bersifat, asam, basa atau netral.  Indikator alam yang 

biasa digunakan untuk pengujian asam basa adalah bunga-bungaan, umbi, 

kulit buah dan daun yang berwarna.  Perubahan warna indikator 

bergantung pada warna  jenis tanamannya, misalnya  kembang sepatu 

merah di dalam asam berwarna merah dan di dalam basa berwarna hijau. 

Kol ungu dalam asam berwarna merah ungu dalam basa berwarna hijau.  

Untuk memperoleh indikator alam ini sangat sederhana, dapat dibuat oleh 

siswa SMP.  Caranya adalah dengan menumbuk  satu macam kelopak 

bunga sampai halus.  Tambahkan ± 5 mL alkohol, aduk campuran, 

diamkan sebentar kemudian pisahkan larutan ekstrak bunga yang akan 

digunakan sebagai indikator.  

Untuk melihat perubahan warna indikator tersebut siapkan tiga larutan 

yang bersifat asam, basa dan netral; misalnya asam cuka, air kapur dan air 

murni.  Teteskan larutan indikator yang dibuat, amati warna indikator pada 

larutan tersebut.  Warna yang timbul dicatat dan gunakan sebagai warna 

standar jika indikator tersebut akan digunakan untuk menguji larutan yang 

akan diuji sifatnya.  
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Contoh warna indikator alam yang terdiri dari kelopak bunga, umbi dan kulit 

buah tertera pada tabel 2.31. 

Tabel  2.30  Contoh indikator alam dan perubahan warnanya. 

Bahan dan warna 
ekstrak bunga 

Warna dalam 

Cuka Air murni Air kapur   

 

Mawar merah 

 

 

 

merah 

 

 

 

merah 

 

 

 

hijau 

 

Bunga Bugenvil 

 

 

 

ungu 

 

 

 

ungu 

 

 

 

hijau 

 

Kunyit 

 

 

 

kuning 

 

 

 

kuning 

 

 

 

coklat 

 

Kembang sepatu 

 

 

 

merah 

 

 

 

merah 

 

 

 

hijau 

  

Kulit manggis 

 

 

 

merah 

 

 

 

merah 

 

 

 

hijau 
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c. Derajat Keasaman (pH) 

Di daerah pertanian, keasaman atau kebasaan tanah sangat diperhatikan 

karena harus sesuai dengan tanaman yang akan diproduksi.  Ada tanaman 

yang dapat berkembang baik dalam keasaman rendah atau tinggi.  Untuk 

menentukan berapa derajat keasaman suatu larutan digunakan skala pH 

dan alatnya dapat berupa kertas indikator universal, indikator universal cair 

dan pH meter seperti gambar berikut. 

  

Gambar 2.21  Indikator universal dan pH meter 

Indikator universal, umumnya berbentuk pita kertas berwarna kuning. Jika 

dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa, warna kertas akan berubah 

sesuai keasaman dan kebasaan larutan tersebut. Untuk menentukan pH 

larutan yang diuji, bandingkan warna yang muncul dengan warna-warna 

pada skala pH indikator seperti berikut:  

 

 

 

 

 

   

Indikator universal ada yang memiliki skala pH dari 1 sampai 11, 1 sampai 

14, juga yang sangat akurat dengan harga pH pecahan. 

 

 

ASAM BASA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NETRAL 

MERAH JINGGA HIJAU BIRU 

 

Gambar 2.22 Kertas indikator universal dan warnanya sesuai pH 

 

Sumber : Thinking Chemistry 
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Skala pH digambarkan  sebagai berikut: 

 

 

 

Larutan yang bersifat  asam mempunyai  harga  pH < 7 

Larutan yang bersifat netral  mempunyai harga pH = 7 

Larutan yang bersifat basa mempunyai harga pH > 7 

Untuk menguji sifat asam basa suatu larutan dapat pula menggunakan pH 

meter.  Alat ini tinggal dicelupkan pada larutan yang akan diuji selanjutnya 

pada alat akan muncul angka skala pH dari larutan tersebut.  Dari harga 

pH inilah larutan dapat ditentukan sifat asam basanya. 

Berikut beberapa contoh pH-meter. 

 

 

 

 

 

 

D. Partikel-Partikel Materi 

 

Partikel-partikel materi terdiri dari atom, 

molekul, dan ion.  Atom merupakan bagian 

terkecil dari suatu unsur, molekul dan ion 

bagian terkecil dari suatu senyawa.  

Sumber : Chemistry The Molecular Nature of Matter and Change 

Gambar 2.24. Elektrolisis air  
  

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

asam netral basa 

Gambar 2.23  Berbagai macam pH-meter digital 
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Bagaimana sejarah penemuan atom pembentukan molekul dari atom-atom, contoh 

dari atom molekul dan ion? 

 

1. Atom 

Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, ahli pikir bangsa Yunani 

mengatakan bahwa materi terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil yang 

disebut atom (berasal dari kata atomos = tidak dapat dibagi-bagi lagi).  

Pendapat ini dikembangkan oleh Demokritus 

dan pendapat ini bertahan lama sekali, 

walaupun para ahli pada zaman itu belum dapat 

menjelaskan peristiwa-peristiwa perubahan zat 

yang terjadi di alam.Baru pada permulaan abad 

ke-19, John Dalton (1766-1844) menyusun teori 

atom yang lebih lengkap yaitu sebagai berikut: 
 

Gambar 2.25. John Dalton 

- Materi terdiri atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi 

yang disebut atom. 

- Atom-atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-

atom berbagai macam unsur sifatnya berbeda. 

- Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan yang 

sederhana. 

Menurut Dalton pada suatu reaksi kimia, atom-atom tidak pecah, 

tetapi saling mengikat. Atom merupakan bagian yang terkecil dari suatu unsur 

yang masih mempunyai sifat unsur itu.  

 

2. Molekul 

Bila atom-atom bergabung dan saling mengikat, maka akan 

membentuk molekul.  Molekul dapat dibedakan menjadi molekul unsur dan 

molekul senyawa.  Dua atom atau lebih dari unsur yang sama dapat 

bergabung membentuk molekul unsur.  
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Contoh : 

                                                                                               

   

Satu molekul gas hidrogen terdiri atas 2 atom hidrogen yang saling mengikat, 

disebut molekul unsur (terdiri dari atom-atom yang sejenis).  

Bila dua atom atau lebih dari unsur yang berbeda bergabung 

membentuk molekul, maka molekul tersebut disebut molekul senyawa. 

Contoh : 

 

                                                                                                  

Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 

 

Contoh lain molekul unsur dan molekul senyawa dapat dilihat pada tabel 2.32. 

Tabel 2.31 Nama molekul dan jumlah unsur penyusunnya 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus molekul dibedakan menjadi rumus molekul unsur dan rumus 

molekul senyawa. Rumus molekul unsur ditulis sesuai dengan lambang 

unsurnya dan jumlah atomnya.  Beberapa contoh rumus molekul unsur dan 

rumus molekul senyawa tertera pada tabel  berikut. 

Molekul Unsur Molekul Senyawa 

Molekul 
Unsur 

Penyusun 
Molekul Unsur Penyusun 

Gas Klor 

Gas Nitrogen 

Gas Oksigen 

Belerang 

2 Atom Cl 

2 Atom N 

2 Atom O 

8 Atom S 

Gas Amoniak 

Gas Metana 

Gas Karbon Monoksida 

Asam Klorida 

1 Atom N, 3 Atom H 

1 Atom C, 4 Atom H 

1 Atom C, 1 Atom O 

1 Atom H, 1 Atom Cl 

+ 

1 atom hidrogen   1 atom hidrogen   
1 molekul gas hidrogen 

2 atom hidrogen      
1 atom oksigen     

1 molekul air 

+ 
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Tabel 2.32  Rumus molekul unsur diatomik dan poliatomik 

Diatomik Poliatomik 

Nama Rumus Molekul Nama Rumus Molekul 

Oksigen 

Hidrogen 

Nitrogen 

Klorin 

Fluorin 

Bromin 

Iodium 

O2 

H2 

N2 

Cl2 

F2 

Br2 

I2 

Fosfor 

Belerang 

Oksigen 

P4 

S8 

O3 

Tabel  2.33   Nama senyawa dan rumus molekul senyawa 

Nama Senyawa Rumus Molekul Senyawa 

Air 

Amoniak 

Karbon Monoksida 

Karbon Dioksida 

Metana 

Alkohol  

Cuka  

H2O 

NH3 

CO 

CO2 

CH4 

C2H6O 

CH3COOH 

 

3. Ion 

Istilah ion sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena di media 

masa banyak iklan minuman isotonik yang mencantumkan kandungan ion-ion 

yang terkandung di dalam larutannya. 

Ion dapat berupa atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. 

Atom atau kumpulan atom yang bermuatan positif disebut ion positif atau 

kation; atom atau kumpulan atom yang bermuatan negatif disebut ion negatif 

atau anion. 
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    Gambar 2.26 Label kemasan minuman isotonik. 

Kation dan anion dapat bergabung membentuk senyawa ion, 

contohnya senyawa natrium klorida atau garam dapur yang terdiri dari ion Na+ 

dan ion Cl-. Ion natrium terjadi karena logam natrium memberikan sebuah 

elektron pada atom klor dan atom klor menjadi ion klorida yang bermuatan 

negatif. Kedua ion tersebut karena muatannya berlawanan maka akan tarik-

menarik membentuk senyawa. Contoh kation dan anion tertera pada tabel 

2.34. 

Tabel 2.34  Lambang dan nama kation-anion 

Kation Nama Anion Nama 

H
+
 

Na
+
 

K
+
 

Mg
2+

 

Al
3+

 

NH4
+ 

Ion hidrogen 

Ion natrium 

Ion kalium 

Ion magnesium 

Ion aluminium 

Ion amonium 

Cl
-
 

I
-
 

O
2-

 

S
2-

 

SO4
2-

 

CO3
2- 

Ion klorida 

Ion iodida 

Ion oksida 

Ion sulfida 

Ion sulfat 

Ion karbonat 

 

 

Di dalam kehidupan sehari-hari  ada berbagai produk kimia sehari-

hari terdiri dari atom-atom saja, mengandung ion-ion, dan molekul.  Sebagai 

contoh perhiasan dari emas murni dan perak masing-masing hanya 

mengandung unsur emas atau perak yang hanya terdiri dari atom-atom emas 

dan perak.  Pada kemasan produk susu dan makanan sereal biasanya tertulis  

ion-ion karena pada susu dan bahan makanan tersebut mengandung 

beberapa ion-ion yang diperlukan oleh tubuh. 

Molekul-molekul senyawa contohnya karbon dioksida cair terdapat 

pada tabung pemadam kebakaran.Gas oksigen pada tabung gas oksigen, 

LPG mengandung senyawa metana, etana, propana dan butana dalam wujud 

cair.   
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A. Keterkaitan dengan kurikulum IPA 

Materi Klasifikasi Materi dan Sifatnya merupakan bagian dari materi IPA 

untuk SMP.  Topik-topik yang diuraikan pada materi ini terdiri  dari  Unsur, 

senyawa dan campuran, larutan asam, basa dan garam, indikator asam basa, dan 

partikel-partkel materi.  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

mengandung materi esensial klasifikasi materi dan sifatnya dirinci pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Materi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Materi 

2.Memahami 
klasifikasi zat 

(Kelas VII, 
Semester 1) 

2.1  Mengelompokkan sifat   
larutan asam, larutan basa, 
dan larutan garam melalui 
alat dan indikator yang 
tepat . 

- Sifat larutan 
asam, larutan 
basa, dan  
larutan garam. 

2.2  Melakukan percobaan 
sederhana dengan bahan-
bahan yang diperoleh 
dalam kehidupan sehari-
hari 

- Indikator asam 
basa 

 

2.3  Menjelaskan nama unsur 
dan rumus kimia 
sederhana 

- Nama unsur dan 
rumus kimia     

2.4  Membandingkan sifat 
unsur, senyawa, dan 
campuran 

- Sifat unsur, 
senyawa, dan 
campuran 

4. Memahami 
berbagai sifat  
dalam 
perubahan 
fisika dan kimia 

(Kelas VII, 
Semester 1) 

4.2  Melakukan pemisahan 
campuran dengan 
berbagai cara 
berdasarkan sifat fisika 
dan sifat kimia 

- Pemisahan-
Campuran 

 

4.4 Mengidentifikasi   
terjadinya reaksi kimia 
melalui percobaan 
sederhana 

- Reaksi-reaksi 
kimia 
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Materi 

3. Menjelaskan 
konsep partikel 
materi 

(Kelas VIII, 
Semester 1) 

3.1 Menjelaskan konsep atom, 
ion, dan  molekul  

- Konsep atom, ion 
dan molekul 

3.2 Menghubungkan konsep 

atom, ion, dan molekul 

dengan produk kimia 

sehari-hari. 

- Hubungan  atom, 
molekul dan ion 
dengan produk 
kimia sehari-hari 

3.3 Membandingkan molekul 

unsur     dan molekul 

senyawa 

- Molekul unsur 
dan molekul 
senyawa 

 

Berdasarkan SK dan KD terlihat beberapa konsep kimia harus disajikan 

di dalam pembelajaran melalui kegiatan percobaan sederhana.  Sesuai dengan  

tujuan pembelajaran IPA di SMP/MTs yaitu diantaranya agar peserta didik 

memiliki kemampuan  melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bersikap dan bertindak  ilmiah serta berkomunikasi maka pembelajaran 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan  keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

Pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah dapat disajikan 

melalui eksperimen maupun non eksperimen.  Pada modul ini disajikan beberapa 

contoh Lembar Kerja Siswa baik untuk kegiatan eksperimen maupun non 

eksperimen.  
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B. Contoh Lembar Kegiatan  dan Petunjuk Guru 

1. Sifat Unsur 

 

SIFAT FISIK LOGAM DAN NON LOGAM 

 

 
Nikel 

 
Silicon 

 
 Arsenic 

Gambar 3.1 Beberapa contoh logam 

 
Di alam unsur dikelompokkan ke dalam golongan logam, non logam dan semi logam.    

Unsur logam dan non logam banyak ditemukan di alam dalam bijihnya sedangkan 

semi logam hanya sedikit.  Oleh karena itu sangat penting untuk mengenali sifat-sifat 

dari unsur tersebut.  Sifat-sifat yang dimaksud adalah sifat fisik dan sifat kimia. 

Untuk menguji sifat logam dan non logam dapat digunakan rangkaian uji daya hantar 

listriknya, daya hantar panasnya, titik leleh atau tampilan permukaannya. Praktikum 

sifat logam dan non logam disajikan di SMP kelas VII semester ganjil. 

Standar Kompetensi :   

1. Memahami klasifikasi zat. 

Kompetensi Dasar:  

2.4 Membandingkan sifat unsur, senyawa, dan campuran. 

Praktikum ini disajikan pada   pembelajaran sifat unsur dalam waktu penyajian 2 jam 

pelajaran.  Percobaan ini dapat dilakukan dengan metode eksperimen jika alat dan 

bahannya tersedia, dapat pula melalui metode demonstrasi. 
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DESAIN LKS  

    
SIFAT FISIK LOGAM DAN NON LOGAM 

I. Pendahuluan  

Unsur memiliki beberapa sifat fisik yang 

dapat diamati misalnya melalui hantaran 

arus listriknya, hantaran panas, titik leleh, 

dan tampilannya sehingga dapat 

digunakan untuk benda-benda dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Gambar 3.2 Logam kuningan 

Umumnya unsur non logam tidak memiliki sifat-sifat seperti unsur logam, tetapi 

ada beberapa pengecualian seperti unsur karbon yang memiliki beberapa sifat 

seperti logam (karbon bukan logam).  Untuk membedakan sifat unsur logam dan 

non logam, cobalah lakukan percobaan berikut ini. 

II. Tujuan  

Mempelajari sifat-sifat logam dan non logam. 

III. Alat dan Bahan: 

Alat: 

Alat penguji daya hantar listrik 

Kaki tiga  

Pembakar Spirtus  

Tang krus  

Ampelas  

   

Bahan: 

Paku besi 

Lempeng   Al 

Lempeng    Zn 

Lempeng    Cu 

Belerang 
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IV. Langkah Kerja  

A. Uji daya Hantar Listrik 

1. Susunlah alat penguji daya hantar listrik dan  jepitlah  lempeng logam 

yang akan diuji pada kedua ujungnya dengan jepit buaya yang terhubung 

dengan rangkaian alat seperti gambar berikut!  

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Listrik       

2. Amati gejala yang terjadi, catat pada kolom pengamatan        

 
B. Uji Pemanasan 

1. Jepitlah lempeng logam dengan menggunakan tang krus. Panaskan 

logam diatas api. Amati dan catat apakah batangan logam tersebut 

meleleh ? 

2. Masukkan sedikit serbuk belerang ke dalam sendok bakar. Panaskan 

diatas api. Amati dan catat apa yang terjadi? 

 

C. Uji Permukaan Logam 

Gosoklah lempengan logam dengan menggunakan ampelas. Amati dan catat 

perubahan yang terjadi. 
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V. Pengamatan  

UNSUR 

Hasil Pengujian 

Daya hantar listrik Pemanasan Permukaan 

Aluminium 

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

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

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

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

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

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

   

 

VI. Pertanyaan: 

A. Berdasarkan hasil pengamatan di atas  jawablah pertanyaan berikut:  

1. Manakah unsur – unsur yang dapat dan tidak dapat menghantarkan arus 

listrik ? 

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

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

2. Manakah unsur – unsur yang dapat menghantarkan panas dan memilki 

titik leleh yang tinggi ?      

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

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

3. Bagaimana permukaan unsur logam setelah diampelas? 

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

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

4. Jelaskan perbedaan sifat fisik dari unsur logam dan bukan logam! 

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

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

5. Perhatikan bagan tabel periodik berikut ini! 

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

...................................................................................................................... 
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a. Apakah unsur c dan e akan mengkilap jika permukaannya digosok 

dengan ampelas ? 

b. Manakah unsur yang dapat menghantarkan listrik 

c. Kelompokkan unsur yang termasuk logam dan bukan logam! 

Tugas: Catatlah jenis-jenis logam yang sering digunakan  dalam 

kehidupan sehari-hari, amati warna logam, dan tuliskan 

kegunaannya. 

PETUNJUK GURU :  

 Jika alat uji daya hantar listrik belum tesedia dalam bentuk alat jadi, Anda dapat 

membuatnya seperti pada gambar bagan rangkaian di atas. Baterai dapat disusun 

secara seri gulung dengan karton atau rekatkan dengan lakban.  

 Untuk alat uji daya hantar listrik, lampu dapat diganti dengan bel listrik kecil.  Bel 

listrik akan berbunyi nyaring pada unsur logam dan tak berbunyi pada unsur non 

logam. 

 Ukuran logam yang digunakan sebaiknya sama sebagai variabel kontrol, kecuali 

unsur non logam. 

 Jumlah alat yang digunakan harus diperhitungkan agar mencukupi untuk semua 

kelompok siswa. 

 
 

 I II  III IV V VI VII VIII 

1        

2   
 

 h     

3  b a   c   

4        g   e f       

5                 d  



 

66    BERMUTU     BAB III PENERAPAN PADA PEMBELAJARAN 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

2. Klasifikasi Materi 

Lembar kerja ini merupakan lembar kerja non eksperimen yang 

melatih keterampilan klasifikasi.  Kegiatan ini disajikan di kelas VII 

semester 1 dengan Standar Kompetensi: 2.Memahami klasifikasi zat,  

dan Kompetensi Dasar: 2.4 membandingkan sifat unsur, senyawa, dan 

campuran. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KLASIFIKASI MATERI 
 

 

 

 

Lengkapi bagian yang kosong pada bagan berikut ! 

 

 

 

MATERI 

. . . . 

 Dapat 

diuraikan 

dengan reaksi 

kimia 

 . . . . 

 . . . . 

 

 CO2 = 

karbon 

dioksida 

 . . . . 

 . . . . 

 . . . . 

 . . . . 

  

 

 

. . . . 

Bukan 

logam 
. . . . 

 . . . . 

 Non 

konduktor 

panas 

 . . . . 

 . . . . 

  

 Mengkilat 

 . . . . 

 . . . . 

  . . . 

  

 . . . . 

 Zincum 

(Zn) 

 . . . . 

 Padat : . . . . 

 Cair : . . . . 

 . . . . 

 Klor (Cl) 

 . . . . 

 . . . . 

 Padat : . . . . 

 Cair : Brom 

 Gas : . . . . 

. . . . 

Homogen . . . . 

 . . . . 

 . . . . 

 Pasir dan 

kapur 

 . . . . 

  

. . . . 

 . . . . 

 . . . . 

 . . . . 

 . . . . 
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3. Sifat Larutan asam, basa dan garam 

Untuk memahami materi sifat larutan asam basa dan garam ada 

beberapa lembar kerja yang dapat disajikan pada pembelajaran.   Contoh 

yang disajikan pada modul ini terdidri dari: Menguji Sifat Asam dan Basa 

dengan Kertas Lakmus, Membuat  Indikator Alam dari Tumbuhan. 

 Materi ini disajikan di SMP kelas VII semester ganjil tediri dari dan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

Standar Kompetensi  :  2.Memahami klasifikasi zat 

Kompetensi Dasar    :   2.1 Mengelompokkan sifat larutan asam, larutan 

basa, dan larutan garam melalui alat dan 

indikator yang tepat.  

 2.2 Melakukan percobaan sederhana dengan 

bahan-bahan yang diperoleh dalam  

kehidupan sehari-hari. 

Percobaan ini dapat dilakukan dengan metode eksperimen jika alat 

dan bahannya tersedia, dapat pula melalui metode demonstrasi. 

 

 
                      Menguji Sifat Asam dan Basa dengan Kertas Lakmus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.4 Pelat tetes 
 
 
 

 

 
 

 

 
Gambar hal 18 buku smp kimia 3 

1. Siapkan potongan-potongan kecil kertas 

lakmus merah dan lakmus biru pada plat 

tetes. 

2. Teteskan 2 tetes larutan asam cuka kepada 

lakmus merah dn lakmus biru, amati 

perubahan yang terjadi. 

3. Ulangi percobaan dengan meneteskan 

larutan basa (air kapur) dan larutan garam 

dapur kepada lakmus merah dan lakmus 

biru yang lain.  Amati lagi perubahan yang 

terjadi.  Catat pada tabel pengamatan! 
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Tabel Pengamatan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakmus 
Warna 

Lakmus 
Mula-Mula  

Warna Lakmus setelah Ditetesi Larutan 

Cuka Air Kapur Garam Dapur 

Lakmus merah ………….. ………….. ………….. ………….. 

Lakmus biru ………….. ………….. ………….. ………….. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam 

larutan asam? 

2. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam 

larutan basa? 

3. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam 

larutan garam? 

4. Buatlah kesimpulan tentang sifat asam, basa dan garam dari percobaan ini! 

5. Apa kegunaan dari kertas lakmus? 

6. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? 
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Membuat Indikator Alam dari Tumbuhan 

Untuk menguji sifat larutan asam dan basa dapat digunakan kertas lakmus merah dan 

biru.  Lakmus merupakan indikator buatan harganya cukup mahal.  Banyak bahan 

alam yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu dari berbagai tumbuhan yang ada 

disekitar kita.  Cara membuatnyapun sangat mudah. 

Pada percobaan ini akan dibuat indikator alam dari bunga-bungaan, daun dan kunyit, 

serta menentukan perubahan-perubahan warnanya di dalam asam, basa, dan garam. 

Alat: 

 Lumpang/alu                    

 Plat tetes 

 Pipet tetes   

Pinsil warna/ krayon 

 

 

Bahan : 

Air 

Alkohol                       

Umbi kunyit,  

Bunga dan daun berwarna 

Larutan cuka, air kapur 

Langkah Kerja: 

A. Pembuatan Indikator. 

 

Gambar 3.5 Pembuatan indikator alam. 

1. Tumbuk satu macam kelopak 

bunga/daun/umbi sampai halus. 

Tambahkan ± 5 mL alkohol. 

2. Aduk campuran, diamkan sebentar 

kemudian pisahkan larutan ekstrak 

bunganya yang akan digunakan 

sebagai indikator. 

3. Buatlah indikator yang lain dengan 

cara yang sama. 

4. Amati warna masing-masing ekstrak 

bunga, kemudian catat pada tabel 

pengamatan dengan menggunakan 

pensil warna yang sesuai. 
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B. Pengujian indikator alam dengan air ,larutan asam dan basa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.6 Pengujian larutan 
dengan lakmus 

1. Siapkan 10 tetes larutan cuka, air kapur 

dan air dalam plat tetes 

2. Tambahkan masing-masing 3 tetes 

indikator, aduk dan amati perubahan warna 

indikator tersebut. 

3. Amati perubahan warna masing-masing  

indikator   

4. Catat pada tabel pengamatan dengan 

menggunakan pensil warna yang sesuai. 

 

 
Tabel Pengamatan 
 

Bahan 

Indikator 

Warna 

sebelum 

ditumbuk 

Warna 

Indikator 

Perubahan Warna Indikator  Alam 

Air Cuka Dapur 
Air 

 Kapur 

      

     

      

     

      

     

      

     

 
Pertanyaan: 

1. Bagaimana kecenderungan perubahan warna dari bunga yang berwarna sama 

didalam asam dan basa? 

2. Bagaimana kecenderungan perubabahan warna dari daun    yang berwarna sama 

didalam  asam dan basa? 

3. Tentukan indikator alam apa yang paling baik untuk menguji sifat larutan asam dan 

basa, jelaskan! 

4. Apa yang dimaksud dengan indikator alam? 
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5. Data pengujian beberapa bagian tumbuhan seperti daun, bunga oleh larutan cuka 

dan air kapur menghasilkan data sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Tentukan tumbuhan yang tidak baik dan yang baik untuk bahan indikator alam? 

Jelaskan! 

6. Berikut ini adalah bahan-bahan yang ada di rumah: 

i.sirup rasa jeruk     ii. gula      iii. cuka 25%    iv.  garam meja 

Perkirakan bahan-bahan di atas, yang dapat mengubah warna indikator dari kol 

ungu dari ungu menjadi merah! 

7. Sekelompok siswa akan menguji sifat larutan asam dan basa.  Mereka membuat 

dulu indikator alam dan data yang diperoleh dari berbagai tanaman tertera pada 

tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan indikator yang seharusnya dipilih mereka untuk menguji sifat larutan asam 

dan basa adalah … . 

 

 

Tumbuhan 

Perubahan warna pada ekstrak 
tumbuhan 

Larutan cuka Air kapur 

P merah kuning 

Q merah hijau 

R kuning kuning 

S jingga hijau 

Bahan indikator alam 
Warna dalam larutan 

Asam Basa 

Daun pandan Hijau muda Hijau 

Bunga soka Merah Hijau 

Daun hanjuang Merah ungu Hijau 

Tomat Merah Merah 
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8. Bagian mana yang baik digunakan sebagai indikator dari gambar bunga berikut? 

 
         Gambar 3.7 Bunga    
  

      A 
       
          
          B 
 
       
 
          C   
       
 
         D 
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4. Partikel-partikel materi 

 
Untuk memahami materi tentang Partikel-partikel materi ada 

beberapa lembar kerja yang dapat disajikan pada pembelajaran. Contoh yang 

disajikan pada modul ini terdidri dari :  Analogi Sifat Atom, Susunan Atom, 

Molekul Unsur dan Molekul Senyawa.  

 Materi ini   disajikan di SMP kelas VIII semester ganjil tediri dari  dan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

Standar Kompetensi  :   3.  Menjelaskan konsep partikel materi 

Kompetensi Dasar     :  3.3 Menjelaskan konsep atom, ion, dan  

molekul. 

3.2  Menghubungkan konsep atom, ion, dan        

molekul dengan  produk kimia sehari-hari  

3.3 Membandingkan molekul unsur  dan molekul 

senyawa 

 
 
 LKS 1.                                          

ANALOGI SIFAT ATOM 

Materi terdiri dari partikel- partikel terkecil yang tidak dapat dibagi –bagi lagi. Partikel 

tersebut disebut atom. Bagaimana sifat-sifat atom?  Bagaimana teori atom menurut 

Dalton!  

Percobaan ini akan menganalogikan sifat atom sebagai partikel-pertikel materi  dengan 

menggunakan buah-buahan 

Alat dan Bahan: 

 Buah-buahan misalnya  pepaya, melon dan semangka 

 Pisau atau cutter 

Langkah kerja: 

1. Amati warna daging buah pepaya dan wujud buah yang melambangkan suatu 

atom unsur tertentu. 



 

74    BERMUTU     BAB III PENERAPAN PADA PEMBELAJARAN 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

2. Potong-potong buah dengan hati-hati sampai menjadi potongan yang sangat kecil 

seperti pada gambar.  

 

 

 

3. Amati kembali warna daging dan wujud buah. Catat rasa, warna dan wujud 

sebelum dan sesudah dipotong kecil pada tabel yang disediakan.  

4. Bersihkan kembali pisau untuk  percobaan dengan buah yang lain 

Tabel Pengamatan 

 

Pertanyaan :  

1. Bagaimana warna, wujud dan rasa masing-masing buah sebelum dan sesudah 

dipotong-potong?   

2. Apakah semua potongan buah memiliki warna dan wujud yang sama?   

3. Seandainya buah itu suatu unsur dan potongan terkecil itu suatu atom, apa yang 

dimaksud dengan atom?   

4. Bagaimana sifat dari atom dari suatu unsur ?   

5. Apakah sifat atom dari berbagai unsur itu sama?  Jelaskan jawabanmu!   

6.  Apa yang dapat disimpulkan dari sifat-sifat atom?   

 

 
 

 

 

Nama buah 

Warna Wujud 

Sebelum 

dipotong 

Setelah 

dipotong 

Sebelum 

dipotong 

Setelah 

dipotong 

Pepaya     

Melon     

Mentimun     
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LKS 2.  

SUSUNAN  ATOM 

Pada kegiatan ini disajikan gambar-gambar yang menunjukkan diagram beberapa 

atom dan susunan atom-atom dalam suatu unsur untuk memahami teori atom 

Dalton.  Diskusikan dengan kawanmu dalam kelompok kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaannya.  

Amati gambar-gambar partikel penyusun senyawa  dan gambar senyawanya.  

 

 
 

  

Gambar 3.8 Partikel penyusun senyawa 

 

 

 

Pertanyaan; 

1. Berdasarkan gambar partikel apa saja penyusun senyawa- senyawa? 

2. Jelaskan pengertian senyawa berdasatkan data tersebut? 

3. Berikan pengertian senyawa menurut teori atom Dalton? 
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LKS 3 

MOLEKUL UNSUR DAN MOLEKUL SENYAWA 

Suatu unsur terdiri dari atom-atom pembentuknya.  Atom-atom dapat bergabung bersama 

melalui ikatan kimia membentuk suatu molekul.  Molekul merupakan salah satu partikel terkecil 

dari suatu senyawa, molekul dapat berupa molekul unsur  maupun molekul senyawa.  Apa 

perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa?  Lakukan kegiatan berikut. 

Langkah kegiatan: 

1.   Amati atom-atom yang menyusun molekul unsur dan molekul senyawa! 

2.   Tulis nama senyawa dan tentukan lambang atom penyusunnya! 

3.   Hitung jumlah masing- masing atom penyusunnya  catat pada tabel pengamatan!  

Tabel Pengamatan 

Keterangan:  

 

 
               = hidrogen 
 

 
               =   klor 

               
                    =   karbon 

 
                = oksigen 
 

               
               =   nitrogen 

 

 

 

A. MOLEKUL UNSUR  

 

No Gambar Molekul Nama Lambang Atom Penyusun Jumlah Atom   

1 

 

 

 

 

 

Ozon O 3 atom 

2 

 

 

  

 

 

 

  

3 

 

 

    

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

BERMUTU     77 BAB III PENERAPAN PADA PEMBELAJARAN 
 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

 
B. MOLEKUL SENYAWA 

 

No 
Gambar 

Molekul 
Nama 

Lambang Atom 

Penyusun 
Jumlah  Atom 

1 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

   

3 

 

 

 

 

                  

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Pertanyaan 

1. Terdiri dari atom unsur  yang bagaimana  komponen penyusun molekul 

unsur ? 

2. Terdiri dari atom unsur yang bagaimana komponen penyusun molekul 

senyawa? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan molekul unsur dan molekul 

senyawa! 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reaksi-reaksi Kimia 
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Untuk memahami materi tentang Reaksi-reaksi kimia  disajikan 

contoh lembar kerja siswa yang menggunakan bahan-bahan kimia yang ada 

di laboratorium dan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-

hari.dengan judul :  Reaksi Kimia dan Gejala-gejala pada reaksi kimia.   

 Materi ini   disajikan di SMP kelas VII  semester ganjil tediri dari  dan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

Standar Kompetensi  : 4. Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika 

dan kiimia 

Kompetensi Dasar  :  4.4 Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui 

percobaan sederhana 

  
LKS 1.  

REAKSI KIMIA 

I. Pendahuluan 

Reaksi kimia atau perubahan kimia adalah perubahan yang 

menghasilkan zat baru.  Adanya reaksi kimia sering disertai dengan ciri-ciri 

khusus, misalnya terjadi perubahan warna, terbentuk endapan, terbentuk gas. 

dan panas. Dalam percobaan ini Anda akan berlatih mengamati ciri-ciri yang 

sering menyertai reaksi kimia dan menyimpulkan hasil percobaan. 

II. Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini Anda diharapkan dapat 

menyebutkan ciri-ciri yang sering menyertai suatu reaksi kimia. 

III. Alat dan Bahan 

Tabung reaksi 10 x 75 mm (6)  Larutan asam klorida 

 Rak tabung     Kalsium karbonat (pualam) 

 Pipet tetes     Kristal natrium hdroksida 

 Pita Magnesium     Larutan Kalium iodida 

 Larutan Timbal(II)nitrat   Soda kue  

 Larutan Kalium kromat   Asam cuka dapur 

IV. Pedoman Kerja 
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V. Pertanyaan  

 

Langkah Kerja 

 

Keadaan (warna, wujud)   

Zat mula-mula Setelah Reaksi 

1. Masukkan larutan timbal(II)nitrat ke dalam tabung 

reaksi kira-kira setinggi 1 cm, kemudian tambahkan 

10 tetes larutan kalium Iodida. Amati perubahan 

yang terjadi ! 

Timbal (II) nitrat: 

 

Kalium iodida: 

 

 

2. Masukkan sebutir pualam ke dalam tabung reaksi, 

kemudian tambahkan kira-kira 2 mL larutan asam 

klorida 1 M.  Amati perubahan yang terjadi ! 

Larutan asam klorida: 

 

Pualam: 

 

 

3. Masukkan larutan asam klorida 1M ke dalam 

tabung reaksi (2 mL), kemudian masukkan 

kedalamnya 2 cm pita magnesium. Amati 

perubahan yang terjadi ! 

Larutan asam klorida: 

 

Pita magnesium: 

 

4. Masukkan 1 mL larutan kalium kromat ke dalam 

tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 tetes larutan 

asam klorida.  Amati perubahan yang terjadi ! 

 

Larutan kaliumkromat: 

 

Larutan asam klorida: 

 

5. Masukkan 10 mL larutan HCl 1M ke dalam gelas 

kimia.  Catat suhunya! Masukkan 10 mL larutan 

NaOH 1M  ke dalam gelas kimia.  Catat Suhunya ! 

      Campurkan kedua larutan, catat suhunya sampai 

suhu konstan 

 

Suhu HCl:…….…oC  

 

Suhu   NaOH: …… oC  

 

Suhu rata-rata:…… oC 

 

Suhu ahir reaksi:  

 

……… oC 

6. Masukkan soda kue sebanyak 3 sendok spatula ke 

dalam balon. Kemudian siapkan juga 10 mL asam 

cuka dapur dalam gelas Erlenmeyer.  Tempatkan 

mulut balo.n pada mulut gelas Erlenmeyer.  

Kemudian tuangkan soda kue yang berada dalam 

baon ke dalam labu Erlenmeyer.  Amati apa yang 

terjadi!  

Soda kue :…………… 

 

Asam cuka :………….. 

 



 

80    BERMUTU     BAB III PENERAPAN PADA PEMBELAJARAN 

MATERI DAN SIFATNYA (SMP) 

1.  Gejala apa saja yang menunjukan terjadinya reaksi-reaksi kimia? 

2.  Tuliskan persamaan reaksi untuk percobaan yang telah dilakukan ! 

3. Berikan contoh reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari berikut gejala-gejalanya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pemisahan Campuran 
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Untuk memahami prinsip-prinsip Pemisahan Campuran  disajikan    

lembar kerja siswa yang meliputi pemisahan campuran dengan cara 

penyaringan, penguapan, sublimasi, destilasi dan kromatografi.  .   

 Materi ini   disajikan di SMP kelas VII semester ganjil tediri dari  dan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

Standar Kompetensi :   4.  Memahami berbagai sifat dalam perubahan 

fisika dan kimia. 

Kompetensi Dasar   :  4.2 Melakukan pemisahan campuran dengan 

berbagai cara  berdasarkan sifat fisika dan sifat 

kimia. 

 
 

PEMISAHAN CAMPURAN 

Campuran adalah materi yang tersusun dari dua atau lebih zat lain.  Bagaimana kita 

dapat memisahkan komponen-komponen dari campuran dan larutan? 

Pemisahan campuran didasarkan pada suatu perbedaan sifat tertentu, seperti 

perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik didih, kelarutan, dan lain-lain.   

I. Tujuan 

 Memisahkan campuran dan larutan kedalam komponen-komponen penyusunnya. 

II. Alat dan Bahan 

 

 

III. Langkah Percobaan 

1. Beaker glass 50 mL 

2. Batang pengaduk 

3. Corong saring  

4. Statif 

5. Ring 

6. Cawan penguap 

7. Pembakar spirtus 

8. Kertas saring 

9. Satu set alat destilasi   

10. Kertas saring ukuran 15 X 2 cm 

11. Gelas Ukur 

12. Tinta/spidol berwarna 
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A. Penyaringan Campuran  Pasir  dan Larutan  Garam Dapur  

Sediakan  larutan  garam dapur,  pasir,  gelas kimia,  kertas saring, dan corong 

penyaringan. 

1. Buat larutan garam dapur dalam 
gelas kimia. 

2. Masukkan pasir ke dalam larutan 
tersebut. 

3. Siapkan kertas saring dan lipat 
dengan cara seperti pada gambar. 

4. Letakkan corong pada alat  
penyangganya dan letakkan gelas 
kimia di bawahnya. 

5. Letakkan kertas saring ke dalam  
corong  dan semprotkan  sedikit air  
sampai kertas saring menempel  
pada corong. 

6. Tuangkan campuran pasir dan 
larutan garam ke dalam corong. 
Amati apa yang terdapat pada 
kertas saring dan pada gelas kimia. 

 

Gambar 3.9 Cara melipat kertas 
saring 

 

Gambar 3.10 Teknik menyaring 
 
 

 
 

B. Pemisahan  Garam  Dapur  dengan Teknik Penguapan 

Sediakan larutan garam  dapur,  cawan penguap, dan pembakar  spirtus atau  

bunsen. 

 
 

C. Sublimasi Campuran  Garam Dapur  dengan Iodium 

1. Masukkan larutan garam dapur ke 

dalam cawan. 

2. Panaskan larutan garam dapur  

tersebut sampai  mendidih  dan airnya 

menguap. 

3. Apa yang tersisa pada cawan 

penguap?   

 Gambar 3.11 Penguapan 
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Sediakan garam dapur kristal, iodium, es, gelas kimia, kaca arloji, dan 

pembakar spirtus, atau bunsen. 

1. Masukkan garam dapur ke dalam gelas kimia dan 

campur dengan kristal iodium.  Aduk hingga merata. 

2. Panaskan campuran tersebut dan tutup bagian  

atasnya dengan kaca arloji yang di atasnya disimpan 

es. 

3. Setelah beberapa saat, buka tutup tersebut dan amati 

zat apa yang menempel pada gelas arloji? 

Apa warna uap yang terbentuk ? 

 

 

Gambar 3.12 penyubliman 

 

 

D. Pemisahan dengan  destilasi (penyulingan) 

 

1. Isilah labu destilasi dengan air teh. 

Susunlah alat-alat seperti pada  

gambar di bawah.  Panaskan labu 

destilasi sampai air teh mendidih! 

2. Amati proses destilasi itu, lalu 

bandingkan  cairan  yang keluar  dari  

pendingin  dengan  cairan  semula!  

 Gambar 3.13 Rangkain alat destilasi 

 

 

 

  

 

 

E. Kromatografi Kertas 

Sediakan gelas kimia, kertas kromatografi, air, dan zat warna makanan atau 

spidol berwarna jingga dan warna dasar hijau, kuning, merah, biru.  Kalau tidak 
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tersedia kertas kromatografi dapat digunakan  kertas koran  yang menyerap air  

atau tissu basah yang sudah dikeringkan. 

Cara Kerja : 

1. Totolkan zat warna pada kertas kromatografi . 

2. Masukkan kertas kromatografi  ke dalam  gelas kimia  yang berisi  sedikit 

air (zat warna jangan tenggelam) seperti  gambar  berikut.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 3.14 Kromatografi kertas 
 

3. Biarkan beberapa saat sampai muncul noda warna lalu keluarkan kertas 

kromatografi dari gelas kimia dan amati noda yang ada pada kertas 

tersebut.  Catat hasil pengamatanmu pada diagram berikut. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Bandingkan noda warna jingga dengan noda warna dasar.  Apa yang dapat 

kamu simpulkan ? 

5. Coba lakukan dengan menggunakan tinta hitam ! 

 

 

 

 

 

 

hijau biru kuning merah jingga 
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RANGKUMAN 
1. Materi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu unsur, senyawa, dan campuran.  

Unsur merupakan jenis materi  hanya memiliki satu jenis atom penyusun.  

Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang 

berikatan kimia.  Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat tanpa 

perbandingan tertentu.  Campuran ada yang berupa campuran homogen dan 

campuran heterogen.   

2. Tabel Periodik Unsur.  Merupakan tabel dimana unsur-unsur dikelompokkan pada 

satu lajur vertikal dan lajur horizontal. Lajur vertikal disebut golongan dan lajur 

horizontal dinamakan perioda. 

3. Lambang unsur ada yang terdiri dari satu huruf dan yang terdiri dari dua huruf.  

Lambang yang terdiri dari dua huruf ada yang diambil dari huruf pertama dan 

kedua ada yang huruf pertama dan yang ketiga. 

4. Unsur-unsur ada yang berwujud padat, cair dan gas, bersifat logam, non logam 

dan semilogam.  Masing-masing unsur memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang 

berbeda-beda. 

5. Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang 

berikatan kimia atau senyawa dibentuk dari dua unsur atau lebih melalui reaksi 

kimia.  Berdasarkan ikatan di antara atom-atom pembentuknya senyawa ada 

yang berbentuk senyawa kovalen dan ada juga yang berbentuk senyawa ion. 

6. Pemberian nama senyawa mengikuti aturan-aturan.  Aturan SI yang digunakan 

adalah aturan IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry).  

7. Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat tanpa perbandingan tertentu.  

Campuran ada yang berupa campuran homogen dan campuran heterogen.  

Campuran homogen dinamakan juga larutan sedangkan campuran  heterogen 

disebut juga suspensi. 
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8. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara  filtrasi, sublimasi, kristalisasi, 

destilasi, ekstraksi, dan kromatografi. 

9. Gejala-gejala terjadinya reaksi-reaksi kimia dapat ditunjukkan dengan adanya 

perubahan suhu, wujud, gas dan warna.  Reaksi kimia dapat terjadi karena 

adanya pemanasan, cahaya, dan arus listrik.  

10. Partikel-partikel materi terdiri dari atom, molekul, dan ion.  Atom merupakan 

bagian terkecil dari suatu unsur, molekul dan ion bagian terkecil dari suatu 

senyawa. 

11. Istilah asam untuk senyawa dikaitkan dengan rasa asam dari senyawa-

senyawanya.  Istilah ”asam” berasal dari bahasa Latin “acidum” atau “acid“ 

bahasa Inggris.  Lawan dari asam yaitu ”alkali”, Istilah ini berasal dari bahasa 

Arab yang berarti abu tanam-tanaman.  Senyawa alkali lebih dikenal dengan 

nama basa. 

12. Garam yang paling terkenal adalah natrium klorida dengan rumus NaCl. Tata 

nama garam diambil dari nama logam dan asam pembentuknya.  Garam ada 

yang bersifat asam, basa dan netral.  Sifat asam basa suatu garam bergantung 

pada jenis asam basa pembentuknya.  Garam ada yang sukar larut dan mudah 

larut.  Di laboratorium, garam dapat dibuat dari reaksi antara asam dan basa, 

reaksi asam dengan logam atau asam dengan senyawa karbonat. 

13. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna dalam keadaan asam 

atau basa.  Indikator asam basa ada yang berupa indikator buatan dan indikator 

alam.  Contoh indikator buatan adalah kertas lakmus merah dan lakmus biru, 

indikator universal bentuk kertas, stik, dan cair, serta larutan indikator asam basa.  

Lakmus hanya dapat digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa dari 

suatu larutan, indikator universal dapat digunakan untuk menentukan derajat 

keasaman atau pH larutan dari pH 1 sampai 14.  Indikator asam basa lainnya 

seperti fenolftalein dan metil merah digunakan untuk menentukan pH larutan pada 

trayek pH tertentu.  
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BAB IV 

EVALUASI 
 

Untuk lebih memahami materi dan sifatnya, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa dan campuran, berikan masing-

masing contohnya! 

2. Apa yang dimaksud dengan golongan dan periode pada Tabel Periodik? 

3. Berikan nama unsur yang terkenal yang berada pada golongan IA, IIA, VIIA, 

VIIIA dan Unsur transisi! 

4. Tuliskan lambang unsur dari nitrogen, neon, nikel, natrium, berilium, klor, kalium, 

kalsium, kripton, dan krom ! 

5. Berikut ini data titik didih dan titik leleh beberapa jenis zat.  (Suhu ruang 20oC) 

Zat Titik Leleh (
o
C) Titik Didih (

o
C) 

Nitrogen -210 -196 

Karbon disulfida -112 46 

Amonia -78 -34 

Bromina -7 59 

Fosfor 44 280 

Merkuri (II) klorida 276 302 

    

a. Unsur manakah yang berwujud padat pada suhu kamar?                                             

b. Senyawa  manakah yang berwujud cair pada suhu kamar?                                        

c. Senyawa manakah yang berwujud gas pada suhu kamar?                                             
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6. Berikan contoh kegunaan unsur atau senyawanya dari unsur-unsur dengan 

lambang: Fe, Zn, Cu, Na, Ag, Hg, I, P, C Au, Mg dan Ca. 

7. Tuliskan nama senyawa-senyawa berikut ini: NaCl, CaO, KBr,CO, KI, P2O5, 

Al2(SO4)3, MgCO3,     dan CH3COOH, C2H5OH, MgCl2   

8. Gambar berikut menunjukkan metode untuk pemisahan campuran natrium 

klorida dengan kalsium karbonat. 

 

 

Senyawa apa  X dan Y pada gambar pemisahan diatas! 

9. Beberapa permen  yang  berwarna merah yang mengandung tiga macam 

pewarna. Alat pada gambar berikut digunakan untuk menganalisis campuran. 

 

a. Apa nama proses untuk menganalisis ini? 

b. Pelarut apa yang digunakan? 

c. Jelaskan mengapa ada bagian kertas saring yang dicelupkan pada cairan? 

Campuran 

natrium klorida 

dan kalsium 

karbonat 

Filtrat 
diuapkan 
untuk 
mengeringkan 
zat   Y 

Air 

Pemanasan  

Filtrat  
Pemanasan  

Batang 
Pengaduk 

Kertas saring  

Zat  X  

Noda merah  

air  mangkuk 

Kertas saring  
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d. Gambarkan pada  sebuah lingkaran  (gambar kertas saring) apa yang akan 

terjadi pada kertas saring setelah beberapa menit! 

10.  Perhatikan gambar dibawah ini:  

 

Kalimat manakah yang tepat menjelaskan keterangan gambar di atas? 

a. Gambar a menunjukkan gambar satu unsur 

b. Gambar b menunjukkan gambar campuran dari unsur-unsur 

c. Gambar c menunjukkan gambar senyawa murni 

d. Gambar d menunjukkan gambar campuran unsur dan senyawa 

11. Jelaskan perbedaan sifat larutan asam dan basa dan berikan contoh masing-

masing berikut reaksi ionisasinya! 

12. Jelaskan pengelompokkan asam basa berikut contohnya! 

13. Jelaskan hubungan sifat asam dengan masalah lingkungan dalam kehidupan 

sehari-hari! 

14. Tuliskan nama senyawa asam dan basa berikut  sifatnya! 

 

 

 

 

 

 

a. H2CO3  g.   NaOH 

b. HNO3  h.   Mg(OH)2 

c. H2SO4  i.    Sr(OH)2 

d. HClO4  j.    Zn(OH)2 

e. H2SiO3  k.   Fe(OH)2 

f. H3PO4  l.    Al(OH)3 
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15. Lengkapilah persamaan reaksi berikut ini dan tuliskan persamaan reaksi dalam 

bentuk rumus kimianya : 

a. natrium hidroksida   +   asam  .....                natrium klorida   +   air 

b. Tembaga oksida   +   asam sulfat                 .....    ......     +   ......    

c. Tembaga .... + asam hidroklorida           tembaga .... + air + karbon dioksida 

d. ......   +  asam sulfat                magnesium sulfat   +  hidrogen 

e. Natrium hidroksida  +  asam nitrat                .....  .....    +      .....  

16. Jelaskan cara-cara pembentukan garam yang larut dalam air dan yang sukar 

larut dalam air ! 

17. Bagaimana cara membedakan larutan asan, basa dan garam dengan 

menggunakan kertas lakmus !  

18. Jelaskan, bagaimana anda dapat menentukan mana larutan yang asam, basa, 

dan netral dengan menggunakan fenolftalein!                                                                                         

19. Jelaskan perbedaan indikator alam dengan dengan indikator buatan, berikan 

contohnya ! 

20. Seorang siswa menguji beberapa larutan dengan kertas indikator universal.  Dia 

menuliskan pH-nya secara berurutan : 

1, 3, 5, 7, 11, 14 tetapi dia lupa menuliskan larutannya.  Dapatkah anda 

menolongnya untuk mencocokkan pH dengan larutan yang tepat. Tuliskan 

jawaban pada tabel berikut ! 

Larutan yang diuji pH 

Air destilat  

Asam sulfat  

Natrium hidroksida  

Cuka  

Amonia  
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