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Kata Sambutan
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ka-

runia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, 

-

lis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet 

(website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat ke-

layakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Men-

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para 

penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya ke-

pada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh 

para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Depar-

temen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, 

dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk 

penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks 

pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh 

Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat me-

manfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para 

siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baik-

nya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. 

Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

         Kepala Pusat Perbukuan

iiiKata Pengantar
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Kata Pengantar
 Apakah kalian menganggap kimia sebagai mata pelajaran yang rumit? 

Tentu tidak, bukan? Walaupun kimia mempelajari tentang pelbagai senyawa 

kimia, reaksi kimia, dan perhitungan kimia, tapi semuanya bisa dipelajari 

dengan mudah. Apalagi jika didukung dengan penggunaan buku pelajaran 

yang tepat. Oleh karena itu, kami menghadirkan Seri Kimia SMA/MA ini. 

Penyajian materi yang lengkap, interaktif, dan dengan beragam contoh kasus 

menarik, kami harapkan dapat menjadi bekal agar kimia mudah dipahami. 

 Beragam elemen dan rubrikasi di dalam buku ini antara lain Aper-

sepsi, berisi semacam pemanasan sebelum masuk ke materi pelajaran. Peta 

Konsep, yang memuat konsep-konsep inti yang akan diberikan pada setiap 

bab. Tujuan Pembelajaran, yakni uraian singkat memuat target yang ingin 

dicapai pada setiap bab. Kata Kunci, berisi kata-kata yang merupakan inti 

pembahasan materi dalam bab terkait. Aktivitas, yakni praktikum yang 

dilakukan siswa untuk membuktikan kebenaran materi yang sedang dipe-

lajari. Tugas, yaitu tugas yang berupa soal-soal hitungan, kegiatan mencari 

materi tambahan di buku atau internet, serta proyek/penugasan jangka 

panjang. Khazanah, berupa informasi tambahan yang terkait dengan ma-

teri yang sedang diulas. Tips, yaitu langkah sederhana untuk memudahkan 

siswa dalam memahami soal serta penjelasan materi. Warning, yakni peri-

ngatan yang harus diperhatikan oleh siswa mengenai suatu hal penting. 

Kilas Balik, berisi materi singkat untuk mengingatkan siswa tentang materi 

yang telah disampaikan sebelumnya. Diskusi, yakni tugas yang harus di-

kerjakan secara berkelompok berupa kegiatan diskusi. Rangkuman, berisi 

ringkasan materi satu bab. Glosarium, yakni penjelasan kata-kata asing yang 

ada pada materi yang disampaikan. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk 

menguji kompetensi siswa yang muncul di setiap akhir subbab. Ulangan 
Harian, adalah tes penguasaan materi di setiap akhir bab. 

 Selain rubrik-rubrik tersebut, masih ada ulangan blok yang meliputi Latih-

an Ulangan Tengah Semester, Latihan Ulangan Akhir Semester, dan Latihan Ujian 

Kenaikan Kelas. Ketiganya berfungsi menguji ketercapaian kompetensi. 

 Demikianlah, buku ini telah kami upayakan agar dapat tampil dengan 

kualitas maksimal. Untuk itu, kami segenap Tim Penulis Kimia SMA/MA 

mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, penerbit Pustaka Insan Madani, dan pelbagai 

pihak yang telah mendukung kami dalam wujud apa pun.   

Tim Penulis 
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 Penambahan sayuran pada air yang telah mendidih ternyata 

memengaruhi kenaikan titik didih. Selain itu, tekanan uap pelarut, 

penurunan titik beku, dan tekanan osmosis juga ikut berubah. Perubahan 

yang terjadi karena penambahan zat terlarut tersebut bisa kalian gambarkan 

dengan diagram PT. Dengan demikian, kalian bisa menjelaskan hubungan 

penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut. Kalian juga bisa 

menentukan hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan sifat koligatif 

larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

 Nah teman-teman, sebelum mempelajari sifat koligatif larutan, kalian 

akan mempelajari tentang molalitas, molaritas, dan fraksi mol yang akan 

digunakan pada pembahasan sifat koligatif larutan. Bagaimana penjelasan 

selengkapnya? Simaklah uraian berikut.

A. Molalitas dan Fraksi Mol

 Perubahan titik didih air yang disebabkan oleh penambahan zat 

terlarut merupakan salah satu sifat larutan yang ditentukan oleh sifat zat 

terlarut. Selain sifat-sifat di atas, masih ada sifat lain yang tidak tergantung 

pada sifat zat terlarut, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan 

adalah sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut 

dalam larutan dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif 

larutan dibagi menjadi empat, yaitu tekanan uap jenuh, titik didih, titik 

beku, dan tekanan osmosis.

 Berdasarkan uraian di atas, kalian telah mengetahui bahwa sifat 

koligatif larutan tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jumlah 

partikel zat terlarut menunjukkan kuantitas zat terlarut dalam suatu 

zat pelarut. Jumlah partikel zat terlarut dinyatakan dengan konsentrasi 

larutan. Satuan konsentrasi adalah molaritas, fraksi mol, dan molalitas.

 Molaritas menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter 

larutan. Molaritas umum digunakan untuk menyatakan konsentasi 

larutan. Tetapi, dalam pembahasan sifat koligatif larutan, satuan yang 

sering digunakan untuk menyatakan konsentrasi adalah molalitas. 
Molalitas disimbolkan dengan huruf m, yaitu suatu besaran yang 

menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram (1 kg) pelarut.

Kata
 Kunci

• Molalitas

• Fraksi mol

• Sifat koligatif larutan

• Tekanan uap jenuh

• Titik didih

• Titik beku

• Tekanan osmosis

• Diagram PT

D i s k u s i

 Penambahan sayuran pada air yang telah mendidih ternyata 

memengaruhi kenaikan titik didih air. Lalu, bagaimana dengan 

penambahan minyak goreng pada air yang telah mendidih? Apakah 

memengaruhi kenaikan titik didih air? Diskusikan jawaban pertanyaan 

ini dengan teman-teman kalian. Selanjutnya, presentasikan 

jawabannya di depan kelas.
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XB = 
nB
nT

 

Di mana nT = nA + nB

Sehingga diperoleh hubungan fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol 

pelarut. Hubungan tersebut dinyatakan dengan rumus:

X XA B+  = 1

Keterangan:

XA = fraksi mol zat terlarut A

nA  = jumlah mol zat terlarut A

XB  = fraksi mol zat pelarut B

nB  = jumlah mol zat pelarut B

nT  = jumlah mol total larutan

Agar kalian memahami penggunaan rumus di atas, perhatikan contoh soal 

berikut.

Contoh

Tentukan fraksi mol NaOH dan fraksi mol air, jika 4 gram NaOH (Mr = 

40) ditambahkan dan dilarutkan dalam 90 ml air.

Penyelesaian:

Diketahui:

Massa NaOH = 4 gram

Mr NaOH  = 40

Volume air  = 90 ml

Ditanyakan:

Fraksi mol NaOH dan fraksi mol air

Jawab:

Jumlah mol NaOH = 

nA = 4
40

 = 0,1 mol 

Jumlah mol air =

nB = 90
18

 = 5 mol 

Jumlah mol total larutan = 

nT = 0,1 + 5 = 5,1 mol.

Fraksi mol NaOH adalah: 

XA = 0 1
5 1
,
,

 = 1
51

Fraksi mol air adalah:

XB = 5
5 1,

 = 50
51

 

Jadi, fraksi mol NaOH adalah 1
51

, sedangkan fraksi mol air adalah 50
51

.
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lemah menyebabkan besarnya tekanan uap jenuh larutan. Lalu, bagaimana 

cara menentukan besarnya tekanan uap pada suatu senyawa? 

 Sebelum kalian mengetahui cara menentukan besarnya tekanan 

uap pada suatu senyawa, perlu diketahui bahwa titik didih suatu zat 

menyebabkan perbedaan wujud zat pada suhu tertentu.

 Suatu zat yang dipanaskan pada suhu tinggi akan mengalami 

peningkatan tekanan uap larutan yang terjadi karena ikatan antarpartikel 

menjadi lemah. Setelah beberapa lama, energi dari pemanasan akan 

mencapai keadaan yang dapat mengimbangi energi ikatan yang dimiliki 

partikel, sehingga ikatan antarpartikel menjadi terlepas. Kondisi ini 

menyebabkan partikel-partikel larutan melepaskan diri dari larutannya 

menuju ke fase uap, sehingga tercapai kesetimbangan fase cairan dan uap. 

 Perubahan fase cair ke fase uap terjadi pada permukaan larutan. 

Partikel yang berada di permukaan larutan lebih mudah meninggalkan 

larutannya untuk berubah ke fase uap. Sementara itu, partikel non-

volatil dalam larutan akan tersebar merata. Adanya partikel non-volatil 

menyebabkan larutan di permukaan mengalami kesulitan untuk berubah 

menjadi fase uap, karena bidang permukaan menjadi lebih sempit dan 

terhalang oleh partikel zat non-volatil. Sehingga, banyaknya zat pada fase 

uap menjadi sedikit dan tekanan uap larutan menjadi lebih rendah bila 

dibandingkan dengan tekanan uap larutan tanpa adanya partikel non-

volatil.

C. Penurunan Tekanan Uap

 Dengan memahami penjelasan di atas, kalian telah mengetahui bahwa 

penambahan partikel non-volatil dalam larutan menyebabkan tekanan 

uap jenuh larutan lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni. 

D i s k u s i

 Mengapa larutan yang dipanaskan akan memiliki tekanan uap 

lebih besar dibandingkan pada keadaan normal? Diskusikan 

jawaban pertanyaan dengan teman-teman kalian, lalu 

konsultasikan jawaban kalian pada Bapak/Ibu Guru. 

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan tekanan uap 

jenuh larutan?

2. Berdasarkan jenisnya, zat yang memengaruhi 

besarnya tekanan uap jenuh larutan 

dibedakan menjadi dua. Sebutkan 

dan jelaskan jawaban kalian.

3. Mengapa pemanasan zat volatil 

lebih cepat dibandingkan zat 

non-volatil?

Pada umumnya, larutan 

yang memiliki titik didih 

rendah memiliki laju 

penguapan yang besar. 

Oxtoby, 2001, hlm. 166
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Pada kondisi seperti ini terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. 

Apabila tekanan uap jenuh larutan dinotasikan P dan tekanan uap pelarut 

murni dinotasikan P , maka pernyataan di atas dapat dirumuskan sebagai 

berikut.

P = P  – P 

 Bagaimanakah hubungan penurunan tekanan uap larutan dengan 

fraksi mol? Untuk menemukan jawabannya, perhatikan tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Hubungan Penurunan Tekanan Uap Larutan 
dengan Fraksi Mol

Zat 
terlarut

Fraksi mol zat 
terlarut

Tekanan uap 
jenuh larutan

Penurunan tekanan 
uap jenuh larutan

Air - 17,54 mmHg -

Glikol 0,01 17,36 mmHg 0,18 mmHg

0,02 17,18 mmHg 0,36 mmHg

Urea 0,01 17,36 mmHg 0,18 mmHg

0,02 17,18 mmHg 0,36 mmHg

Brady, 1999, hlm. 605 (dengan pengembangan)

 Tekanan uap suatu zat merupakan sifat koligatif larutan yang tidak 

tergantung jenis zat, tetapi tergantung jumlah partikel zat terlarut. 

Sehingga, berdasarkan tabel di atas, kalian akan mengetahui bahwa larutan 

yang memiliki kesamaan jumlah partikel zat terlarut (yang ditunjukkan 

oleh fraksi mol zat terlarut) juga memiliki tekanan uap jenuh larutan yang 

sama.

 Tekanan uap jenuh larutan dipengaruhi oleh fraksi mol zat terlarut. 

Dengan demikian, jika fraksi mol zat terlarut meningkat, tekanan uap 

jenuh pelarut semakin turun. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

penurunan tekanan uap jenuh larutan dibandingkan dengan tekanan uap 

jenuh pelarut murninya.

 Hubungan tekanan uap jenuh larutan dengan fraksi mol diteliti 

oleh Raoult. Ia menyatakan bahwa besarnya tekanan jenuh larutan sama 

dengan hasil kali tekanan uap jenuh pelarut murni dengan fraksi mol 

pelarut. Pernyataan tersebut dikenal dengan Hukum Raoult. Secara 

matematis, Hukum Raoult dirumuskan sebagai berikut.

P  = P  . XB

Keterangan:

P  = tekanan uap jenuh larutan (mmHg)

Pº  = tekanan uap pelarut murni (mmHg)

XB  = fraksi mol pelarut

 Dari persamaan di atas, diperoleh besarnya penurunan tekanan uap 

jenuh larutan yang dinyatakan dengan persamaan:

Pada setiap suhu, zat 

cair selalu mempunyai 

tekanan tertentu. Tekanan 

yang dimaksud adalah 

tekanan uap jenuh 

larutan. Penambahan 

suatu zat ke dalam zat cair 

menyebabkan penurunan 

tekanan uapnya. Hal ini 

disebabkan oleh zat terlarut 

yang mengurangi fraksi 

mol dari pelarut, sehingga 

kecepatan penguapan 

berkurang.

Oxtoby, 2001, hlm. 166 (dengan 

pengembangan
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ΔP  = P   – P   

       = P  – (P  . XB)

       = P  (1-XB)

Karena XA + XB = 1, 

maka XA = 1 – XB

 Dengan demikian, besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan 

juga dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

ΔP  = P   . XA

ΔP  = penurunan tekanan uap jenuh

P     = tekanan uap jenuh pelarut murni

XA  = fraksi mol zat terlarut

 Agar kalian lebih memahami persamaan di atas, perhatikan contoh 

soal berikut.

Contoh

Pada suhu 100 
o
C, suatu larutan mengandung 10% glukosa. Jika tekanan 

uap jenuh air pada suhu itu adalah 760 mmHg, hitunglah tekanan uap 

jenuh larutan tersebut.

Penyelesaian

Diketahui:

P  = 760 mmHg

Jumlah glukosa dalam larutan = 10%

Ditanyakan:

Tekanan uap jenuh larutan (P)

Jawab:

Dalam 100 gram larutan, maka:

• Jumlah air = 100% - jumlah glukosa

    = 100% - 10%

    = 90% = 90 gram.

 Jumlah mol air = massa
Mr

 = 90
18

 = 5 mol.

• Jumlah glukosa = 10% = 10 gram.

 Jumlah glukosa = massa
Mr

 = 10
180

 = 0,056 mol.

• Xair  = 
5

5 0 056+ ,
 = 

5
5 056,

 = 0,99

• P  = Xair . P

  = 0,99 . 760 mmHg

  = 752,4 mmHg.

Jadi, tekanan uap jenuh larutan adalah 752,4 mmHg.
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mempertahankan agar tekanan uap tetap 1 atm. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Tb = Tb’- Tb. Maksudnya, peningkatan titik didih 

yang disebabkan oleh penambahan zat terlarut pada pelarut murni. 

 Untuk pelarut tertentu, Kb diperoleh dengan mengukur kenaikan 

titik didih dari larutan encer yang molalitasnya diketahui. Artinya, larutan 

tersebut mengandung zat terlarut yang diketahui massa molarnya. Untuk 

lebih memperluas wawasan kalian tentang harga Kb dari beberapa larutan, 

perhatikan Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Peningkatan Titik Didih

Pelarut Rumus kimia Tb (
o
C) Kb 

(K kg mol
-1

)

Asam asetat

Benzena

Karbon tetraklorida

Dietil eter

Etanol

Air

CH3COOH

C6H6

CCl4
C4H10O

C2H5OH

H2O

118,1

80,1

76,7

34,7

78,4

100

3,07

2,53

5,03

2,02

1,22

0,512

Oxtoby, 2001, hlm.168

 Tabel 1.2 memuat harga Kb untuk sejumlah pelarut. Harga Kb dapat 

digunakan untuk memprediksi kenaikan titik didih bagi zat terlarut yang 

massa molarnya diketahui.     

 Setelah kalian mengetahui titik didih beberapa larutan, perhatikan 

hubungan titik didih larutan dengan tekanan uap pada permukaan cairan. 

Pada saat larutan mendidih, terjadi kesetimbangan fase cairan dan fase 

uap, sehingga terjadi pergerakan fase cair ke fase uap. Hubungan tekanan 

(P) dan suhu (T) dapat dilihat pada diagram PT berikut.

Gamvar 1.4 Diagram PT air dan larutan

B
ra

dy
, 
1
9
9
9
, 
hl

m
.6

1
5
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 Kesetimbangan antara fase cair dan fase uap pada saat mendidih 

digambarkan oleh garis didih air (AB). Titik didih air dan pelarut adalah 

garis perpotongan tekanan (1 atm) dengan garis didih air (AB), yaitu pada 

titik B. Besar suhu ditunjukkan pada ordinat suhu (B’).

 Adanya penambahan zat terlarut dalam larutan murni akan 

menghalangi terjadinya perubahan fase cair ke fase uap. Walaupun hanya 

sedikit, uap tersebut menyebabkan tekanan uap jenuh larutan menjadi 

kecil (lihat garis DE) dan tampak berada di bawah (garis AB), apabila 

dibandingkan dengan tekanan uap jenuh larutan murni.

 Pada saat suhu larutan mencapai B’, tekanan uap larutan belum 

mencapai 1 atm. Hal ini mengakibatkan larutan belum mencapai titik 

didihnya. Titik didih larutan dapat dicapai pada saat tekanan 1 atm 

dengan cara menaikkan titik didih larutan. Selisih antara titik didih 

larutan dengan titik didih pelarut disebut kenaikan titik didih (ΔTb). 

 Raoult telah menganalisis bahwa kenaikan titik didih suatu larutan 

berbanding lurus dengan molalitas dikalikan dengan tetapan kenaikan 

titik didih molal dari larutan tersebut.

 Persamaan yang dikemukakan oleh Raoult sebagai berikut.

ΔTb = m. Kb

Karena molalitas (m) = 
1000

P
G
Mr

⋅ , persamaan di atas dapat dituliskan 

sebagai berikut.

ΔTb  = 
1000

P
G
Mr

⋅ ⋅ K b

Keterangan:

ΔTb  = kenaikan titik didih (
o
C)

G  = berat zat terlarut (gram)

P  = berat pelarut (gram)

Kb  = tetapan kenaikan titik didih molal (
o
C kg mol

–1
)

Mr  = Massa molekul relatif

 Sementara itu, hubungan kenaikan titik didih dengan titik didih 

larutan dan titik didih pelarut murni dijelaskan pada persamaan berikut.

ΔTb = T - To 

D i s k u s i

 Biasanya, ketika di pegunungan, orang terpaksa memasak 

makanan lebih lama. Sebaliknya, makanan lebih cepat matang 

bila dimasak menggunakan panci bertekanan (pressure cooker). 

Jelaskan alasan kalian berdasarkan diagram PT yang telah kalian 

pelajari. Agar jawaban kalian semakin lengkap, diskusikan dengan 

teman-teman kalian, lalu presentasikan di depan kelas. 
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E.  Penurunan Titik Beku Larutan

 Dari uraian di atas, kalian telah mendapatkan pengetahuan tentang 

kenaikan titik didih berbagai larutan. Lalu, bagaimana dengan penurunan 

titik beku larutan? Agar kalian lebih mudah memahami uraian tentang 

penurunan titik beku larutan, perhatikan kembali diagram PT.

 Titik beku adalah suatu besaran yang menunjukkan waktu 

terbentuknya kesetimbangan antara cairan dan padatan atau suatu 

keadaan di mana air mulai membeku. Titik beku larutan tergolong sifat 

koligatif larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut.

 Pada diagram PT, garis beku air digambarkan dengan garis AC, 

sehingga garis AC dengan garis AB akan berpotongan di titik A (titik tripel 

air atau titik kesetimbangan cair, padatan, dan uap).

F.   Pembahasan

   Untuk memperjelas tujuan percobaan 

yang kalian lakukan, jawablah soal-soal 

berikut.

1. Berapakah titik didih air?

2. Adakah selisih antara titik didih 

air dan titik didih larutan sukrosa? 

3. Bagaimanakah perbandingan 

titak didih larutan sukrosa 3,42 

gram dan 6,84 gram? 

4. Adakah selisih antara titik didih 

air dan titik didih larutan glukosa? 

5. Bagaimanakah perbandingan 

titik didih larutan glukosa 1,8 

gram dan 3,6 gram? 

6. Untuk larutan yang memiliki 

kesamaan massa, apakah 

terjadi perbedaan titik didih 

larutan? Jelaskan.

7. Bagaimana pengaruh 

penambahan zat terlarut pada 

titik didih larutan?

G.    Kesimpulan 

 Bagaimana kesimpulan yang kalian 

dapatkan dari hasil percobaan di 

atas? Tuliskan kesimpulan kalian 

pada buku laporan percobaan, lalu 

presentasikan di depan teman-teman 

kalian.

Gambar 1.5 Diagram PT air dan larutan

B
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1
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 Penambahan zat terlarut akan menghalangi padatan berubah menjadi 

cairan, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dari tekanan 

uap pelarut. Akibatnya, titik beku larutan menjadi lebih rendah (titik 

F’) bila dibandingkan dengan titik didih larutan murninya. Oleh karena 

itu, terjadi penurunan titik beku larutan (C’ ke F’). Penurunan titik beku 

terjadi karena suatu zat tidak dapat larut dalam fase padat pelarut. 

 Untuk memperjelas diagram PT di atas, perhatikan gambar dan 

uraian berikut.

 Titik beku larutan dapat diketahui ketika kurva tekanan uap 

pelarut padat murninya berpotongan dengan kurva larutan. Jika zat 

terlarut ditambahkan dalam larutan, tekanan uap pelarut turun. Dengan 

demikian, selisih Tf = Tf’ – Tf bertanda negatif sehingga penurunan titik 

beku dapat diamati.

 Penurunan titik beku Tf berbanding lurus dengan penurunan tekanan 

uap P1. Untuk konsentrasi zat terlarut yang cukup rendah, penurunan titik 

beku berkaitan dengan molalitas. Dengan demikian, penurunan titik beku 

analog dengan kenaikan titik didih. Seperti halnya kenaikan titik didih, 

penurunan titik beku ditentukan oleh jenis pelarut dan tidak dipengaruhi 

oleh jenis zat yang terlarut. Hubungan molalitas dengan penurunan titik 

beku ditunjukkan dengan persamaan yang dirumuskan Raoult berikut.

Tf  = m . Kf

Karena molalitas (m) = 
1000

P
G
Mr

⋅ , persamaan di atas dapat dituliskan 

sebagai berikut.

Gambar 1.6 Penurunan titik beku ditunjukkan oleh kurva dari Tf  

ke Tf’
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Tf  = 
1000

P
G
Mr

⋅ ⋅ K f

Keterangan:

ΔTf  = penurunan titik beku (
o
C)

G   = berat zat terlarut (gram)

P  = berat pelarut (gram)

Kf   = tetapan penurunan titik beku molal (
o
C kg mol

-1
)

Mr  = Massa molekul relatif

 Sementara itu, hubungan penurunan titik beku dengan titik beku 

larutan dan titik beku pelarut murni dijelaskan pada persamaan berikut.

Tf  = To - T 

Keterangan:

ΔTf  = penurunan titik beku larutan (
o
C)

T  = titik beku larutan (
o
C)

To  = titik beku pelarut murni (
o
C)

 Bagaimana cara menghitung penurunan titik beku? Pahamilah 

contoh soal berikut.

Contoh

Senyawa urea (CO(NH2)2) sebanyak X gram dilarutkan dalam 500 gram 

air. Jika diketahui Kf air = 1,86 dan titik beku larutan urea adalah -0,93 
o
C, tentukan harga X.

Penyelesaian:

Diketahui:
P  = 500 gram 

Mr  = 60

Kf  = 1,8

Ditanyakan:

Berat zat terlarut (G)

Jawab:

ΔTf = To - T 

       =  0-(-0,93)

       =  0,93

ΔTf  = 
1000

P
G
Mr

⋅ ⋅ K f

0,93 = 
1000
500 60

1 8⋅ ⋅

X
,

D i s k u s i

 Pada saat membuat es krim, perlu ditambahkan garam dapur 

dalam adonan es krim. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Carilah 

jawabannya, lalu diskusikan dengan teman-teman kalian dan 

presentasikan di depan kelas.
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F.  Tekanan Osmosis

 Sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Tekanan 

osmosis memiliki peran yang penting dalam transpor molekul melalui 

membran sel. Membran seperti ini disebut membran semipermeabel, yang 

membiarkan molekul kecil lewat tetapi menahan molekul besar seperti 

protein dan karbohidrat. Membran semipermeabel dapat digunakan 

untuk memisahkan molekul pelarut kecil dari molekul zat terlarut yang 

besar. 

 Apabila kedua larutan memiliki konsentrasi yang berbeda dan 

dipisahkan oleh membran semipermeabel, pelarut dari larutan dengan 

kepekatan rendah akan mengalir ke larutan dengan kepekatan lebih tinggi 

melalui selaput semipermeabel. Perpindahan pelarut akan terus terjadi 

sampai tercapai kesetimbangan cairan, yaitu pada saat kepekatan kedua 

larutan sama.

 E. Hasil Percobaan

 Salinlah tabel ini dalam buku tugas dan isilah berdasarkan hasil pengamatan.

Larutan

Selisih titik beku air dan 

titik beku larutan

Perbandingan selisih

(< atau >)Zat 

terlarut

molalitas Titik 

beku

Air - -

Urea 1 molal

Urea 2 molal

NaCl 1 molal

NaCl 2 molal

 F. Pembahasan

1. Berapakah titik beku air?

2. Buatlah grafik untuk masing-

masing larutan. Amati 

kecenderungan yang tampak 

pada grafik.

3. Adakah selisih antara titik beku 

air dan titik beku larutan urea? 

4. Bagaimanakah perbandingan 

titk beku larutan urea 1 molal 

dan 2 molal? 

5. Adakah selisih antara titik beku 

air dan titik beku larutan NaCl? 

6. Bagaimanakah perbandingan 

titik beku larutan NaCl 1 molal 

dan 2 molal? 

7. Untuk molalitas yang sama, 

apakah terjadi perbedaan titik 

beku larutan? Jelaskan.

8. Bagaimanakah pengaruh 

adanya penambahan zat 

terlarut pada titik beku larutan?

 G. Kesimpulan

 Bagaimana kesimpulan yang kalian 

dapatkan dari hasil percobaan di 

atas? Tuliskan kesimpulan kalian 

pada buku laporan percobaan, lalu 

presentasikan di depan teman-teman 

kalian.



gaya

luas

A g

A

⋅ ⋅ ⋅ρ h

ρ ⋅ ⋅g h

�



490 530
1 0133 106

.
, ×

1000
V

G
Mr

R T⋅ ⋅ ⋅



Sifat Koligatif Larutan 21

 Untuk mempermudah penghitungan tekanan osmosis dengan 

menggunakan persamaan di atas, perhatikan contoh berikut.

Contoh

Larutan CaCl2 mempunyai tekanan osmosis 0,0213 atm pada suhu 26 C. 

Tentukan molaritas larutan CaCl2, jika diketahui R = 0,082 L.atm/mol.K.   

Penyelesaian

Diketahui:

  = 0,0213 atm

R  = 0,082 L.atm/mol.K

T  = 26 
o
C + 273 = 299 K

Ditanyakan:

Molaritas (M)

Jawab:
 = M . R . T

0,0213 = M . 0,082 . 299

M = 8,68.10
-4

 molar.

Jadi, molaritas larutan CaCl2 adalah 8,68.10
-4

  molar.

 Larutan yang mempunyai tekanan osmosis dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu larutan isotonik, hipertonik, dan hipotonik. 

a. Hipotonik berarti larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih 

rendah daripada larutan lain. Misalnya, larutan A memiliki tekanan 

osmosis 1 atm sedangkan larutan B tekanan osmosisnya 2 atm. 

Dengan demikian, larutan A hipotonik terhadap larutan B.

b. Isotonik berarti larutan yang memiliki tekanan osmosis sama dengan 

larutan lain. Misalnya, larutan A dan B memiliki tekanan osmosis 1 

atm.

c. Hipertonik berarti larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih tinggi 

daripada larutan lain. Misalnya, larutan A memiliki tekanan osmosis 1 

atm sedangkan larutan B tekanan osmosisnya 2 atm. Dengan demikian, 

larutan B dikatakan hipertonik terhadap larutan A.

D i s k u s i

 Kalian telah mempelajari bahwa larutan dibagi menjadi tiga 

berdasarkan tekanan osmosisnya, yaitu hipotonik, isotonik, dan 

hipertonik. Carilah contoh-contoh larutan hipotonik, isotonik, dan 

hipertonik di internet. Agar wawasan kalian semakin bertambah, 

diskusikan contoh tersebut dengan teman-teman kalian. Setelah itu, 

cobalah cari contoh lain yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
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 Lalu, bagaimana hubungan harga i dengan molalitas suatu larutan? 

Agar kalian mendapatkan jawabannya, perhatikan Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Harga i pada Berbagai Larutan

Zat terlarut

Harga i
Batas 

teoritis0,1 
molal

0,05 
molal

0,01 
molal

0,005 
molal

NaCl 1,87 1,89 1,93 1,94 2

KCl 1,86 1,88 1,94 1,96 2

MgSO4 1,42 1,43 1,62 1,69 2

K2SO4 2,46 2,57 2,77 2,86 3

HCl 1,91 1,92 1,97 1,99 2

H2SO4 2,22 2,32 2,59 2,72 3

Brady, 1999, hlm.626 (dengan pengembangan)

 Dari uraian di atas, kalian telah mengetahui bahwa semakin kecil 

molalitas, harga i semakin mendekati batas teoritis. Hal ini disebabkan 

senyawa ion dalam larutan akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Antarion 

yang berbeda muatan terdapat daya tarik listrik. Semakin pekat suatu 

larutan, daya tarik ion semakin besar. Pada larutan encer, ion-ion dalam 

larutan terpisah oleh jarak yang relatif jauh, sehingga daya tarik antarion 

relatif kecil. Oleh karena itu, antarion pada larutan encer dapat bergerak 

bebas dibandingkan pada larutan pekat (tidak ada ion-ion yang 100% 

bebas).

D i s k u s i

 Perhatikan tabel di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut dengan mendiskusikannya dengan teman-

teman kalian. 

No. Zat terlarut Jenis larutan Molalitas ΔTf

1. KCl Elektrolit 0,01 0,0361

Urea Non elektrolit 0,01 0,0186

2. NaCl Elektrolit 0,005 0,018042

glukosa Non elektrolit 0,005 0,0093

a. Sebutkan faktor yang membedakan ΔTf KCl dan urea untuk 

jumlah molal yang sama.

b. Manakah yang memiliki jumlah partikel zat terlarut yang paling 

besar? 

c. Bagaimana dengan jumlah partikel larutan NaCl dan gukosa? 

d. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan ΔTf  masing-masing 

larutan di atas?
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 Pada larutan encer, harga i mendekati batas teoritis. Apabila suatu 

larutan elektrolit X dengan konsentrasi mula-mula (M) terionisasi dengan 

derajat ionisasi  dan membentuk ion nY, maka reaksi ionisasi dapat 

dituliskan sebagai berikut.

                              

  X (elektrolit)        nY (ion)

Mula-mula : M                           –

Reaksi        : –M               +n M

Setimbang  : M - M                            n M

 Derajat ionisasi akan menentukan banyaknya larutan elektrolit X 

yang mengalami reaksi ionisasi menjadi ion-ionnya. Sehingga, pada akhir 

reaksi, jumlah partikel zat terlarut akan dapat ditentukan sebagai berikut.

= jumlah partikel X + jumlah partikel Y

= (M- M ) + n M

= [1-  + n ]M

=[1+(n-1) ]M

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertambahan jumlah partikel 

dalam larutan elektrolit lebih banyak bila dibandingkan dengan 

larutan non-elektrolit dengan harga i sebagai berikut.

i  =[1+(n-1) ]

Keterangan:

i  = faktor Van’t Hoff = 1+ (n-1) 

n  = jumlah koefisien kation dan anion

  = derajat ionisasi

 Untuk mempermudah dalam menentukan sifat koligatif pada larutan 

elektrolit dan non elektrolit, perhatikan Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Sifat Koligatif pada Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit

Sifat koligatif Larutan elektrolit Larutan non-elektrolit

Tekanan uap jenuh P = P
º
  . XA .i P = P

º
  . XA

Titik didih Tb = m . Kb  i Tb = m . Kb 

Titik beku Tf = m . Kf . i Tf = m . Kf 

Tekanan osmosis  = M . R . T . i  = M . R . T

Sukardjo, 1990, hlm. 167

 Lalu bagaimana penerapan faktor Van’t Hoff pada perhitungan sifat 

koligatif larutan elektrolit? Pahamilah contoh soal berikut.

Tips

Dalam menghitung harga n, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, 

yaitu:

a. Untuk elektrolit biner, harga n = 2

 Misalnya, NaCl  Na
+
 + Cl

-
 

 (n = 2 berasal dari penjumlahan 

koefisien ion Na
+
 dan Cl

-
).    

b. Untuk elektrolit terner, harga n = 3

 Misalnya, H
2
SO

4
  2H

+
 + SO

4

2-

 (n = 3 berasal dari penjumlahan 

koefisien ion H
+
 dan SO

4

2-
).  

c. Untuk elektrolit kuartener, harga 

n = 4

 Misalnya, K
3
PO

4
  3K

+
 + PO

4

2-

 (n = 4 berasal dari penjumlahan 

koefisien ion K
+
 dan PO

4

2-
).
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Contoh

1.  Senyawa KCl sebanyak 2 gram dilarutkan dalam 400 gram air. 

Setelah dipanaskan, larutan KCl mendidih pada suhu 100,039 
o
C. 

Jika diketahui Kb air = 0,52 dan Kf air = 1,8, tentukan derajat ionisasi 

dan titik beku larutan.

 Penyelesaian:

 Diketahui:
 G   = 2 gram

 P   = 400 gram

 T   = 100,039 
o
C

 Kb air  = 0,52

 Kf air  = 1,8

 Ditanyakan:

  dan titik beku larutan

 Jawab:
 ΔTb  = T – To

         = 100,039 – 100

         = 0,039

 ΔTb = 
1000

1 1
P

G
Mr

⋅ ⋅ ⋅ + −K nb [ ( ) ]α

 0,039 = 
1000
400

2
74 5

0 52 1 1⋅ ⋅ ⋅ + −
,

, [ ( ) ]n α
 1.162 =  1.040 [1+  ]

 1.162 =  1.040 + 1.040 

   =  0,11

Jadi, derajat ionisasi larutan adalah 0,11.

Untuk titik beku larutan, 

ΔTf  = 
1000

1 2 1
P

G
Mr

⋅ ⋅ ⋅ + −K f [ ( ) ]α

           =  
1000
400

2
74 5

1 8 1 2 1⋅ ⋅ ⋅ + −
,

, [ ( ) ]α

           =  0,12 [1+ 0,11 ]

       =  0,12 + 0,0132

       =  0,133

ΔTf  = To –T

0,133 = 0 – T

     T   = –0,133

Jadi, titik beku larutan adalah -0,133 
o
C.

2.  Hitunglah tekanan osmosis larutan NaCl 0,02 molar dalam air pada 

suhu 27 
o
C, jika diketahui derajat ionisasi larutan = 0,6.

 Penyelesaian:

Diketahui:

M = 0,02 M
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v R a n g k u m a n

1. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut 

dalam larutan dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut.

2.  Molalitas disimbolkan dengan huruf m, yaitu suatu besaran yang menyatakan banyaknya mol zat 

terlarut dalam 1000 gram (1 kg) pelarut. Molalitas dinyatakan dengan persamaan berikut.

  m = 
gram

Mr
×

1000

P

3.   Sifat koligatif larutan dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Penurunan tekanan uap (ΔP)

ΔP  = Pº – P 

P  = Pº . X
A

b. Kenaikan titik didih (ΔTb)

ΔTb  
= m . Kb

ΔTb  
=

 

1000

P

G

Mr
 ⋅ ⋅ Kb

ΔTb 
= T - T

o

c. Penurunan titik beku (ΔTf)

ΔTf   = m . Kf

ΔTf  =
 

1000

P

G

Mr
 ⋅ ⋅ K f

ΔTf  = T
o
 - T

d. Tekanan osmosis ( )

 = M . R . T . 

T  =  27 
o
C

   = 0,6

Ditanyakan: 

Jawab:

  = M . R . T . i

 = M . R . T . [1+ (n-1) ]

      =  0,02 . 0,082 . (27+273) . [1+(2-1) 0,6]

      =  0,78 atm.

Jadi, tekanan osmosis larutan NaCl adalah 0,78 atm.

Uji  Kompetensi

Kerjakan soal-soal berikut.

1. Suatu zat elektrolit sebanyak 0,75 gram dilarut-

kan dalam 250 gram air. Setelah dipanaskan, 

titik didihnya menjadi 100,026 ºC. Tentukan 

massa molekul relatif zat tersebut. (Kb = 0,52).  

2. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan NaCl 10 

m pada suhu 25 ºC. (Kb air =0,52 dan Kf 

air = 1,8).

3. Senyawa glikol (C
2
H

6
O

2
) seban-

yak 12 gram dilarutkan dalam 

500 gram air. Tentukan tekanan osmosis larutan 

glikol pada suhu 25 ºC.



Sifat Koligatif Larutan 27

Isotonik Larutan-larutan yang memiliki tekanan 

osmosis yang sama

Konsentrasi larutan Banyaknya zat terlarut 

dalam sejumlah pelarut

Senyawa biner Senyawa yang terdiri atas 2 

jenis unsur, contoh NaCl

Senyawa terner Senyawa yang terdiri atas 3 

jenis unsur, contoh H
2
SO

4

Senyawa kuartener Senyawa yang terdiri 

atas 4 jenis unsur, contoh K
3
PO

4

Zat non volatil Zat yang tidak mudah menguap 

karena daya tarik menarik antarpartikel relatif 

kuat

Zat volatil Zat yang mudah menguap karena 

daya tarik menarik antarpartikel relatif lemah

G l o s a r i u m

4. Sifat koligatif pada larutan elektrolit dan non-elektrolit

Sifat koligatif Larutan elektrolit Larutan non-elektrolit

Tekanan uap jenuh ΔP = P
o
  . X

A
 .i ΔP = P

o
  . X

A

Titik didih ΔTb = m . Kb  i ΔTb = m . Kb 

Titik beku ΔTf = m . Kf . i ΔTf = m . Kf 

Tekanan osmosis  = M . R . T . i  = M . R . T

U l a n g a n  H a r i a n     

 A  Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Sifat-sifat di bawah ini yang bukan termasuk 

sifat koligatif larutan adalah ….

 A.  tekanan osmosis

 B.  penurunan titik beku

 C.  kenaikan titik didih

 D.  penurunan tekanan uap jenuh

 E.  penurunan titik didih

2. Pernyataan yang tepat mengenai sifat 

koligatif larutan adalah ….

 A.  sifat koligatif larutan bergantung pada 

jenis zat terlarut

B.  sifat koligatif larutan bergantung pada 

jumlah partikel  zat terlarut

C.  tekanan uap suatu zat merupakan sifat 

koligatif larutan yang tergantung pada 

jenis zat

D.  salah satu sifat koligatif larutan adalah 

penurunan titik didih larutan

E.  sifat koligatif larutan merupakan sifat 

kimia

3. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan 

yang hanya dipengaruhi oleh ....

 A. jumlah partikel zat terlarut         

 B. jenis partikel zat terlarut        

 C. banyak sedikitnya larutan

 D. massa jenis larutan

 E. warna zat pelarut
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4. Suatu senyawa sebanyak 3,42 gram larut 

dalam 500 gram air. Jika molalitasnya 0,02 

molal, berapakah massa molekul relatif 

senyawa tersebut?

 A. 180

 B. 40

 C. 342

 D. 60

 E. 200

5. Berapakah molalitas larutan fruktosa 10 %, 

jika diketahui Mr fruktosa = 180?

 A. 0,32 molal.

 B. 0,42 molal.

 C. 0,52 molal.

 D. 0,62 molal.

 E. 0,72 molal.

6. Apabila diketahui tekanan uap jenuh urea 

pada suhu 50 ºC adalah 42,5 mmHg, se-

dangkan tekanan uap jenuh pelarut air pada 

suhu 50 ºC adalah 43,5 mmHg, maka fraksi 

mol urea adalah ….

 A. 0,977

 B. 0,797

 C. 0,779

 D. 0,032

 E. 0,023

7. Harga kenaikan titik didih molal (Kb) 

tergantung pada ....

 A. jumlah gram zat terlarut dalam 1 liter 

larutan

B. jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter 

larutan

C. jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter 

pelarut

D. jumlah mol zat terlarut dalam 1000 

gram larutan

E. jumlah mol zat terlarut dalam 1000 

gram pelarut

8. Titik didih larutan CaCl2 0,01 molal dan 

titik didih larutan glukosa (C6H12O6) 0,03 

molal adalah sama. Hal ini disebabkan ....

 A. keduanya bukan larutan elektrolit

 B. keduanya adalah larutan non-elektrolit

 C. keduanya adalah larutan elektrolit kuat

 D. jumlah partikel yang ada dalam kedua 

larutan sama 

 E. derajat ionisasi larutan CaCl2 tiga kali 

lebih besar daripada derajat ionisasi 

larutan glukosa

9. Di antara larutan berikut yang memiliki 

titik beku paling rendah adalah ....

 A. Na2CO3 0,3 m     

 B. CH3COOH 0,5 m       

 C. Mg(NO3)2 0,2 m

 D. CuSO4 0,2 m

 E. glukosa 0,8 m

10. Di antara larutan berikut yang memiliki 

titik beku paling tinggi adalah ....

 A. Na2CO3 0,3 M      

 B. Mg(NO3)2 0,2 M

 C. glukosa 0,8 M  

 D. CuSO4 0,2 M

 E. CH3COOH 0,5 M    

11. Larutan propanol (Mr = 60) memiliki 

kadar 8%. Berapakah penurunan titik beku 

larutan, jika diketahui Kf air = 1,86?

 A. 12 
o
C.

 B. 8,32
 o
C.

 C. 4,2
 o
C.

 D. 2,7
 o
C.

 E. 2,48
 o
C.

12. Berapakah massa garam dapur yang harus 

ditambahkan dalam 5 liter air, agar tidak 

membeku pada suhu –5 C? (Diketahui Mr 

garam dapur = 58,5  dan Kf = 1,86.)

 A. 714,5 gram.

 B. 786,3 gram.

 C. 393, 2 gram.

 D. 292,5 gram.

 E. 31,5 gram.

13. Larutan urea memiliki tekanan osmosis 

0,041 atm pada suhu 25 °C. Berapakah 

molaritas larutan tersebut?

 A. 0,0013 molar.

 B. 0,0014 molar.

 C. 0,0015 molar.



Sifat Koligatif Larutan 29

 D. 0,0016 molar.

 E. 0,0017 molar.

14. Tekanan osmosis dari 750 ml larutan yang 

mengandung 8,55 gram gula (Mr = 342) 

pada suhu 27 °C adalah … atm. (R = 0,082 

L atm/mol K)

 A. 0,0738

 B. 0,03731

 C. 0,41

 D. 0,7462

 E. 0,82

15. Pada konsentrasi yang sama, larutan-larutan 

berikut yang memiliki tekanan osmosis 

paling tinggi adalah ....

 A. CH3COOH

 B. Ca(OH)2                  

 C. C2H5OH

 D. (NH2)2CO

 E. (NH4)2CO3

16. Jika garam NH4Cl dilarutkan dalam air, 

maka akan terbentuk larutan yang ....

A. titik didih pelarutnya lebih tinggi 

daripada titik didih larutannya

B. titik beku pelarutnya lebih rendah 

daripada titik beku larutannya

C. tekanan uap jenuh pelarut murninya 

lebih rendah daripada tekanan uap 

jenuh larutannya

D. tekanan osmotik pelarutnya lebih tinggi 

daripada tekanan osmotik larutannya

E. pH pelarutnya lebih besar daripada pH 

larutannya

17. Harga i untuk larutan elektrolit terner adalah 

....

 A.  i = [1+ ]

 B.  i = [1+ 2 ]

 C.  i = [1+ 3 ]

 D.  i = [1+ 4 ]

 E.  i = [1+ 5 ]

18.  2 gram senyawa MgSO4 dilarutkan dalam 

200 gram air. Setelah dipanaskan, larutan 

MgSO4 mendidih pada suhu 100,056 °C. Jika 

diketahui Kb air = 0,52, maka derajat ionisasi 

larutan tersebut adalah ....

 A.  0,09

 B.  0,12

 C.  0,14

 D.  0,29

 E.  0,36

19.  Senyawa H2SO4 sebanyak 4 gram dilarutkan 

dalam 200 gram air. Jika diketahui Kf air = 

1,8 dan derajat ionisasi larutan = 0,8, maka 

penurunan titik beku larutan adalah  ... °C. 

 A.  0,64

 B.  0,76

 C.  0,96

 D.  1,13

 E.  1,22

20.  Pada suhu 26 °C, senyawa NaCl 0,01 molar 

memiliki derajat ionisasi 0,6. Tekanan 

osmosis larutan tersebut adalah ... atm.

 A.  0,025

 B.  0,034

 C.  0,046

 D.  0,059

 E.  0,067

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Apakah yang dimaksud dengan sifat 

koligatif larutan? Jelaskan jawaban kalian. 

2. Mengapa pemanasan alkohol lebih cepat 

dibandingkan minyak kelapa?

3. Dalam suatu percobaan, 15 gram zat 

X dilarutkan dalam 250 gram air yang 

membeku pada suhu –0,13 
o
C. Berapakah 

massa molekul relatif (Mr) zat X? (Kf = 

1,86).  

4. Diketahui tekanan uap jenuh air pada 

P dan T tertentu adalah 20 mmHg. 

Berapa tekanan uap jenuh larutan 10,4 

gram BaCl2 dalam 540 gram air pada P dan 

T yang sama?

5. Mengapa hukum Raoult tidak berlaku untuk 

larutan alkohol? Jelaskan jawaban kalian.

6. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 3,6 gram 

dilarutkan dalam air sehingga membentuk 

larutan 200 mL dan memiliki tekanan 
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osmotik sebesar 15,2 cmHg. Jika pada suhu 

yang sama, 1 liter gas NO memiliki tekanan 

38 cmHg dan berat 15 gram, berapakah Mr 

zat non-elektrolit tersebut? 

7. Diketahui tekanan uap jenuh air pada P dan 

T tertentu adalah 20 mmHg. Berapakah 

tekanan uap jenuh dari 100 mL larutan 

asam lemah bervalensi satu dengan jumlah 

mol 0,1 mol dalam 88,2 gram air pada P dan 

T yang sama? Ka = 1 x 10
-7

.

8. Tekanan osmosis dari 15 gram zat dalam 

500 mL larutan pada suhu 27 °C adalah 1,5 

atm. Hitunglah berat molekul zat tersebut.

9. Suatu larutan urea dibuat dengan cara 

melarutkan 12 gram urea (Mr = 60) dalam 

1500 mL air. Sedangkan larutan gula 

diperoleh dengan cara melarutkan 17,1 

gram gula (Mr = 342) dalam 200 mL air. 

Berapakah perbandingan tekanan osmostik 

larutan urea dengan larutan gula?

10. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 0,75 

gram jika dilarutkan dalam 250 gram air 

memberikan titik didih 0,026 
o
C di atas 

titik didih air (Kb = 0,52). Tentukan massa 

molekul relatif zat tersebut.







1

2
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      Langkah 1 

      Tulislah bilangan oksidasi tiap-tiap unsur.

    +7                    +4                +6                  +6                  +6                  +6

KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + H2O(l)
+1     -2           +1    -2          +1   -2              +1   -2           +2    -2          +1     -2          +1-2

      Langkah 2

      Tentukan unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi.

      +7                   +4                 +6                      +6                  +6                  +6

KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + H2O(l)
+1     -2            +1    -2               +1   -2             +1   -2           +2    -2          +1     -2           1  -2
                                               

       reduksi

                                                                  oksidasi

      Langkah 3

      Tentukan jumlah perubahan bilangan oksidasi pada reaksi reduksi dan 

oksidasi.
    +7                    +4                 +6                  +6                  +6                +6

KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + H2O(l)
+1      -2          +1     -2          +1   -2             +1    -2            +2    -2           +1    -2          +1  -2
                                       

       reduksi (2)

                                                                oksidasi (5)
 

      Langkah 4 

      Samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi pada reaksi reduksi dan 

reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi dikalikan 2, sedangkan untuk reaksi 

oksidasi dikalikan 5.

2 KMnO4(aq) + 5 Na2SO3(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + 2 MnSO4(aq) + 5 Na2SO4(aq) + H2O(l)

      Langkah 5  

      Setarakan unsur yang belum sama.

2 KMnO4(aq) + 5 Na2SO3(aq) + 3 H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + 2 MnSO4(aq) + 5 Na2SO4(aq) + 3 H2O(l)

      

Contoh

Setarakan reaksi redoks berikut.
KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + H2O(l)

 Nah teman-teman, dapatkah kalian memahami contoh soal di atas? 

Untuk memantapkan pemahaman, perhatikan contoh berikutnya.

Contoh

Setarakan reaksi redoks berikut.

Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq)  Fe

3+
(aq) +  Mn

2+
(aq)    
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Langkah 1

Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq)   Fe

3+
(aq) +  Mn

2+
(aq)

 +2          +7  -2                 +3             +2

Langkah 2 

Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq)  Fe

3+
(aq) + Mn

2+
(aq)

+2            +7  –2               +3        +2
                                             

    oksidasi

                                      reduksi

Langkah 3

Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq)  Fe

3+
(aq) + Mn

2+
(aq)

 +2           +7   –2                +3               +2

                         oksidasi (1)                           

     reduksi (5)

Langkah 4 

5 Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq)  5 Fe

3+
(aq) + Mn

2+
(aq)

Pada langkah 4, muatan di ruas kiri tidak sama dengan muatan di ruas 

kanan. Sehingga, penyetaraan reaksi dilakukan dengan cara:

1. ditambahkan H
+
 pada ruas kiri, jika muatan di ruas kiri lebih kecil 

daripada ruas kanan

2. ditambahkan OH
–
 pada ruas kiri, jika muatan di ruas kiri lebih besar 

daripada ruas kanan

Langkah 5 

Pada langkah 4, muatan di ruas kiri = +9, sedangkan muatan di ruas 

kanan = +17. Karena muatan ruas kiri < muatan ruas kanan, maka ruas 

kiri ditambah H
+
 sebanyak 8.

Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq) + 8 H

+
  Fe

3+
(aq) + Mn

2+
(aq)

Jumlah H pada ruas kiri dan kanan disamakan dengan menambahkan 

H2O pada ruas yang kekurangan unsur H. Kemudian, setarakan unsur 

yang belum sama.

5 Fe
2+

(aq) + MnO4
–
(aq) + 8 H

+ 
  5 Fe

3+
(aq) + Mn

2+
(aq) + 4 H2O(aq)

D i s k u s i

 Kerjakan soal-soal berikut dengan mendiskusikannya bersama 

kelompok kalian.

 a.  MnO
4

–
(aq) + C

2
O

4

2–
(aq)    Mn

2+
(aq) + CO

2
(g).

 b.  Cr
2
O

7

2–
(aq) + SO

2
(g)    Cr

3+
(aq) + HSO

4

–
(aq).

 Tuliskan hasil diskusi pada buku tugas, lalu presentasikan di depan kelas. 
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Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan pengertian reaksi redoks dan berilah 

contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-

hari.

2. Terangkan perbedaan reaksi reduksi dan 

reaksi oksidasi.

3. Apakah yang dimaksud dengan reaksi auto-

redoks?

4. Tentukan bilangan oksidasi Fe pada senyawa 

Fe
2
O

3
.

5. Setarakan reaksi-reaksi berikut.

a. FeCl
3
(aq) + H

2
S(aq)

 
 FeCl

2
(aq) +   

HCl(aq) + S(s)

b. Al(s) + H
2
SO

4
(aq)  Al

2
(SO

4
)

3
(aq) 

+ H
2
(aq)

c.  HgS(s) + HNO
3
(aq) + HCl(aq)     

HgCl
2
(aq) + NO(g) + H

2
O(l)

d. Kr
2
Cr

2
O

7
(aq) + HCl(aq)  KCl(aq) 

+ CrCl
3
(aq)

 
+ Cl

2
(aq) + H

2
O(l)

b. Setengah Reaksi (Ion Elektron)

 Penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi 

didasarkan pada jumlah elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi. 

Sehingga,  diperoleh kesamaan jumlah elektron pada reaksi oksidasi dan 

reduksi. Oleh karena itu, cara ini dikenal dengan metode setengah reaksi 
(ion elektron). 

 Bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah 

reaksi? Perhatikan langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi redoks 

berikut.

Contoh

Na2Cr2O7(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + CrCl3(aq) + Cl2(aq)  + H2O(l)

Langkah 1 

Tuliskan reaksi ionnya.

Na
+
(aq) + Cr2O7

2–
(aq) + H

+
(aq) + Cl

–
(aq)  Na

+
(aq) + Cl

–
(aq) + Cr

3+
(aq) + Cl

–
(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

Langkah 2 

Tuliskan bilangan oksidasi tiap unsur.

Na
+
(aq) + Cr2O7

2–
(aq) + H

+
(aq) + Cl

–
(aq)  Na

+
(aq) + Cl

–
(aq) + Cr

3+
(aq) + Cl

–
(aq) + 

Cl2(g) + H2O(l)
 +1           +6   -2            +1          -1                  +1             -1            +3            -1            0         +1  -2

Langkah 3 

Tuliskan reaksi reduksi dan oksidasi dengan memerhatikan perubahan 

bilangan oksidasinya.

Reduksi : Cr2O7
2–

(aq)    2 Cr
3+

(aq)

Oksidasi : 2 Cl
–
(aq)    Cl2(g)

Langkah 4 

Setarakan unsur oksigen dengan menambahkan H2O pada:

1. ruas yang kekurangan oksigen, bila reaksi dalam suasana asam atau 

netral.
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2. ruas yang kelebihan oksigen, bila reaksi dalam suasana basa.

Karena reaksi di atas dalam suasana asam (karena terdapat HCl = asam 

klorida), maka dapat dituliskan sebagai berikut.

Reduksi : Cr2O7
2–

(aq)  2 Cr
3+

(aq) + 7 H2O(l)

Oksidasi :   2 Cl
–
(aq)  Cl2(g)

Langkah 5 

Setarakan unsur hidrogen dengan menambahkan:

1. H
+
 pada reaksi suasana asam

2. OH
–
 pada reaksi suasana basa

Reduksi : Cr2O7
2–

(aq) + 14 H
+
  2 Cr

3+
(aq) + 7 H2O(l)

Oksidasi :         2 Cl
–
(aq)  Cl2(g)

Langkah 6 

Samakan muatan ruas kiri dan kanan dengan menambahkan elektron.

(Muatan ruas kiri = +12, sedangkan muatan ruas kanan = +6. Jadi, ruas 

kiri ditambah 6 e–).

Reduksi : Cr2O7
2–

(aq) + 14 H
+
 + 6 e–   2 Cr

3+
(aq) + 7 H2O(l)

Oksidasi :       2 Cl
–
(aq)  Cl2(g) + 2 e–

Langkah 7 

Samakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi, lalu jumlahkan 

kedua reaksi tersebut.

Reduksi : Cr2O7
2–

(aq) + 14 H
+
 + 6 e–   2 Cr

3+
(aq) + 7 H2O(l)

Oksidasi :                            6 Cl
–
(aq)    3 Cl2(g) + 6 e–

  

      Cr2O7
2–

(aq) + 14 H
+
 + 6 Cl

–
(aq)  2 Cr

3+
(aq) + 7 H2O(l) + 3 Cl2(g)

Langkah 8   

Tulislah kembali persamaan reaksi yang diperoleh secara lengkap, lalu 

setarakan unsur-unsur yang belum sama.

Na2Cr2O7(aq) + 14 HCl(aq)  2 NaCl(aq) + 2 CrCl3(aq) + 3 Cl2(g) 

+ 7 H2O(l)

 Dapatkah kalian memahami contoh di atas? Agar lebih paham lagi, 

simak contoh berikutnya. 

Contoh

Setarakan reaksi berikut dengan cara setengah reaksi.

Cl2(g) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + NaClO3(aq) + H2O(l)

Langkah 1 

Cl2(g) + Na
+
(aq) + OH

–
(aq)  Na

+
(aq) + Cl

–
(aq) + Na

+
(aq) + ClO3

–
(aq) + H2O(l)
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Langkah 2 

Cl2(g) + Na
+
(aq) + OH

–
(aq)  Na

+
(aq) + Cl

–
(aq) + Na

+
(aq) + ClO3

–
(aq) + H2O(l)

0         +1            -2 +1                 +1            -1          +1          +5 -2          +1 -2

Langkah 3

Reduksi : Cl2  2 Cl
–

Oksidasi : Cl2  2 ClO3
–
 

Langkah 4 

Reduksi : Cl2  2 Cl
–

Oksidasi : Cl2  2 ClO3
–
  + 6 H2O     

   

Langkah 5 

Reduksi :                 Cl2  2 Cl
–

Oksidasi : Cl2 + 12 OH
–
  2 ClO3

–
 + 6 H2O  

Langkah 6 

Reduksi :         Cl2 + 2 e–  2 Cl
–

Oksidasi :   Cl2 + 12 OH
- 

 2 ClO3
–
 + 6 H2O + 10 e–    

   

Langkah 7 

Reduksi :       5 Cl2 + 10 e–  
 10 Cl

–

Oksidasi :     Cl2 + 12 OH
–
  2 ClO3

–
 + 6 H2O + 10 e–       

      

         6 Cl2 + 12 OH
–
  10 Cl

–
 + 2 ClO3

–
  + 6 H2O

Langkah 8 

6 Cl2(g) + 12 NaOH(aq)  10 NaCl(aq) + 2 NaClO3(aq) + 6 H2O(l)  

atau (setiap koefisien dibagi 2).

3 Cl2(g)  +  6 NaOH(aq)  5 NaCl(aq) + NaClO3(aq) + 3 H2O(l)

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Setarakan reaksi redoks berikut dengan cara 

setengah reaksi.

a. Cu(s) + HNO
3
(aq)   Cu(NO

3
)

2
(aq) +   

NO(g) + H
2
O(l)

b. KI(aq)  +  KIO(aq) +  H
2
SO

4
(aq)       

  K
2
SO

4
(aq) + I

2
(s) + H

2
O(aq)

c.     Zn(s) + NO
3

–
(aq)   ZnO

2

2–
(aq) + NH

3
(g)

d.     IO
3

–
(aq) + I

–
(aq)  I

2
(aq)

 
    

2. Setarakan reaksi redoks berikut

dengan cara bilangan oksidasi dan

cara setengah reaksi.

 CuS(aq)  +  HNO
3
(aq)       

 Cu(NO
3
)

2
(aq)  +  NO(aq)  +  S(s)  + 

 H
2
O(aq)

3. Reaksi Redoks Spontan

 Reaksi redoks dapat berlangsung secara spontan (reaksi redoks 
spontan) yang ditandai dengan pembebasan energi (kenaikan suhu 

larutan). Lakukan kegiatan berikut, untuk memahami terjadinya reaksi 

redoks spontan.
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Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Reaksi yang terjadi pada percobaan reaksi 

redoks spontan yaitu:

 Zn(s) + CuSO
4
(aq)  ZnSO

4
(aq) + Cu(s)

 Setarakan persamaan reaksi di atas dengan 

metode perubahan bilangan oksidasi.

2. Mengapa pada reaksi redoks spontan terjadi 

kenaikan suhu larutan?

3. Sebutkan 2 contoh reaksi redoks 

spontan dalam kehidupan kita 

sehari-hari.

B.   Sel Elektrokimia

 Elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang menyelidiki 

hubung an antara energi listrik dengan energi kimia (reaksi redoks). 

Hubungan antara energi listrik dengan reaksi redoks akan dijelaskan pada 

uraian berikut. 

 Arus listrik dapat diartikan sebagai aliran elektron. Tiap elektron 

membawa muatan listrik sebesar 1,6  10
–19

 coulomb. Sedang kan pada 

reaksi redoks terjadi pemindahan elektron dari unsur yang mengalami 

oksidasi (reduktor) menuju unsur yang mengalami reduksi (oksidator).

 Sel elektrokimia terdiri atas dua jenis, yaitu sel Volta dan sel 

elektrolisis. Sel Volta adalah sel elektrokimia. Pada sel Volta, terjadi 

reaksi redoks yang menghasilkan listrik. Sebaliknya, sel elektrolisis 

adalah sel elektrokimia. Pada sel elektrolisis, arus listrik digunakan untuk 

membentuk reaksi redoks. 

 Pada rangkaian sel elektrokimia terdapat dua elektroda, yaitu katoda 

dan anoda. Katoda dan anoda adalah elektroda. Pada katoda terjadi reaksi 

reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Berikutnya akan 

dipaparkan lebih lanjut mengenai sel elektrokimia. 

1. Sel Volta

 Elektron pada logam Zn yang dicelupkan pada larutan CuSO4 akan 

berpindah ke ion Cu
2+

. Selanjutnya, ion Cu
2+

 akan mengendap sebagai 

padatan Cu. Adapun atom-atom Zn yang telah melepaskan 2 elektron 

akan larut sebagai ion Zn
2+

. Reaksi yang terjadi yakni:

  Zn(s) + CuSO4(aq)     ZnSO4(aq) + Cu(s) 

2. Perubahan apa yang terjadi 

setelah lempeng logam Cu 

dimasukkan pada larutan 

ZnSO
4
 dan larutan HCl? 

3. Bandingkan perubahan yang 

terjadi, setelah penambahan 

logam pada tabung 1 dan 3 

dengan tabung 2 dan 4. Reaksi 

pada tabung manakah yang 

terjadi secara spontan?

4. Tuliskan persamaan reaksi 

untuk reaksi yang berlangsung 

spontan.

G.   Kesimpulan

 Bagaimana kesimpulan yang didapat-

kan setelah melakukan percobaan? 

Apa saja ciri-ciri reaksi redoks yang 

berlangsung secara spontan? Dis-

kusikan dengan teman sekelompok, 

tuliskan hasil diskusi dalam buku tugas, 

lalu presentasikan di depan kelas.

Gambar 2.2 Pelapisan logam 

seng (Zn) oleh ion Cu
2+

 

dalam larutan CuSO
4
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Bila dituliskan dalam reaksi ionnya, maka reaksi yang terbentuk adalah:

  Zn(s) + Cu
2+

(aq)       Zn
2+

(aq)  + Cu(s)

Perpindahan elektron dari logam seng menuju ion tembaga terjadi 

secara langsung, sehingga aliran listrik yang terjadi tidak dapat diukur. 

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu rangkaian dengan dua elektroda 

yang terpisah dan dihubungkan dengan amperemeter untuk mengukur 

besarnya arus listrik yang terjadi.

 Rangkaian pada Gambar 2.3 dikenal sebagai rangkaian sel Volta. 

Pada rangkaian sel Volta, aliran elektron dari logam seng menuju ion 

tembaga diukur oleh amperemeter.

 Pada rangkaian tersebut, gelas kimia A berisi logam Zn yang 

dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Kemudian, logam Zn akan larut dan 

melepaskan 2 elektron. Reaksi yang terjadi yaitu:

  30Zn(s)     30Zn
2+

(aq) + 2 e-

 Sementara itu, gelas kimia B berisi logam Cu yang dicelupkan dalam 

larutan  CuSO4. Elektron yang dibebaskan oleh logam Zn tidak ikut 

larut, tetapi tetap tertinggal pada batang logam Zn. Selanjutnya, elektron 

meng alir melalui kawat penghantar dan diambil oleh ion Cu
2+

. Reaksi 

yang terjadi adalah:

  29Cu
2+

(aq) + 2 e-    29Cu(s)

 Namun, aliran elektron (listrik) tersebut tidak berlanjut karena logam 

Zn yang terlarut menyebabkan gelas kimia A bermuatan positif, sehingga 

pelarutan Zn selanjutnya akan terhambat. Sebaliknya, gelas kimia B 

bermuatan negatif  bersamaan dengan mengendapnya ion Cu
2+

 menjadi 

logam Cu. 

 Untuk menetralkan muatan listriknya, kedua gelas kimia tersebut 

dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu larutan garam (NaCl, 

KCl, atau KNO3) dalam agar-agar. Ion negatif dalam jembatan garam 

Gambar 2.3 Rangkaian sel Volta
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akan mengalir menuju larutan bermuatan positif (ZnSO4). Sedangkan 

ion positif akan mengalir menuju larutan bermuatan negatif (CuSO4). 

Dengan demikian, rangkaian sel Volta ini merupakan rangkaian tertutup 

yang menghasilkan arus listrik. 

 Logam seng dan tembaga dalam sel Volta berfungsi sebagai kutub-

kutub listrik yang disebut elektroda. Elektroda yang merupakan tempat 

terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda, sedangkan elektroda yang di 

dalamnya terjadi reaksi reduksi disebut katoda.

 Rangkaian sel Volta juga sering disebut sel galvanik. Pada rangkaian 

sel Volta, reaksi redoks spontan menghasilkan aliran listrik yang mengalir 

melalui rangkaian luar.  

 Reaksi redoks dalam sel Volta dapat dituliskan dengan suatu lambang 

yang disebut diagram sel atau bagan sel. Penulisan reaksi oksidasi pada 

anoda digambarkan di sebelah kiri, sedangkan reaksi reduksi pada katoda 

digambarkan di sebelah kanan. Diagram sel dari reaksi yang terjadi pada 

sel volta dituliskan sebagai berikut.

  Zn    Zn
2+

   Cu
2+ 

   Cu

 Dua garis sejajar yang memisahkan anoda dan katoda merupakan 

jembatan garam, sedangkan garis tunggal merupakan batas antarfase (Zn 

padatan, Zn
2+

 dalam larutan, Cu
2+

 dalam larutan, dan Cu padatan).

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan sel elektro-

kimia?

2. Jelaskan perbedaan sel Volta dan sel elektroli-

sis.

3. Sebutkan dua elektroda yang terdapat pada 

sel elektrolisis dan jelaskan pula reaksi yang 

terjadi.

4. Gambarkan dan jelaskan rangkaian pada sel 

Volta.

5. Mengapa pada rangkaian sel Volta terdapat 

jembatan garam?

6. Jelaskan arti dari diagram sel Volta berikut. 

Tuliskan pula reaksi yang terjadi pada 

elektroda sel volta tersebut.

  Zn    Zn
2+

    Ni
2+

     Ni

7. Jelaskan perubahan energi yang 

terjadi pada sel Volta.

a.   Harga Potensial Sel

 Aliran elektron atau arus listrik dari satu kutub ke kutub lain disebabkan 

oleh adanya perbedaan potensial. Perbedaan potensial  mendorong elektron 

mengalir dari kutub berpotensial tinggi menuju kutub berpotensial 

rendah. Beda potensial antara 2 kutub disebut gaya gerak listrik/ggl (emf = 

electromotive force) atau potensial sel pada sel Volta.

 Pada Gambar 2.3, elektron mengalir dari logam Zn menuju logam Cu 

dan bukan sebaliknya. Keadaan ini terjadi karena logam Zn lebih mudah 

teroksidasi (melepaskan elektron) dibandingkan logam Cu. Sedangkan 

ion Cu
2+

 lebih mudah tereduksi (menangkap elektron) dibandingkan ion 

Zn
2+

.  Kecenderungan logam untuk teroksidasi menyebabkan perbedaan 
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rapatan muatan antara elektroda Zn dan Cu, serta harga potensial listrik 

antara elektroda Zn dan elektroda Cu yang mendorong elektron me ngalir.

1). Penentuan Potensial Sel dari Potensial Standar

 Potensial sel dari suatu sel Volta dapat ditentukan dengan menghitung 

selisih potensial elektroda di antara kedua elektroda tersebut. Seperti telah 

dibahas sebelumnya bahwa elektroda mengalir dari anoda ke katoda,  

harga potensial listrik atau potensial sel diukur dari selisih potensial listrik 

(potensial elektroda) antara katoda dan anoda. 

 Penentuan potensial sel pada sel Volta diukur pada keadaan standar, yaitu 

saat temperatur 25 C, konsentrasi ion-ion 1 M, dan tekanan gas 1 atm. Po-

tensial sel dinotasikan dengan E  sel atau dapat dituliskan sebagai berikut.

 
E  sel = E  katoda - E  anoda = E  reduksi - E  oksidasi

   

 Menurut kesepakatan, potensial elektroda berkaitan dengan 

reaksi reduksi. Jadi, potensial elektroda sama dengan potensial reduksi. 

Sedang kan nilai potensial oksidasi sama dengan nilai potensial reduksi, 

namun tandanya berlawanan. 

 Agar kalian lebih memahami harga potensial sel pada sel Volta, 

perhatikan contoh berikut.

Contoh

Diketahui harga potensial elektroda standar sebagai berikut.

 29Cu
2+

(aq) + 2 e-   29Cu(s)  E  = +0,34 volt

 13Al
3+

(aq) + 3 e-    13Al(s)   E  = –1,66 volt

Tuliskan diagram sel dan hitung potensial selnya.

Jawab:

Harga E  dari logam Al lebih negatif dari logam Cu, sehingga logam Al 

lebih mudah teroksidasi (lebih mudah melepas elektron) dibandingkan 

logam Cu. Sementara itu, ion Cu
2+

 lebih mudah tereduksi (lebih mudah 

menyerap elektron) dibandingkan ion Al
3+

. 

Diagram selnya adalah  Al | Al
3+

|| Cu
2+

| Cu   

Harga potensial selnya dapat dihitung dengan menuliskan reaksi yang 

terjadi pada kedua elektroda.

Pada anoda : 2 Al(s)   2 Al
3+

(aq) + 6 e-       E  = +1,66 volt

Pada katoda :  2 Cu
2+

(aq) + 6 e-   2 Cu(s)               E  = +0,34 volt

Reaksi sel :  2 Al(s) + 2 Cu
2+

(aq)  2 Al
3+

(aq) + 2 Cu(s)  E  = +2,00 volt

Jadi, harga potensial selnya sebesar + 1,00 volt

atau

harga potensial selnya dihitung dengan cara:

 E  sel = E  reduksi – E  oksidasi 

      = +0,34 volt – (-1,66 volt) 

          = 2,00 volt.

Potensial elektroda 

merupakan ukuran 

terhadap besarnya 

kecenderungan suatu 

unsur untuk melepaskan 

atau mempertahankan 

elektron.

Mulyono, 2006, hlm. 340

Perbedaan potensial 

antara kedua elektroda 

dalam sel elektrokimia 

merupakan harga 

potensial sel.

Oxtoby, 2001, hlm. 384
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b.   Penerapan Sel Volta dalam Kehidupan Sehari-Hari

 Sel Volta merupakan sumber listrik sederhana yang bekerja 

menggunakan prinsip-prinsip reaksi redoks. Sel Volta banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti aki, baterai kering, baterai nikel-

kadmium, dan sel bahan bakar. Untuk menambah pengetahuan kalian 

tentang penerapan sel volta, perhatikan uraian berikut.

orang lagi mengamati hasil 

percobaan serta mencatatnya 

dalam tabel hasil percobaan.

3.   Untuk percobaan pengukuran 

potensial sel, ikuti langkah-

langkah berikut.

a.  Celupkan lempeng seng 

ke dalam gelas kimia yang 

berisi 50 mL larutan ZnSO
4
 

0,5 M.

b. Celupkan lempeng tem-

baga ke dalam gelas kimia 

lain yang berisi 50 mL larut-

an CuSO
4
 0,5 M.

c.    Hubungkan kedua larutan 

dengan jembatan garam.

d.   Hubungkan kedua lempeng 

logam melalui voltmeter. 

Jika jarum bergerak ke 

arah positif, catatlah beda 

potensial yang tertera 

pada voltmeter.

e.   Ulangi langkah a sampai 

dengan d untuk setiap 

pasangan setengah sel 

(lihat tabel).

E.   Hasil Percobaan

 Salinlah tabel berikut dalam buku tugas dan isilah berdasarkan hasil pengamatan.

No 

Pasangan 

setengah 

sel

A B C D E F G

Cu
2+

Cu Zn
2+

Zn Mg
2+

Mg Pb
2+

Pb Fe
2+

Fe C I2, I
–

C
Br2, 

Br
–

1 Cu/Cu
2+

- -

2 Zn/Zn
2+

- -

3 Mg/Mg
2+

- -

4 Pb/Pb
2+

- -

5 Fe/Fe
2+

- -

6 C/I
2
,  I

–
- -

7 C/Br
2
, Br

–
- -

F.    Pembahasan

 Agar lebih memahami tujuan 

percobaan, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut.

a.   Tuliskan diagram sel, persamaan 

reaksi setengah sel, dan reaksi 

sel untuk pasangan sel 3A, 3B, 

dan 2A.

b. Hitunglah potensial sel 

pasangan sel 2A berdasarkan 

harga potensial sel 3A dan 

harga potensial sel 3B yang 

tercantum dalam tabel.

c. Bandingkan hasil perhitungan 

dengan potensial sel standar 

yang terdapat di buku.

G.   Kesimpulan

 Berapakah harga potensial sel 

berdasarkan data potensial standar 

untuk pasangan sel dalam percobaan 

ini? Diskusikan dengan kelompok 

kalian dan tuliskan dalam laporan 

kegiatan. Kemudian, presentasikan 

hasil diskusi di depan kelas.
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Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan potensial sel?

2. Mengapa penentuan potensial sel pada sel 

Volta harus diukur pada keadaan standar? 

Jelaskan jawaban kalian.

3. Apabila voltmeter menunjukan arah negatif, 

mengapa hubungan kedua elek-

troda harus diputus?

4. Jelaskan perbedaan baterai ke-

ring dan aki.

5. Sebutkan 2 contoh sel volta yang 

dapat diisi ulang. 

2. Sel Elektrolisis

 Dalam sel elektrolisis, arus listrik digunakan untuk menghasilkan 

reaksi kimia (reaksi redoks). Sel ini terdiri atas dua elektroda yang 

dicelupkan dalam suatu larutan elektrolit. Elektroda anoda berperan 

sebagai kutub positif yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber 

arus listrik. Sedangkan elektroda katoda berperan sebagai kutub negatif 

yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus listrik. 

 Reaksi redoks pada sel elektrolisis terjadi tidak spontan. Proses reaksi 

ini terbentuk karena adanya aliran listrik yang berasal dari rangkaian luar. 

Sel elektrolisis memiliki persamaan dengan sel Volta. Persamaan di antara 

keduanya adalah pada tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu 

pada katoda dan anoda. Sedangkan perbedaannya adalah pada muatan 

tiap-tiap elektroda yang saling berkebalikan.

 Sel elektrolisis memanfaatkan reaksi redoks untuk pengisian ulang aki. 

Reaksi yang terjadi adalah reaksi kebalikan dari reaksi pengosongan (pemakaian) 

aki. Jadi, reaksi pada aki merupakan reaksi bolak-balik (reaksi reversible).

 Bagaimana contoh reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis? Perhatikan 

contoh reaksi berikut.

 Kristal NaCl yang telah meleleh akan diuraikan menjadi Na dan Cl2. 

Lelehan tersebut memungkinkan ion-ion dapat bergerak bebas. Adapun 

penguraian NaCl menjadi Na dan Cl2 dapat dilihat pada persamaan 

berikut.
 

       NaCl(s)     Na
+
(aq) + Cl

–
(aq)

Katoda  : Na
+
(aq) + e–    Na(s)      2

Anoda : 2 Cl
–
(aq)        Cl2(g) + 2 e–    1

           2 Na
+
(aq) + 2 Cl

–
(aq)  2 Na(s) + Cl2(g)

 Dalam sel elektrolisis, ion positif tidak selalu mengalami reduksi 

pada katoda dan ion negatif juga tidak selalu mengalami reaksi oksidasi 

pada anoda. Hal ini tergantung pada kecenderungan suatu ion untuk 

mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Untuk memperjelas maksud 

uraian ini, pahamilah penjelasan berikut.

a. Reaksi reduksi pada katoda

 Pada katoda, ion positif mengalami reduksi, tetapi kation dalam 

bentuk larutan air yang berasal dari logam golongan IA, IIA, Al, dan Mn 

Gambar 2.12 Susunan sel 

elektrolisis
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tidak mengalami reduksi. Zat yang tereduksi adalah air sehingga menjadi 

ion OH
–
 dan H2. Hal ini disebabkan harga potensial reduksi H2O lebih 

besar daripada logam-logam tersebut. Logam-logam itu akan mengalami 

reduksi bila dalam bentuk leburan (lelehan). Perhatikan reaksi-reaksi 

berikut.

1. Elektrolisis larutan  KI dengan elektroda grafit (C).

 KI(aq)    K
+
(aq) + I

–
(aq)

 Katoda  : 2 H2O(l) + 2 e–    2 OH
–
(aq) + H2(g)

2. Elektrolisis larutan  Na2SO4.

 Na2SO4(aq)      2 Na
+
(aq) + SO4

2–
(aq)

 Katoda  : 2 H2O(l) + 2 e–    2 OH
–
(aq) + H2(g)  

b. Reaksi oksidasi pada anoda

 Tidak semua ion negatif mengalami reaksi oksidasi pada anoda. Jika 

elektroda terbuat dari logam aktif (kecuali logam Pt, Au dan C), elektroda 

tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. Tetapi, jika elektroda terbuat dari 

logam inert (seperti Pt, Au dan C), maka ion negatif yang akan me ngalami 

reaksi oksidasi. Sementara itu, jika ion negatif mengandung atom O (SO4
2–

, 

NO3
–
, PO4

3–
), maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah air sehingga 

menghasilkan ion H
+
 dan O2. Perhatikan reaksi-reaksi berikut.

1. Elektrolisis larutan KI dengan elektroda grafit (C).

 KI(aq)    K
+
(aq) + I

–
(aq)

 Anoda : 2 I
–
(aq)    I2(s) + 2 e–

2. Elektrolisis larutan  Na2SO4.

 Na2SO4(aq)    2 Na
+
(aq) + SO4

2–
(aq)

 Anoda : 2 H2O(l)    4 H
+
(aq) + O2(g) + 4 e–

D i s k u s i

 Reaksi redoks pada sel elektrolisis terjadi pada katoda dan 

anoda. Untuk mempermudah pemahaman materi sel elektrolisis, 

kerjakan tugas berikut.

a. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang.

b. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan  sel 

elektrolisis.

c. Lakukan percobaan elektrolisis pada larutan CuSO
4
.

d. Tuliskan gejala-gejala reaksi kimia yang timbul pada saat reaksi 

berlangsung.

e. Tuliskan juga persamaan reaksi kimia yang terjadi pada katoda dan 

anoda.

f. Diskusikan hasil percobaan kalian dengan teman-teman.

g. Tuliskan hasil diskusi dalam buku laporan percobaan.

h. Konsultasikan hasil percobaan dengan guru kalian.

i. Presentasikan di depan kelas.



Reaksi Redoks dan Elektrokimia 51

 
Nah teman-teman, kalian tentu sudah memahami uraian di atas, 

bukan? Selanjutnya, kalian akan mempelajari cara perhitungan pada sel 

elektrolisis menggunakan Hukum Faraday dan penerapan sel elektrolisis 

dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah penjelasan selengkapnya.

a.   Hukum Faraday

 Michael Faraday adalah ilmuwan berkebangsaan Inggris yang 

menye lidiki hubungan antara jumlah arus listrik yang digunakan dengan 

massa zat yang dihasilkan, baik di anoda maupun di katoda pada proses 

elektrolisis. 

 Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan Faraday adalah 

sebagai berikut.

 Hukum Faraday I
 Massa zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan 

kuat arus listrik yang mengalir pada elektroda tersebut.

Berdasarkan Hukum Faraday I, diperoleh persamaan:

    Keterangan:

m  i.t   m =  massa zat yang dihasilkan (gram)

m  Q   i =  kuat arus listrik (ampere)

Q = i.t             t =  waktu (detik)

    Q =  muatan listrik (coulomb)

 Hukum Faraday II

 Massa dari pelbagai zat yang terbentuk pada tiap-tiap elektroda 

sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut.

Berdasarkan Hukum Faraday II, diperoleh persamaan:

m  w

 w = 
Ar

e

  
 

 Tiap pembentukan 1 mol Na, elektron yang diserap adalah sebanyak 

1 mol. Dengan demikian, ekuivalensi (e) untuk atom Na adalah 1.

 Jumlah listrik yang dialirkan menuju sel elektrolisis untuk 

mendapatkan 1 mol elektron disebut 1 faraday (1 F). Dari hasil percobaan, 

diperoleh bahwa 1 faraday setara dengan 96.487 coulomb mol
–1

 atau 

sering dibulatkan menjadi 96.500 coulomb mol
–1

.

 Jika Hukum Faraday I dan II digabungkan, maka diperoleh persa-

maan:
Keterangan: 
m =   massa zat (gram)   t =  waktu (detik)

i =  kuat arus listrik (ampere)  Ar =  massa atom relatif suatu zat

e = ekuivalensi suatu zat (jumlah elektron yang berperan pada satu mol 

zat)

m= Ar

e
F

m= Ar

e

i.t

96.500

×

×

Keterangan:

m =  massa zat (gram)

w  =  massa ekuivalen

Ar =  massa atom relatif suatu zat

e =  ekuivalensi suatu zat (jumlah elektron yang berperan 

pada satu mol zat), misalnya: Na
+
 + e

–
   Na

Michael Faraday dilahirkan 

di London. Ia adalah 

ilmuwan fisika dan kimia 

yang dapat menunjukkan 

hubungan listrik dengan 

magnet. Pada tahun 1831 

ia melakukan percobaan 

tentang elektrolisis. Hasil 

percobaannya dikenal 

dengan Hukum Faraday. 

(Microsoft Encarta Premium 2006)

n
ew

ge
n

ev
ac

en
te

r.
or

g



Kimia Kelas XII52

Perhatikan penerapan Hukum Faraday pada contoh berikut.

Contoh

Apabila ke dalam larutan CuSO4 (Cu = 63,5) dialirkan arus sebesar 10 

ampere selama 965 detik, tentukan massa tembaga (Cu) yang dihasilkan.

Penyelesaian:

Diketahui:

Ar = 63,5  ; i = 10 ampere    ; t = 965 detik

Ditanyakan: m

Jawab:

Cu yang dihasilkan sesuai persamaan berikut.

Cu
2+

(aq) + 2 e–   Cu(s)

Berdasarkan reaksi di atas, diketahui e– = 2

Persamaannya: 

 m  = Ar

e

i.t

96.500
×

 = 63,5

2

(10 965)

96500
×

×

 
        

 = 3,2 gram

Jadi, massa tembaga yang dihasilkan adalah 3,2 gram.

D i s k u s i

 Jika ke dalam larutan NaCl dialirkan arus sebesar 5 ampere 

selama 850 detik, berapakah massa natrium (Na) yang 

dihasilkan? (Ar Na = 23).

 Jawablah pertanyaan di atas dengan berdiskusi bersama teman-teman, 

lalu konsultasikan kepada guru kalian dan presentasikan di depan kelas.  

 Berdasarkan Hukum Faraday II, jika jumlah listrik yang sama dialir-

kan melalui dua atau lebih sel elektrolisis, maka perbandingan massa zat 

yang dihasilkan sebanding dengan perbandingan ekuivalensinya. Perhati-

kan persamaan berikut.

 

m : m =
Ar

e
:

Ar

e
1 2

1

1

2

2

Penerapan persamaan di atas pada perhitungan adalah sebagai berikut.

Contoh

Proses elektrolisis pada larutan Na2SO4 menghasilkan 46 gram Na. Jika 

arus yang sama besar dialirkan pada proses elektrolisis larutan KNO3, ten-

tukan massa K yang dihasilkan. (Ar Na = 23 ; Ar K = 39).



m : m = ArNa

e
: ArK

e
Na K

Na K

46 : m = 23

1
: 39

1
K
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 Reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Selanjutnya, 

elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda (bagian logam 

yang kurang reaktif ) yang akan mereduksi oksigen dan ion H
+
 di udara 

bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut kemudian bereaksi kembali 

dengan oksigen dan membentuk ion OH
–
. Perhatikan reaksi berikut.

  O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e–    4 OH
–
(aq) E    =  + 0,40 V

 Kemudian, ion besi (II) yang terbentuk pada anoda teroksidasi mem-

bentuk ion besi (III) sesuai persamaan berikut.

  Fe
2+

(aq)    Fe
3+

(aq) + e–

 Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksida 

terhidrasi F2O3 . xH2O (karat besi). Reaksi yang terjadi yaitu:

Anoda :  4 Fe(s)        4 Fe
2+

(aq)  + 8 e– 

     4 Fe
2+

(aq)       4 Fe
3+

(aq) + 4 e–

Katoda :  3 O2(g) + 6 H2O(l) + 12 e–   12 OH
–
(aq) 

     4 Fe(s) + 3 O2(g) + 6 H2O(l)   4 Fe
3+

(aq) + 12 OH
–
(aq)

                

             4 Fe(OH)3(s)

          4 Fe(OH)3(s)   2 Fe2O3 . xH2O (karat besi)

 Proses korosi mengubah logam besi (Fe) menjadi karat besi 

(Fe2O3.xH2O). Perubahan ini membuktikan bahwa proses korosi 

menghasilkan zat baru.

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan pengertian korosi.

2. Mengapa korosi bisa terjadi? Jelaskan jawa-

ban kalian.

3. Mengapa kayu tidak mengalami korosi seperti 

besi?

4. Peristiwa apa yang menandai 

terjadinya korosi?

5. Sebutkan 3 benda yang dapat 

mengalami korosi.     

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terjadinya Korosi

 Setelah kalian mengetahui bagaimana proses korosi terjadi, selidikilah 

faktor-faktor penyebab korosi dengan melakukan kegiatan berikut. 
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Kegiatan inti

1. Letakkan paku di atas cawan 

petri. Tuang larutan agar-agar 

suam yang mengandung NaCl, 

K3Fe(CN)6, dan fenolftalein 

sampai paku terendam. 

2. Amati setelah beberapa menit 

dan setelah beberapa jam.

3. Ambil 5 batang paku bersih 

dan lilitkan sepotong pita Mg, 

lempeng Zn, Pb, Sn, dan Cu 

hingga menjadi pasangan 

logam (Fe-Mg, Fe-Pb, Fe-Sn, dan 

Fe-Cu).

4. Letakkan tiap-tiap pasangan 

logam di atas cawan petri dan 

tuang larutan agar-agar suam 

hingga paku terendam.

5. Catatlah hasil pengamatan 

setelah beberapa menit dan 

setelah beberapa jam.

6. Interpretasikan hasil peng amat-

an dengan mengacu pada 

deret elektrokimia.

E. Hasil Percobaan

 Salinlah tabel ini dalam buku tugas dan isilah berdasarkan hasil pengamatan. 

 Kegiatan I: Faktor-faktor yang memengaruhi korosi

Tabung 

ke-
Isi tabung

Karat pada batang paku besi

Ada Tidak

1 5 mL air suling

2 2 gram kristal CaCl
2
 dan 

kapas kering

3 Air yang telah dididihkan

4 5 mL NaCl(aq) 1 M

5 5 mL NH
4
Cl(aq) 1 M

6 5 mL Na
2
CO

3
(aq) 1 M

7 10 mL minyak tanah

Keterangan : berilah tanda * untuk batang paku besi yang menghasilkan karat terbanyak.

 Kegiatan II: Pengaruh logam lain pada korosi

 Pendahuluan 

Larutan yang dicampurkan Pengamatan

Fe
2+

 + K
3
Fe(CN)

6

Fe
3+

 + K
3
Fe(CN)

6

Zn
2+

 + K
3
Fe(CN)

6

Larutan basa dan fenolftalein

 Kegiatan inti

Pasangan logam

Pengamatan

Setelah beberapa menit Setelah beberapa jam

Pada paku Pada logam lain Pada paku Pada logam lain

Fe

Fe-Mg

Fe-Zn

Fe-Sn

Fe-Cu

 F. Pembahasan

 Agar lebih mudah dalam memahami 

percobaan ini, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut.

 Kegiatan I: Faktor-faktor yang 

memengaruhi korosi

1. Jelaskan faktor-faktor yang 

mepengaruhi terjadinya korosi.
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4. Pencegahan Korosi

 Hampir semua logam dapat mengalami korosi, tetapi terjadinya 

korosi dapat diperlambat atau dipercepat. Beberapa hal yang dapat 

mempercepat terjadinya korosi adalah tingkat keasaman, kontak dengan 

elektrolit, adanya pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang reaktif, 

dan kelembaban udara. 

 Proses korosi pada logam sangat merugikan, karena menimbulkan 

keausan pada permukaan logam. Perlu dicatat, proses korosi besi 

membutuhkan udara dan air. Jadi, permukaan besi yang terselubung 

(misalnya pada mesin kendaraan) akan terhindar dari proses korosi, karena 

terlindung dari kontak dengan udara dan air. Besi yang berada di udara 

kering lebih sukar mengalami proses korosi, bila dibandingkan dengan 

besi yang ditempatkan di udara lembab. Supaya korosi tidak terjadi, 

faktor-faktor yang menyebabkan korosi harus diperhatikan.

 Kereaktifan logam turut mempengaruhi mudah tidaknya logam 

mengalami proses korosi. Semakin aktif logam (semakin negatif harga 

potensial elektrodanya), maka semakin mudah logam itu terkorosi. 

Tetapi, logam seperti seng dan aluminium yang memiliki harga potensial 

elektroda lebih negatif daripada besi mempunyai sifat tahan karat bila 

dibandingkan dengan besi. Hal ini disebabkan karat seng dan aluminium 

melekat kuat pada permukaan logam, sehingga proses korosi terhambat 

dan tidak berkelanjutan. Sedangkan karat pada permukaan besi tidak 

melekat kuat dan permukaan karat mengelupas, sehingga proses korosi 

berkelanjutan sampai besi berubah seluruhnya menjadi karat.

 Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

korosi, yaitu:

a. Pengecatan pada logam besi

 Besi yang dicat akan terlindung dari kontak dengan air dan gas 

oksigen yang banyak terdapat di udara.

b. Pelapisan dengan logam-logam lain

 Proses ini biasa disebut galvanisasi. Logam yang biasa digunakan yaitu 

magnesium, aluminium, seng, dan krom. Logam-logam pelapis akan 

melindungi besi dari korosi.

2. Terangkan proses terbentuknya 

korosi pada tiap-tiap tabung 

reaksi.

Kegiatan II: Pengaruh logam lain 

pada korosi

1. Sebutkan logam yang berfungsi 

sebagai anoda dan katoda 

pada tiap-tiap pasangan logam.

2. Jelaskan perbandingan hasil 

pengamatan dengan daftar 

potensial elektroda. 

3. Sebutkan logam yang dapat 

memperlambat dan memper-

cepat korosi. Bandingkan poten-

sial elektrodanya.

G. Kesimpulan 

 Apa kesimpulan dari percobaan ini? 

Apa saja faktor-faktor penyebab 

korosi? Diskusikan dengan kelompok 

kalian dan tuliskan dalam laporan 

kegiatan, lalu presentasikan hasilnya 

di depan kelas.

Proses galvanisasi berbeda 

dengan pengecatan 

seperti biasa. Lapisan 

galvanisasi tidak akan 

menyusut, retak, atau 

terkelupas karena 

galvanisasi merupakan 

pengikatan secara 

metalurgi terhadap baja 

yang dilindunginya.

www.asia.indgalv.com.au
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R a n g k u m a n

1.   Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami 

pengurangan bilangan oksidasi. 

2. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang 

mengalami peningkatan bilangan oksidasi.

3. Penyetaraan reaksi redoks menggunakan 

metode:

a. setengah reaksi (ion elektron)

b. bilangan oksidasi

4. Reaksi redoks spontan adalah reaksi 

redoks yang terjadi seketika dan disertai 

pembebasan energi berupa panas atau 

ditandai dengan kenaikan suhu larutan.

5. Elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia 

yang menyelidiki hubungan antara energi 

listrik dengan energi kimia.

6. Sel Volta adalah sel elektrokimia. Pada 

sel tersebut, reak si redoks yang terjadi 

menghasilkan listrik.

7. Anoda pada sel Volta merupakan kutub 

negatif. Katoda pada sel Volta merupakan 

kutub positif.

8. Potensial elektroda adalah ukuran kecen-

derungan suatu unsur untuk melepaskan atau 

mempertahankan elektron.

9.   Gaya gerak listrik atau ggl (emf = 

electromotive force) adalah beda potensial 

antara 2 kutub atau disebut juga potensial sel 

Volta.

10. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang 

menggunakan arus listrik untuk menghasilkan 

reaksi kimia. 

11.  Anoda pada sel elektrolisis merupakan kutub 

positif, sedangkan katoda pada sel Volta 

merupakan kutub negatif.

12. Hukum Faraday I menyatakan bahwa massa 

zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda 

sebanding dengan kuat arus listrik yang 

mengalir pada elektroda tersebut.

13. Hukum Faraday II menyatakan bahwa massa 

pelbagai zat yang terbentuk pada tiap-

tiap elektroda sebanding dengan massa 

ekuivalen zat tersebut.

14. Jika Hukum Faraday I dan II digabungkan, 

diperoleh persamaan sebagai berikut.

  
m =

Ar

e

i.t

96.500
×

       

 Keterangan: 

 m =  massa zat (gram)

 i =  kuat arus listrik (ampere)

 t =  waktu (detik)

 Ar =  massa atom relatif suatu zat

 e =  ekuivalensi suatu zat (jumlah elektron  

  yang berperan pada satu mol zat)

15. Perkaratan atau korosi adalah proses oksidasi 

yang terjadi antara permukaan logam 

dengan udara bebas sehingga menghasilkan 

zat baru.

16. Korosi ditandai dengan timbulnya karat logam 

yang menyebabkan terjadinya pengikisan 

dan pengeroposan pada permukaan logam. 

17. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

korosi adalah: 

1. tingkat keasaman

2. kontak dengan elektrolit

3. pengotor

4. kontak dengan logam lain yang 

kurang reaktif

5. kelembaban udara

18. Pencegahan korosi dilakukan dengan cara-

cara:

1. pengecatan 3. paduan logam

2. galvanisasi 4. proteksi katodik

Arus DC Arus listrik yang memiliki kuat arus konstan 

dan selalu mengalir searah

Elektrolit Senyawa yang lelehan atau larutannya 

(dalam air) dapat menghantarkan arus listrik

Hidrasi Suatu zat yang mengalami perubahan 

disebabkan adanya air

Homogen Bersifat seragam atau serba sama, baik 

dalam komposisi maupun sifat   fisisnya 

Inert Bahan atau zat yang tidak reaktif

Ion Partikel bermuatan listrik

Reversible Reaksi yang terjadi secara bolak-balik

G l o s a r i u m
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 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Bilangan oksidasi aluminium dalam Al2O3 

adalah ….

A. -1 D. +2

B. 0 E. +3

C. +1

2. Bilangan oksidasi S dalam senyawa  S2O7
2–

  

adalah ….

A. -2 D. +4

B. -4 E. +6

C. -6

3. Bilangan oksidasi Cl pada Cl2, KClO2, 

AlCl3, dan HClO berturut-turut adalah ….

A. 0, +4, -1, dan +3 

B. 0, +2, +1, dan +3

C. 0, +3, -1, dan +1

D. 0, +3, +1, dan -1

E. 0, +2, +1, dan -1

4. Bilangan oksidasi Mn tertinggi terdapat 

dalam senyawa ….

A. MnCl2 D. Mn2(SO4)3

B. K2MnO4 E. Mn(NO3)2

C. KMnO4

5. Dari persamaan reaksi redoks  berikut, harga 

koefisien reaksi a, b, c, dan  d  berturut-turut 

adalah ….

 a Cu(s) + b AgNO3(aq)      

  c Cu(NO3)2(aq)  + d Ag(s)

A. 1, 1, 2, dan 2

B. 1, 2, 1, dan 2

C. 2,1, 2, dan 1

D. 2, 3, 1, dan 1

E. 2, 3, 2, dan 3

6. Dari reaksi soal no 5, zat yang berperan 

sebagai oksidator adalah ….

A.  Cu D. Ag

B. AgNO3 E. NO3
–

C. Cu(NO3)2

7. Terjadinya reaksi redoks spontan 

ditandai dengan ….

A. penyusutan jumlah larutan

B. kekeruhan larutan

C. perubahan warna larutan

D. penurunan suhu larutan

E. kenaikan suhu larutan

8. Reaksi redoks spontan tidak terjadi pada ….

A. baterai kering

B. aki

C. electroplating

D. sel bahan bakar

E. baterai nikel-kadmium

9. Pernyataan yang benar tentang sel volta 

adalah ….

A. reaksi oksidasi terjadi di anoda

B. reaksi reduksi terjadi di anoda

C. anoda merupakan kutub positif

D. katoda merupakan kutub negatif

E. ion positif mengalami reduksi di anoda

10. Alat yang digunakan untuk mengukur 

potensial sel Volta adalah ….

A. barometer D. amperemeter

B. voltmeter E. speedometer

C. thermometer

11. Diketahui: 

 19K
+
 + e–   19K  E

o
  =  -2,92 V

 47Ag
+
 + e–  47Ag  E

o
  =   +0,80 V

 Diagram selnya adalah ….

A.   K
+
 | K|| Ag| Ag

+

B.   K | K
+
|| Ag

+
| Ag

C.   Ag | Ag
+
|| K

+
| K

D.   Ag
+ 
| Ag|| K| K

+

E.   K | K
+
|| Ag| Ag

+

12. Yang berperan sebagai kutub negatif (anoda) 

pada baterai adalah ….

A. Zn
2+ 

D. Cu

U l a n g a n  H a r i a n     
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B. Zn E. Cu
+

C. Cu
2+

13. Yang berperan sebagai anoda pada aki 

adalah ….

A. Pb D. O2

B. PbO2 E. H2SO4

C. PbO3

14. Berikut yang bukan penyusun baterai kering 

adalah ….

 a. Zn    D. NH4Cl

 b. MnO2   E. Pb

 c. C

15. Sumber-sumber listrik yang tidak bisa diisi 

ulang adalah ….

A. sel bahan bakar

B. baterai kering

C. aki

D. baterai nikel-cadmium

E. baterai telepon genggam

16. Dari reaksi elektrolisis larutan 

 K2SO4(aq)   2 K
+
(aq)   +  SO4

2–
(aq), 

 ion positif yang mengalami reaksi reduksi di 

katoda adalah ….

A. larutan K2SO4 D. larutan H2O

B. ion K
+
 E. gas O2

C. ion SO4
2–

17. Berikut yang bukan merupakan contoh 

penerapan elektrolisis adalah ….

A. pelapisan logam

B. pemurnian logam

C. pengisian ulang aki

D. pengosongan aki

E. produksi zat

18. Rumus kimia karat besi adalah ….

A. Fe2O4.3H2O D. Fe2O3.xH2O

B. Fe3O3.xH2O E. Fe2O3.5H2O

C. F2O3.5H2O

19. Faktor-faktor berikut yang memengaruhi 

terjadinya korosi adalah ….

A. pemanasan

B. kelembaban udara

C. kualitas logam

D. pendinginan

E. waktu pemakaian

20. Logam-logam berikut yang paling tahan 

terhadap korosi adalah ….

a. Cr D. Fe

b. Ni E. Al

c. Zn

 B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan pengertian reaksi oksidasi dan 

reaksi reduksi.

2. Tentukan bilangan oksidasi S dari zat-zat 

berikut.

a. S d. Na2SO4

b. SO3 e. NaHSO3

c. H2SO4

3. Setarakan reaksi redoks berikut dengan cara 

setengah reaksi dan perubahan bilangan 

oksidasi. 

a. H2O2(l)  H2O(l) + O2(g)

b. KClO3(aq)  KCl(aq) + O2(g)

c. FeS2(aq) + O2(g)  Fe2O3(aq) + SO2(aq)

4. Sebutkan gejala-gejala yang menyertai reaksi 

kimia.

5. Diketahui: 

 Mg
2+

 + 2 e–
   Mg E

o
  =  -2,37 V

       Pb
2+ 

+ 2 e–   Pb  E
o
  =  -0,13 V

 Tuliskan diagram sel dan hitung harga 

potensial selnya.

6. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anoda 

dan katoda untuk reaksi elektrolisis larutan 

Mg(OH)2 dengan elektroda Pt.

7. Berapa muatan listrik yang mengalir 

pada sel elektrolisis larutan NiSO4 yang 

menghasilkan logam nikel seberat 3 gram 

dalam waktu 1793 detik? (Ar Ni = 58,71)

8. Bagaimana proses terjadinya korosi? Jelaskan 

jawaban kalian.

9. Mengapa korosi pada logam aluminium 

tidak berkelanjutan?

10. Manakah pasangan logam berikut yang 

lebih mudah mengalami korosi? 

a. Mn dan Cu c. Sn dan Fe

b. Pb dan Fe d. Al dan Cr



65Ulangan Tengah Semester Pertama

Pertama  

Ulangan Tengah Semester 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Berikut ini yang merupakan sifat koligatif 

larutan, kecuali ….

A. penurunan tekanan uap jenuh

B. penurunan titik beku

C. kenaikan titik didih

D. kenaikan titik beku

E. tekanan osmosis

2. Sifat koligatif suatu larutan bergantung 

pada ….

A. jenis partikel zat terlarut

B. massa molekul zat terlarut

C. massa jenis zat terlarut

D. jumlah partikel zat terlarut

E. jenis larutan

3. Tekanan uap air jenuh pada suhu 30 

C   adalah 31,8 mmHg dan fraksi mol 

suatu zat dalam air adalah 0,056 mol. 

Pada suhu 30 C, tekanan uap larutan adalah 

…  mmHg.

A. 1,78

B. 17,8

C. 28,30

D. 30,02

E. 33,58

4. Suatu larutan glukosa (Mr 180) dalam 2 

kg air (Kb = 0,52) ternyata mendidih pada 

suhu 100,65 C, maka massa glukosa yang 

dilarutkan adalah … gram.

A. 245

B. 450

C. 502

D. 547

E. 695

5. Dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6 ke 

dalam 500 gram air. Jika kalor beku molal 

air = 1,8 ˚C mol
-1

, maka titik beku larutan 

tersebut adalah … C. 

(Ar C =12; H = 1; O =16)

A. –0.18

B. –0.36

C. –1,8

D. –3,6

E. –7,2

6. Larutan berikut yang memililiki titik beku 

paling rendah adalah….

A. glukosa 0,3 m

B. ferri klorida 0,3 m

C. natrium sulfat 0,3 m

D. magnesium hidroksida 0,3 m

E. aluminium sulfat 0,3 m

7. Di antara larutan bawah ini yang mempunyai 

titik didih paling tinggi adalah ….

A. C6H12O6 0,03 m

B. Mg(NO3)2 0,02 m

C. NaCl 0,02 m

D. Al2(SO4)3 0,01 m

E. KAl(SO4)3 0,03 m

8. Diantara larutan 0,01 M di bawah ini yang 

mempunyai tekanan osmotik paling besar 

adalah ….

A. BaCl2
B. NaCl

C. C12H22O12

D. CO(NH2)2

E. HCl

9. Suatu larutan urea dalam air mempunyai 

penurunan titik beku 0,372 C. Jika Kf 

molal air = 1,86 C dan Kb molal air = 0,52 
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C, maka kenaikan titik didih larutan urea 

adalah … C

A. 0,026

B. 0,104

C. 0,892

D. 1,040

E. 2,600

10. Untuk menaikkan titik didih 250 mL air 

menjadi 100,1 C pada tekanan 1 atm (Kb 

= 0,50), maka jumlah gula (Mr= 342) yang 

harus dilarutkan adalah… gram.

A. 684

B. 342

C. 171

D. 86

E. 17,1

11. Jumlah molekul H2O yang ditambahkan 

dalam suasana basa pada reaksi setengah sel:

Bi2O3(aq)       BiO3
-
 

 adalah ….

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 1

12. Nilai p, q, r, s, dan t pada persamaan reaksi 

redoks:

  p KMnO4(aq) + q FeSO4(aq) + 8 H2SO4(aq)  

 r K2SO4(aq) + s MnSO4(aq) +   

t Fe2(SO4)3(aq) + 8 H2O(l) 

 adalah ….

A. 1, 2, 2, 5, dan 10

B. 2, 1, 10, 2, dan 5

C. 2, 10, 1, 2, dan 5

D. 10, 1, 2, 2, dan 5

E. 5, 10, 1, 2, dan 2

13. Diketahui harga potensial standar sebagai 

berikut.

A
2+

 + 2 e-        A E°= –2,87

B
3+

 + 3 e-        B  E°= –1,66

C
2+

 + 2 e-        C  E°= –0,76

D
2+

 + 2 e-        D  E°= +0,34

E
2+

 + 2 e-         E  E°= +0,96

 Pasangan unsur di bawah ini bereaksi 

spontan, kecuali ….

A. A + B
2+    

    A
2+

 + B

B. B + C
2+    

    B
3+

 + C

C. C + D
2+    

    C
2+

 + D

D. E + D
2+    

    E
2+

 + D 

E. A + E
2+    

    A
2+

 + E

14. Elektrolisis larutan PbSO4 menghasilkan 

gas O2 pada anoda sebanyak 1,12 liter 

pada keadaan standar. Arus listrik yang 

diperlukan adalah … faraday.

A. 0,1

B. 0,2

C. 0,4

D. 2

E. 4

15. Pada reaksi redoks: 

 P + NO3
-
    PO4

3-
 + NO, 

atom N mengalami ….

A. penambahan biloks sebanyak 3

B. pengurangan biloks sebanyak 3

C. penambahan biloks sebanyak 2

D. pengurangan biloks sebanyak 2

E. tidak mengalami perubahan biloks

16. Suatu atom netral dapat membentuk ion 

negatif dengan ….

A. berfungsi sebagai oksidator

B. berfungsi sebagai redukator

C. perubahan biloks

D. menerima elektron

E. melepas elektron

17. Senyawa yang dapat menghasilkan gas 

hidrogen pada katoda adalah ….

A. NH3(l)

B. Na2SO4(aq)

C. NaH(l)

D. HCl(aq)

E. KHSO4(aq)

18. Fungsi jembatan garam dalam sel Volta 

adalah ….

A. katoda

B. menetralkan muatan listrik
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C. anoda

D. sumber listrik

E. larutan elektrolit

19. Yang berfungsi sebagai katoda pada sel 

kering adalah ….

A. silinder seng

B. MnO2

C. batang grafit

D. ZnCl2
E. NH4Cl

20. Reaksi yang terjadi pada anoda pada reaksi 

elektrolisis CuSO4 dengan katoda grafit dan 

anoda Cu adalah ….

A. Cu(s)        Cu
2+

(aq) + 2Cu
2+

(aq) 

+ 2 e-        Cu(s)

C. CuSO4(aq)  Cu
2+

(aq) + SO4
2-

(aq)

D. 2 H2O(l) + 2 e-    2 OH
-
(aq) + 

H2O(l)

E. 2 H2O  4 H
+
(aq) + O2(g) + 4 e-

21. Dalam 1 liter larutan terdapat 10 gram 

C6H12O6, maka tekanan osmosis larutan 

tersebut pada suhu 27 °C adalah … atm.

A. 0,1

B. 0,2

C. 1,36

D. 1,82

E. 2

22. Kelarutan CaCl2 dalam air 0 °C adalah 5,4 

molal. Jika Kf = 1,86, maka penurunan ti-

tik beku larutan CaCl2 0,54 molal adalah 

… C.

A. 5,0

B. 3,0

C. 2,7

D. 2,0

E. 1,0

23. Apabila diketahui potensial reduksi

 Ca
2+

(aq)  
 
+ 2 e- Ca(s) E

 
= - 2,76 V

 Al
3+

(aq)
 
+ 2 e- Al(s) E

 
= - 1,70 V, 

 maka potensial untuk reaksi:

 3 Ca(s)  
 
+ 2 Al

3+
(aq) 3 Ca

2+
(aq)  + 2 Al(s) 

adalah ….

A. -2,06 V

B. -1,06 V

C. +1,06 V

D. +2,06 V

E. +4,46 V

24. Diketahui E
o
 beberapa logam sebagai beri-

kut:

Ag
+
(aq)/Ag(s) = +0,80 V

Hg
2+

(aq)/Hg(s) = +0,62 V

Sn
2+

(aq)/Sn(s) = -0,14 V

Cd
2+

(aq)/Cd(s) = -0,40 V

Mn
2+

(aq)/Mn(s) = -1,05 V

 Reaksi sel berikut yang menghasilkan E
o
 sel 

terkecil adalah ….

A. Mn(s) + Hg
2+

(aq) Mn
2+

(aq) + Hg(s)

B. Mn(s) + 2 Ag
2+

(aq) Cd
2+

(aq) + 2 Ag(s)

C. Mn(s) + Sn
2+

(aq) Mn
2+

(aq) + Sn(s)

D. Cd(s) + 2 Ag
+
(aq) Cd

2+
(aq) + 2 Ag(s)

E. Sn(s) + Hg
2+

(aq) Mn
2+

(aq) + Sn(s)

25. Logam-logam berikut yang paling sukar 

direduksi adalah ….

A. aluminium

B. besi

C. emas

D. nikel

E. perak

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Suatu larutan glukosa (Mr 180) dalam 2 kg 

air (Kb = 0,52) ternyata mendidih pada suhu 

100,6 C. Berapakah massa glukosa yang 

dilarutkan?  

2. Suatu larutan terdiri atas 12 gram zat X 

(non elektrolit) dalam 20 gram air. Jika 

larutan ini membeku pada suhu –5 C dan 

penurunan titik beku molal air adalah 1,86 

°C. Berapakah massa molekul relatif zat X 

tersebut?                   

3. Larutan 3 gram glukosa (Mr =180) dalam 

250 mL air isotonik dengan larutan 4,6 

gram X dalam 500 mL air. Berapakah massa 

molekul relatif zat X tersebut? 
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4. Tekanan uap air jenuh pada suhu 25 C 

adalah 26,4 mmHg dan fraksi mol zat 

tersebut 0,056 mol. Berapakah tekanan 

uap larutan pada suhu tersebut?  

5. Suatu larutan non-elektrolit mempunyai 

titik didih 101,5 C. Jika perbandingan 

konstanta titik beku molal air terhadap 

konstanta titik didih molal sebesar 

3,72, maka berapakah titik beku larutan 

tersebut?                        

6. Sebutkan perbedaan sel Volta dan sel 

elektrolisis.

7. Reaksi elektrolisis larutan CuSO4 (Ar Cu 

= 63,5, S = 32 dan O = 16) menghasilkan 

12,7 gram endapan Cu pada katoda. 

Tentukan volume gas H2 (0 °C, 1 atm) yang 

dibebaskan pada elektrolisis larutan H2SO4 

encer dengan jumlah arus yang sama.                   

8. Suatu garam L(NO3)2 dielektrolisis dengan 

elektroda platina menghasilkan 0,15 gram 

endapan logam L di katoda. Apabila larutan 

elektrolisis di anoda dapat dinetralkan 

dengan 15 mL larutan NaOH 0,2 M, 

tentukan massa molekul relatif unsur L 

tersebut.

9. Tentukan reaksi yang terjadi pada katoda 

dan anoda untuk reaksi elektrolisis berikut:

a. Larutan NaCl dengan elektroda 

platina

b. Larutan AuBr3 dengan elektroda 

platina

c. Larutan CuSO4 dengan elektroda Cu 

10. Sebutkan 5 faktor yang memengaruhi 

terjadinya korosi pada logam.
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 Pemilihan suatu bahan baik untuk bangunan maupun keperluan 

lainnya bergantung pada sifat-sifat istimewa bahan tersebut. Berdasarkan 

sifat-sifat istimewanya pula, maka besi baja digunakan sebagai konstruksi 

atau kerangka dalam pembangunan jembatan. Selain tidak mudah 

terkorosi, besi baja bersifat kuat dan tahan lama, mudah didapat, serta 

kelimpahannya cukup memadai.

 Setiap unsur di alam mempunyai kelimpahan yang berbeda-beda. 

Demikian juga dengan sifat masing-masing unsur. Setiap unsur memiliki 

sifat fisis dan sifat kimia yang khas dan spesifik yang membedakan unsur 

satu dengan lainnya. Kegiatan identifikasi, eksplorasi dan pemurnian 

materi unsur dapat kalian pelajari dalam ilmu kimia terkait dengan sifat 

unsur dan reaksi yang mungkin terjadi, sehingga kalian dapat memperoleh 

unsur tertentu yang bisa diolah lebih lanjut untuk mendapatkan produk-

produk sesuai kebutuhan. Proses identifikasi unsur dan identifikasi 

produk-produk yang mengandung unsur tersebutlah yang akan kita 

temukan dalam uraian materi berikut.

A. Kelimpahan Unsur-unsur di Alam

 Unsur-unsur di alam umumnya ditemui dalam bentuk campuran, 

sehingga untuk memperoleh unsur dalam keadaan murni perlu dilakukan 

pemisahan. Namun sebelum proses pemisahan dilakukan, diperlukan 

suatu kegiatan untuk mengidentifikasi apakah unsur yang diinginkan 

terdapat dalam campuran tersebut atau tidak. Kegiatan identifikasi inilah 

yang disebut dengan analisis kualitatif.

1. Identifikasi Keberadaan Unsur-unsur di Alam

 Analisis kualitatif merupakan analisis pendahuluan sebelum 

menentukan jumlah zat atau komponen-konponen bahan yang ada dalam 

suatu zat. Analisis kualitatif dilakukan dengan memerhatikan sifat-sifat 

unsur yang diamati. Misalkan kita menemui unsur berupa cairan, maka 

analisis kualitatif dapat dilakukan dengan pengamatan sifat fisis berupa 

warna, bau, atau sifatnya yang berupa cairan. Namun, sifat tersebut 

kemungkinan akan dimiliki juga oleh unsur lain yang sama wujudnya. 

Maka pengamatan lanjutan dapat dilakukan misalnya dengan menentukan 

berat jenis, titik didih, dan titik leleh. Selain sifat fisis, pengamatan dapat 

dilakukan pada sifat kimianya, seperti perubahan warna, perubahan suhu, 

timbulnya endapan, dan timbulnya gas.

 Metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan unsur-

unsur di alam beraneka ragam. Namun, kita tidak akan membahas 

semuanya di sini. Metode analisis kualitatif yang akan kita bahas dalam 

bab ini adalah reaksi nyala dan reaksi pengendapan. 

a.   Reaksi Nyala

 Reaksi nyala dapat diterapkan untuk unsur-unsur berupa 

padatan. Reaksi ini memberikan warna nyala yang spesifik untuk 

unsur tertentu. Unsur yang akan diidentifikasi harus memiliki 

kemudahan untuk berubah dari bentuk padatan ke bentuk uap, 

Kata
 Kunci

• Kelimpahan unsur

• Identifikasi unsur

• Reaksi nyala

• Reaksi pengendapan

• Sifat fisis

• Sifat kimia

Analisis kualitatif adalah 

cara untuk menentukan 

macam atau jenis zat atau 

komponen bahan yang 

dianalisis.

Mulyono, 2006, hlm. 19
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Gambar. 3.12 Badan pesawat terbang yang 

terbuat dari paduan alumunium dan magnesium

baja yang merupakan besi yang telah dikurangi kadar karbonnya dan 

dipadukan dengan logam lain sehingga menghasilkan logam baru 

yang mempunyai sifat lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah 

sebabnya mengapa dalam pembuatan jembatan lebih dipilih baja 

daripada besi. Contoh paduan lain adalah paduan magnesium dengan 

aluminium yang digunakan untuk konstruksi pesawat terbang. 

 Unsur-unsur di alam dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat, baik 

sifat fisis maupun sifat kimia. Setiap unsur mempunyai sifat-sifat 

yang khas dan spesifik yang membedakan satu unsur dengan 

unsur lainnya. Sifat-sifat unsur tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan reaksi kimia yang dapat dimanfaatkan lebih 

lanjut. Sifat-sifat unsur inilah yang akan kita pelajari dalam 

bab ini. Namun, sebelum kalian mempelajarinya lebih lanjut, 

lakukanlah kegiatan pada rubrik Diskusi berikut.

1. Unsur Gas Mulia

 Gas mulia merupakan unsur golongan VIIIA yang mempunyai 8 

elektron pada kulit valensinya. Seperti unsur lainnya, unsur gas mulia 

mempunyai sifat fisis dan sifat kimia yang khas. 

a. Sifat Fisis

 Sifat fisis unsur merupakan sifat yang berkaitan dengan 

penampakan atau penampilan fisis suatu unsur. Unsur gas mulia 

merupakan gas monoatomik yang tidak berwarna dan tidak berbau. 

Unsur gas mulia memiliki jari-jari yang sangat besar dan meningkat 

seiring bertambahnya nomor atom. Unsur gas mulia dapat melewati 

benda yang terbuat dari kaca, karet, plastik, dan beberapa logam. 

Sifat fisis adalah keadaan 

yang dapat dilihat tanpa 

mengubah sifat-sifat 

kimia dari zat tersebut. 

Sedangkan sifat kimia 

adalah kecenderungan dari 

suatu zat untuk mengalami 

perubahan kimia tertentu.

D i s k u s i

 Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan di depan, coba amati 

dan identifikasikan sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur tersebut 

yang meliputi titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, dan 

kereaktifan. Diskusikan dengan teman sebangku kalian, tulis hasilnya 

kemudian diskusikan kembali dalam forum diskusi kelas.

Tabel 3.5 Sifat Fisis Unsur Gas Mulia

Lambang 
unsur

Nomor 
atom

Konfi gurasi 
elektron

Energi 
ionisasi 
(kJ/mol)

Titik 
didih
(°C)

Titik 
leleh 
(°C)

Jari-jari 
atom 
(pm)

Afi nitas 
elektron 
(kJ/mol)

He   2 1s
2

2369 –267 –272 93 48

Ne 10 2s
2
 2p

6
2078 –246 –249 112 –120

Ar 18 3s
2
 3p

6
1519 –186 –189 154  –96

Kr 36 4s
2
 4p

6
1349 –152 –157 169  –96

Xe 54 5s
2
 5p

6
1169 –107 –112 190  –77

Rn 86 6s
2
 6p

6
1036 –62 –71  –  –

Cotton & Wilkinson, 1989, hlm. 391 (dengan pengembangan)

fo
cu

s 
m

m
.u

k



Kelimpahan dan Sifat-sifat Unsur 79

 Dari Tabel 3.5, terlihat bahwa titik didih, titik leleh, dan jari-

jari atom gas mulia makin tinggi dengan meningkatnya nomor 

atom. Secara umum, gas mulia mempunyai titik didih dan titik 

leleh yang sangat rendah karena gaya tarik-menarik antaratomnya 

(ikatan Van der Waals) sangat lemah.

b. Sifat Kimia

 Seperti dijelaskan di atas, selain sifat fisis, unsur gas mulia juga 

mempunyai sifat kimia. Sifat kimia unsur gas mulia berkaitan dengan 

perubahan kimia. Berikut penjelasan mengenai sifat kimia unsur gas 

mulia.

1) Kereaktifan Unsur Gas Mulia

 Gas mulia mempunyai sifat inert (sukar bereaksi). Apakah 

yang membuat gas mulia bersifat inert? Coba perhatikanlah 

konfigurasi elektronnya. Unsur gas mulia mempunyai 8 

elektron pada kulit valensinya (kecuali He yang memiliki 2 

elektron). Karena telah memenuhi aturan oktet, maka unsur 

ini memiliki konfigurasi yang stabil. Kestabilan unsur gas 

mulia dapat dilihat dari energi ionisasinya yang besar dan 

afinitas elektronnya yang kecil. Besarnya energi ionisasi ini 

menyebabkan elektron yang berada pada kulit valensinya sukar 

terlepas, karena untuk melepaskan elektron terluar tersebut 

diperlukan energi yang cukup besar. Adapun afinitas elektron 

yang kecil menunjukkan sukarnya menangkap elektron untuk 

membentuk ion negatif.  

 Semakin ke bawah, jari-jari atom unsur gas mulia 

semakin besar. Hal ini dikarenakan makin banyaknya kulit 

yang dimiliki unsur gas mulia. Jari-jari atom yang semakin 

besar menyebabkan gaya tarik antara inti atom dengan 

elektron pada kulit terluar semakin lemah karena jarak antara 

inti atom dengan elektron pada kulit terluar semakin jauh. 

Hal ini menyebabkan makin mudahnya elektron untuk lepas 

dari suatu atom, sehingga menambah kereaktifan unsur gas 

mulia. Dengan demikian dalam satu golongan dari atas ke 

bawah kereaktifan unsur gas mulia semakin bertambah.

2) Persenyawaan Gas Mulia

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa gas mulia 

bersifat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lain. Namun pada 

tahun 1962 Niel Bartlett dan Lohmann berhasil mensintesis 

senyawa XePtF6. Bagaimana senyawa tersebut dapat terbentuk? 

Pada awalnya, Bartlett dan Lohmann berhasil mereaksikan 

platina heksafluorida dan molekul O2 dengan perbandingan 

yang sama sehingga terbentuk kristal [O2
+
][PtF6

-
]. Selanjutnya, 

Bartlett melihat bahwa harga energi ionisasi O2 hampir sama 

atau mendekati harga energi ionisasi xenon. Atas dasar itulah, 

kemudian ia mencoba mereaksikan Xe dengan PtF6 dan ternyata 

berhasil. Dari reaksi tersebut dihasilkan XePtF6. Keberhasilan 

Gb. 3.13 Bentuk molekul 

linear dari XeF
2

��

�

�

Gb. 3.14 Bentuk molekul 

segiempat datar dari XeF
4

��

� �

� �
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Bartlett dan Lohmann dalam mensintesis senyawa gas mulia ini 

kemudian disusul oleh para ilmuwan yang lain. Beberapa senyawa 

gas mulia yang berhasil disintesis dapat kalian lihat pada Tabel 3.6.   

            Tabel 3.6 Beberapa Senyawa dari Unsur Gas Mulia

Bilangan 
Oksidasi

Senyawa Bentuk molekul

+2 XeF2 Linear

KrF2 Linear

+4 XeF4 Segiempat datar

+6 XeF6 Segilima piramida (teori)

Oktahedral terdistorsi (dugaan)

+8 Na4XeO6 Oktahedral

 Cotton & Wilkinson, 1989, hlm. 393

2. Unsur Halogen

 Dalam sistem periodik, unsur halogen terletak pada golongan VIIA. 

Dengan demikian, unsur halogen mempunyai 7 elektron pada kulit terluarnya 

(2s
2
 2p

5
). Berikut dijelaskan sifat fisis dan sifat kimia unsur halogen.

a. Sifat Fisis

 Pada suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, bromin 

berwujud cair, dan iodin berwujud padat. Dalam satu golongan, 

dari atas ke bawah titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. 

Hal ini dikarenakan molekul diatomik halogen (F2, Cl2, Br2, I2) 

bersifat nonpolar sehingga interaksi antarmolekulnya adalah gaya 

London. Semakin besar massa molekul semakin besar gaya London 

dan semakin sulit pula molekul halogen untuk memutuskan ikatan. 

Untuk mengetahui sifat fisis unsur halogen, perhatikanlah Tabel 3.7

b. Sifat Kimia

 Dalam kondisi tertentu, unsur halogen dapat mengalami 

perubahan kimia dan membentuk zat baru. Perubahan kimia tersebut 

dapat dipelajari melalui sifat-sifat kimianya. Untuk mengetahui sifat 

kimia unsur halogen, perhatikanlah uraian berikut.

Tabel 3.7 Sifat Fisis Unsur Halogen

Lambang 
unsur

Nomor 
atom

Konfi gurasi 
elektron

Energi 
ionisasi 
(kJ/mol)

Titik 
didih
(°C)

Titik 
leleh 
(°C)

Jari-jari 
atom 
(pm)

Afi nitas 
elektron 
(kJ/mol)

F   9 2s
2
 2p

5
1686 –188 –220  72 –335

Cl 17 3s
2 
3p

5
1266 –35 –101  99 –355

Br 35 4s
2 
4p

5
1146 59 –7 114 –332

I 53 5s
2 
5p

5
1016 184  114 133 –295

Oxtoby, 2001, hlm. L44 (dengan pengembangan)

Gb. 3.15 Bentuk molekul 

oktahedral terdistorsi dari 

XeF
6 
(dugaan)

���

�

�

�

�

�

Gb. 3.16 Struktur molekul Na
3
XeO

6
 

dalam tiga dimensi

Unsur astatin, unsur kelima 

dari golongan halogen, 

dalam bahasa Yunani 

artinya “tidak stabil”. Disebut 

demikian karena isotopnya 

yang paling lama hidup 

hanya memiliki waktu paruh 

sebesar 8,3 jam, sehingga 

astatin tidak kita bahas 

dalam bab ini. 

Cotton & Wilkinson, 1989, hlm. 373
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3. Unsur Alkali

 Unsur alkali adalah unsur golongan IA. Anggota golongan alkali ini 

antara lain litium, natrium, kalium, rubidium, sesium, dan fransium. 

Unsur ini mempunyai 1 elektron valensi dan cenderung melepaskannya 

sehingga terbentuk ion +1. Sifat fisis dan sifat kimia unsur alkali diberikan 

pada uraian berikut.

a. Sifat Fisis

 Dalam satu periode, unsur alkali merupakan unsur dengan 

jari-jari atom terbesar di antara unsur-unsur yang lain, sehingga 

mempunyai energi ionisasi terkecil pula. Dalam satu golongan dari 

atas ke bawah titik didih dan titik leleh alkali berkurang dengan 

meningkatnya nomor atom. Agar lebih jelas mengenai sifat fisis 

unsur-unsur alkali, perhatikan Tabel 3.8. 

b. Sifat Kimia

 Kecenderungan unsur alkali untuk melepaskan satu elektron 

pada kulit valensinya menyebabkan unsur alkali bersifat reaktif. 

Berikut dijelaskan kereaktifan unsur alkali dan sifat-sifat kimia 

lainnya.

1) Kereaktifan Unsur Alkali

 Unsur alkali sangat reaktif. Penyimpanan unsur alkali 

biasanya dilakukan dalam minyak tanah atau hidrokarbon inert 

karena alkali dapat bereaksi hebat dengan H2O, O2, hidrogen, 

dan halogen. Kereaktifan unsur alkali ini dikarenakan memiliki 

energi ionisasi kecil, akibatnya unsur ini mudah melepaskan 

elektron valensinya. Kereaktifan unsur alkali dari atas ke bawah 

meningkat karena jari-jari atomnya makin besar dan energi 

ionisasinya makin kecil.

 Logam alkali merupakan logam yang lunak. Sifat ini terjadi 

karena pada logam alkali hanya satu elektron yang terlibat dalam 

pembentukan ikatan logam, sehingga logam ini mempunyai 

ikatan yang lemah. Dengan bertambahnya jari-jari atom, ikatan 

logam semakin lemah sehingga semakin lunak logam tersebut.

Tabel 3.8 Sifat Fisis Unsur Alkali

Lambang 
unsur

Nomor 
atom

Konfi gurasi 
elektron

Energi 
ionisasi 
(kJ/mol)

Titik 
didih
(°C)

Titik 
leleh 
(°C)

Jari-jari 
atom 
(pm)

Afi nitas 
elektron 
(eV/mol)

Li  3 2s
1

519 1347 181  60 0,618

Na 11 3s
1

498 883 97,8  95 0,548

K 19 4s
1

418 774 63,6 133 0,502

Rb 37 5s
1

401 688 38,9 148 0,486

Cs 55 6s
1

376 678 28,4 169 0,472
Sukardjo, 1990, hlm. 375

Sejumlah besar kalium dan 

natrium terdapat  dalam 

kandungan garam batuan, 

NaCl dan karnalit, KCl 

MgCl
2
.6H

2
O, yang dihasilkan 

dari penguapan air laut 

dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Danau Garam 

Besar di Utah dan Laut Mati 

di Israel merupakan contoh 

dari proses penguapan yang 

masih berlangsung saat ini.

Cotton & Wilkinson, 1989, hlm. 251
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4) Reduktor kuat

 Logam alkali tanah mempunyai sifat sebagai reduktor kuat 

setelah logam alkali. Daya reduktor kuat makin besar dengan 

bertambahnya jari-jari atom. Jadi, dari atas ke bawah daya 

reduktor semakin meningkat. 

5) Reaksi logam alkali tanah

Beberapa reaksi logam alkali tanah adalah:

a) Reaksi logam alkali dengan air

 Mg(s) + 2 H2O(l)        Mg(OH)2(aq) + H2(g)

b) Reaksi dengan oksigen

 2 Mg(s) + O2(g)       2 MgO(s)

c) Reaksi dengan halogen

 Mg(s) + Cl2(g)        MgCl2(s)

d) Reaksi dengan larutan asam

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

5. Unsur Periode Ketiga

 Unsur periode ketiga terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai 

golongan berbeda, tetapi memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Tidak 

seperti unsur dalam satu golongan yang mempunyai kemiripan sifat, unsur 

periode ketiga memiliki perubahan sifat yang teratur karena perubahan 

elektron valensi yang bertahap. Bagaimana keteraturan sifat unsur periode 

ketiga? Lakukanlah kegiatan berikut untuk menyelidikinya.

E. Hasil Percobaan

 Masukkan data percobaan yang telah kalian peroleh pada tabel berikut.

Senyawa logam Warna nyala

NaCl

KCl

CaCl
2

SrCl
2

BaCl
2

F. Pembahasan

 Sebelum membuat laporan percobaan, 

diskusikanlah soal-soal di bawah ini 

dengan kelompok kalian. Kemudian 

buatlah pembahasan yang terperinci, 

tulis dalam bentuk laporan, lalu presen-

tasikan hasilnya di depan kelas.

1. Spesi manakah dari senyawa 

logam di atas yang memberikan 

warna nyala?

2. Mengapa timbul warna nyala 

pada logam alkali dan alkali 

tanah?

G. Kesimpulan 

 Bagaimana cara mengidentifikasi 

unsur alkali dan alkali tanah? Spesi 

apakah yang menimbulkan warna 

nyala pada logam alkali dan alkali 

tanah? 
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Uji larutannya dengan 

kertas lakmus.

b. Ambil sedikit serbuk 

belerang dengan 

sendok bakar. Bakar-

lah dan masukkan ke 

dalam erlenmeyer 

berisi sedikit air. Kocok 

dan uji larutannya 

dengan kertas lakmus.

3. Reaksi alumunium hidroksi-

da dengan asam dan basa

a. Teteskan larutan amo-

nia 2 M ke dalam laru-

tan Al
2
(SO

4
)

3
 hingga 

terbentuk endapan.

b. Bagi endapan ke 

dalam 2 tabung 

reaksi.

c. Tambahkan larutan 

H
2
SO

4
 1 M tetes demi 

tetes ke dalam tabung 

reaksi I. Amati hasilnya.

d. Tambahkan larutan 

NaOH 2 M tetes demi 

tetes ke dalam tabung 

reaksi II. Amati hasilnya.

E. Hasil Percobaan

 Masukkan data dari percobaan yang telah kalian lakukan pada tabel berikut

• Kegiatan I: Sifati-sifat fisis

Sifat Na Mg Al S

rupa

kekerasan 

daya hantar listrik

• Kegiatan II: Sifat-sifat kimia

a. Reaksi unsur periode ketiga dengan air

1.   Na(s) + H
2
O(l)        …

2. Mg(s) + H
2
O(l)        …

3. Al(s) + H
2
O(l)        …

4. S(s) + H
2
O(l)        …

b. Reaksi oksida magnesium dan oksida belerang dengan air

1. MgO(s) + H
2
O(l)        …

2. SO
2
(g) + H

2
O(l)        …

c. Reaksi alumunium hidroksida dengan asam dan basa

1. Al(OH)
3
(s) + H

2
SO

4
(aq)        …

2. Al(OH)
3
(s) + NaOH(aq)     …

F. Pembahasan

 Untuk memperjelas percobaan ini, 

cobalah kalian jawab pertanyaan 

berikut.

1. Bagaimana keteraturan sifat-

sifat fisis unsur periode ketiga?

2. Bagaimana keteraturan sifat-

sifat kimia unsur periode ketiga?

G. Kesimpulan 

 Bagaimana keteraturan sifat unsur 

periode ketiga? Diskusikan dengan 

teman-teman kalian lalu tulis dalam 

bentuk laporan kegiatan dan 

kumpulkan kepada guru kalian.
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yang dimiliki inilah, logam transisi sering digunakan sebagai 

konduktor panas dan listrik.

2) Kestabilan

 Unsur transisi mencapai kestabilan dengan mengisi sub-

kulit d dengan konfigurasi setengah penuh atau penuh. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya penyimpangan pengisian elektron 

berdasar prinsip Aufbau. Perhatikan penyimpangan elektron 

yang terjadi pada unsur Cr dan Cu.

Penyimpangan pengisian elektron pada unsur Cr

24Cr = (Ar) 4s
2
 3d

4
 (prinsip Aufbau)

24Cr = (Ar) 4s
1
 3d

5

Penyimpangan pengisian elektron pada unsur Cu

29Cu = (Ar) 4s
2
 3d

9
 (prinsip Aufbau)

29Cu = (Ar) 4s
1
 3d

10 

3) Dapat membentuk senyawa kompleks

 Senyawa kompleks merupakan komponen penting dalam 

tubuh. Zat-zat biologis seperti hemoglobin, klorofil, dan 

Vitamin B12 mengandung senyawa kompleks. Senyawa kompleks 

juga terdapat pada alat-alat rumah tangga dan dalam makanan. 

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan senyawa kompleks? 

Bagaimana unsur transisi periode keempat dapat membentuk 

senyawa kompleks? 

 Logam transisi periode keempat dapat mengikat ion atau 

senyawa lain yang melebihi jumlah ion yang dipunyainya untuk 

membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks terikat oleh 

ikatan koordinasi. Logam transisi berperan sebagai ion pusat, 

sedangkan ion atau senyawa lain yang diikat berperan sebagai 

ligan. Jumlah ion atau molekul yang terikat pada ion pusat 

disebut sebagai bilangan koordinasi.

 Ligan dalam kompleks dapat berupa anion atau molekul 

netral yang mengandung sebuah atom atau lebih dengan paling 

sedikit memiliki sepasang elektron yang dapat diberikan pada 

ion logam. Sebagai contohnya, ligan H2O, NH3, F
-
, Cl

-
, OH

-
, 

CN
-
, dan S2O3

2-
. H2O adalah ligan netral yang paling umum 

karena semua ion logam yang dimasukkan ke dalam air akan 

membentuk kompleks dengan H2O. Banyaknya molekul yang 

terikat pada ion logam tergantung pada jenis ion logamnya. 

Sebagai contohnya, ion tembaga(II) mengikat empat molekul air 

dalam Cu(H2O)4
2+

 dan ion aluminium mengikat enam molekul 

air dalam Al(H2O)6
3+

.

 Pengelompokan ligan sering dilakukan berdasarkan jumlah 

atom donor yang dapat mengikat sebuah ion logam. Atom donor 

adalah atom pada ligan yang memberikan pasangan elektron 

pada ion logam. Ligan yang hanya mempunyai satu atom donor 

disebut ligan monodentat, misalnya NH3, Cl
-
, dan CN

-
. Adapun 

• Senyawa kompleks 

adalah senyawa yang 

mengandung ion 

kompleks.

• Ion kompleks adalah 

ion yang terbentuk 

dari suatu kation 

tunggal (biasanya ion 

logam transisi) yang 

terikat langsung pada 

beberapa anion atau 

molekul netral.

• Ion pusat adalah ion 

yang menyiapkan 

orbital kosong untuk 

ligan.

• Ligan adalah anion 

atau molekul netral 

yang terikat pada ion 

pusat.

• Bilangan koordinasi 

ion pusat adalah 

jumlah ligan 

sederhana atau jumlah 

donor atom yang 

terikat pada satu ion 

pusat.

Mulyono, 2006, hlm. 375
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Aliase Paduan dua logam atau lebih dengan 

perbandingan tertentu untuk memperoleh sifat 

baru yang lebih baik

Alotrop Sifat dari suatu unsur atau logam 

dengan rumus kimia sama tetapi berada 

dalam bentuk kristal (bentuk fisik) yang 

berbeda. Masing-masing bentuk stabil pada 

rentang suhu dan tekanan tertentu.

Analisis kualitatif Cara penetapan atau 

pengujian adanya suatu zat atau unsur 

di dalam suatu bahan atau sampel yang 

bertujuan hanya untuk mengidentifikasi jenis 

zat atau konstituen dalam bahan itu.

Analisis kuantitatif Cara penetapan atau 

pengujian adanya suatu zat atau unsur di dalam 

suatu bahan atau sampel yang bertujuan untuk 

menetapkan jumlah (kuantitas) dari zat atau 

konstituen dalam suatu bahan.

Groundstate Keadaan awal suatu atom yang 

merupakan distribusi energi  paling rendah dari 

elektron.

G l o s a r i u m

2. Kegiatan identifikasi dapat membantu kita untuk mengetahui keberadaan unsur di alam dan 

selanjutnya kita dapat mengetahui kelimpahan unsur di alam.  

3. Unsur-unsur kimia mempunyai sifat yang spesifik dan khas. Sifat unsur dapat dibedakan dengan 

pengamatan secara fisis dan pengamatan secara kimia sehingga didapat sifat fisis dan sifat kimia 

masing-masing unsur. 

4. Unsur gas mulia bersifat inert karena kedelapan elektron valensinya telah memenuhi aturan oktet 

sehingga memiliki konfigurasi yang stabil.

5. Halogen merupakan unsur non-logam yang paling reaktif sehingga halogen tidak ditemukan dalam 

keadaan bebas di alam.

6. Alkali dan alkali tanah, keduanya bersifat reaktif. Namun, dalam satu periode kereaktifan alkali 

lebih besar daripada alkali tanah. Alkali tanah memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih besar 

daripada alkali, demikian juga kekuatan ikatan logamnya. 

7. Unsur periode ketiga mempunyai sifat yang berubah secara teratur karena jumlah elektron pada 

kulit valensinya berubah secara teratur.

8. Unsur periode keempat merupakan unsur transisi karena mempunyai orbital d yang belum terisi 

penuh. Dengan adanya elektron tak berpasangan, logam transisi dapat dimanfaatkan sebagai 

konduktor panas dan listrik.

9. Karbon tidak mempunyai kecenderungan untuk melepas elektron, sehingga karbon bersifat tidak 

reaktif.  Pada suhu kamar, karbon berupa padatan kristal. Ada dua jenis alotrop karbon, yaitu intan 

dan grafit.

10. Nitrogen bersifat tidak reaktif, tetapi dapat berperan sebagai oksidator dan reduktor.

11. Oksigen bersifat reaktif dan berperan sebagai oksidator.
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U l a n g a n  H a r i a n     

 A  Pilihlah jawaban yang tepat

1. Identifikasi suatu unsur dapat dilakukan 

melalui pengamatan fisis maupun kimia. 

Berikut yang bukan merupakan pengamatan 

kimia adalah ….

 A. perubahan warna

 B. perubahan suhu

 C. terjadinya endapan

 D. kekerasan atau kelunakan

 E. timbulnya gas 

2. Di bawah ini termasuk sifat fisis unsur, 

kecuali ….

 A. kekerasan

 B. bentuk

 C. warna

 D. daya hantar listrik

 E. daya pengoksidasi

3. Nitrogen mengisi 78% atmosfer, tetapi 

berbagai proses alam melibatkan unsur 

oksigen yang hanya mengisi 20% atmosfer. 

Hal ini karena nitrogen …. 

 A. bersifat lembam

 B. bersifat reaktif

 C. bersifat inert

 D. pengoksidasi kuat

 E. pereduksi kuat 

4. Unsur gas mulia yang dapat digunakan 

sebagai gas pengisi balon udara adalah ….

 A. helium   D. nitrogen

 B. neon   E. xenon

 C. argon

5. Identifikasi logam alkali dapat dilakukan 

dengan reaksi nyala. Warna nyala untuk 

unsur litium adalah ….

 A. merah   D. biru

 B. hijau   E. ungu

 C. kuning

6. Dilihat dari atas ke bawah, sifat kekerasan 

logam alkali adalah ….

 A. semakin keras

 B. semakin lunak

 C. tetap

 D. semakin kurang reaktif

 E. semakin reaktif

7. Sifat khusus yang dimiliki unsur alkali dan 

alkali tanah adalah ….

 A. daya pengoksidasi D. afinitas elektron

 B. energi ionisasi E. jari-jari

 C. reaksi nyala

8. Daya pengoksidasi unsur halogen dari atas 

ke bawah adalah ….

 A. semakin bertambah

 B. semakin berkurang

 C. tetap

 D. berkurang kereaktifan

 E. bertambah reaktif

9. Sifat kimia unsur alkali tanah adalah ….

 A. unsur logam yang sangat reaktif

 B. energi ionisasi dari atas ke bawah makin 

besar

 C. makin sukar melepas elektron

 D. bereaksi dengan logam sejenis

 E. tidak bereaksi dengan air

10. Warna nyala logam alkali ditimbulkan 

oleh ….

 A. uap logam dari spektrum emisi

 B. sifat inertnya

 C. energi ionisasi yang makin besar

 D. jari-jari yang makin besar

 E. titik leleh yang makin besar

11. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri 

ke kanan adalah ….

 A. semakin besar  D. kurang reaktif

 B. semakin kecil  E. reaktif

 C. tetap
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12. Keteraturan sifat unsur periode ketiga 

disebabkan oleh ….

 A. perubahan jari-jari atom

 B. perubahan energi ionisasi

 C. perubahan jumlah elektron kulit va-

lensi

 D. perubahan afinitas elektron

 E. berkurangnya kereaktifan 

13. Unsur yang paling bersifat basa pada unsur 

periode ketiga adalah ….

 A. natrium   D. oksigen

 B. aluminium  E. nitrogen

 C. sulfur

14. Unsur karbon tidak mempunyai kecende -

rungan untuk kehilangan elektron valensinya 

karena ….

 A. unsur yang tidak reaktif

 B. unsur yang reaktif

 C. energi ionisasi kecil

 D. afinitas elektron besar

 E. jari-jari atom besar

15. Pembakaran unsur oksigen menghasilkan ….

 A. senyawa oksida

 B. senyawa hidroksida

 C. senyawa garam

 D. senyawa asam

 E. senyawa basa

16. Senyawa gas mulia yang pertama kali 

disintesis adalah ….

 A. XeF6   D. XePtF6

 B. PtF6    E. XeF4

 C. XeF2

17. Identifikasi logam alkali dapat dilakukan 

dengan uji nyala. Kalium pada uji nyala 

akan memberikan warna nyala ….

 A. ungu   D. coklat

 B. merah   E. biru

 C. kuning

18. Unsur gas mulia terbanyak di alam semesta 

adalah ….

 A. neon   D. xenon

 B. helium   E. radon

 C. argon

19. Berikut adalah unsur halogen yang bereaksi 

cepat dengan gas hidrogen dan menghasilkan 

ledakan jika dikenai sinar UV ….

 A. fluorin   D. iodin

 B. bromin   E. astatin

 C. klorin

20. Berikut adalah sifat fisis yang dimiliki oleh 

gas mulia, kecuali ….

 A. titik didih makin tinggi dengan makin  

besarnya nomor atom

 B. titik leleh makin rendah dengan makin 

kecilnya nomor atom

 C. titik didih dan titik leleh makin tinggi 

dengan makin besarnya nomor atom

D. helium mempunyai titik didih yang 

paling tinggi

 E. radon memiliki titik leleh yang paling 

tinggi

 B  Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat 

1. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi 

keberadaan unsur di alam.

2. Jelaskan mengapa suatu unsur dapat kita 

temui dalam bentuk molekul bebas dan 

dalam bentuk senyawa.

3. Coba sarankan unsur apa sajakah yang 

dapat digunakan sebagai bahan pengisi 

berbagai jenis lampu?

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat 

fisis dan sifat kimia.

5. Sebutkan sifat fisis dan sifat kimia apakah 

yang dapat diamati.

6. Bagaimana cara mengidentifikasi sifat fisis 

dan kimia unsur? 

7. Uraikan bagaimana mengidentifikasi sifat 

fisis unsur alkali dan alkali tanah.

8. Bagaimana kereaktifan nitrogen di alam?

9. Jelaskan daya pengoksidasi dan daya reduksi 

unsur halogen.

10. Sebutkan dan jelaskan sifat kimia unsur 

transisi periode keempat.
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Manfaat serta Dampak
Unsur dan Senyawa

Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Dan sudah sepan-

tasnyalah kita bersyukur karena kita yang sehat dapat memperolehnya 

secara gratis dari udara. Teman-teman kita yang sedang terbaring di rumah 

sakit bernapas dengan bantuan tabung oksigen. Tentu oksigen yang mereka 

hirup tak lagi gratis. Tapi untuk bertahan hidup mau tak mau mereka harus 

menghirup oksigen, kan? Nah, itulah sedikit gambaran tentang besarnya 

manfaat oksigen bagi kehidupan. Akan tetapi, di sisi lain oksigen dapat 

menyebabkan korosi pada permukaan suatu logam sehingga mengakibat-

kan rusaknya logam tersebut. Jadi, selain manfaat oksigen juga mempunyai 

dampak negatif. Bagaimana manfaat dan dampak negatif unsur-unsur yang 

lain? Temukan jawabannya pada uraian berikut.

B a b   
IV
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B. Dampak Unsur dan Senyawa

 Meskipun unsur dan senyawa di alam mempunyai kegunaan yang 

cukup luas, mereka juga memiliki dampak negatif dalam penggunaannya. 

Apa yang menyebabkan munculnya dampak negatif tersebut? Dampak 

yang timbul dapat terjadi karena sifat unsur tersebut yang berbahaya, 

interaksi dengan unsur lain, atau terdapat dalam jumlah yang berlebihan 

di lingkungan. Akan tetapi, tidak semua dampak unsur dan senyawa 

tersebut kita bahas dalam bab ini karena masih ada unsur-unsur dan 

senyawa yang belum teridentifikasi bahayanya. Berikut diuraikan dampak 

beberapa unsur dan senyawa dalam kehidupan.

1. Unsur dan Senyawa Halogen

 Dampak negatif penggunaan halogen terhadap lingkungan antara lain 

berasal dari penggunaan freon dalam berbagai alat pendingin. Freon yang 

terlepas ke udara dapat mengikis lapisan atmosfer dengan membentuk 

lubang sehingga radiasi sinar matahari akan langsung sampai ke bumi 

tanpa adanya perantara atau filter. Hal ini bisa memicu terjadinya kanker 

pada kulit yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, penggunaan freon 

perlu dibatasi, dan untuk mengatasi hal tersebut harus dikembangkan alat 

pendingin non-freon.

 Limbah klorin yang terlalu banyak dapat mengganggu keseimbangan 

alam. Dengan banyaknya gas klorin, mikroorganisme pengurai akan 

musnah, sehingga tidak terjadi penguraian bahan-bahan organik.

2. Unsur dan Senyawa Alkali

 Dampak negatif unsur dan senyawa alkali adalah sebagai berikut.

a. Unsur logam alkali bersifat reaktif dan eksplosif. Sifat eksplosifnya 

cukup berbahaya karena dapat menimbulkan ledakan yang 

dahsyat terutama apabila bereaksi dengan air.

b. Senyawa TEL (tetra etil lead), paduan dari natrium dan timbal 

dalam etilklorida yang dipergunakan sebagai bahan anti ketukan 

pada bensin dapat mencemari udara. 

c. Kandungan alkali yang berlebih pada sabun mandi menyebabkan 

kulit menjadi kering.

3. Unsur dan Senyawa Alkali Tanah

 Dampak negatif unsur dan senyawa alkali tanah antara lain:

a. Sifat berilium dan barium yang beracun bagi manusia, pada 

konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi dan 

gangguan ginjal pada manusia.

b. Ion Ca
2+

dan Mg
2+ 

dalam air menimbulkan kesadahan sehingga 

dapat menghambat proses pencucian karena sabun menjadi tidak 

berbusa. Apabila air sadah ini dikonsumsi, komposisi kalsium 

dalam tubuh menjadi berlebih dan terbentuk batu ginjal. Selain 

itu, pada berbagai industri senyawa tersebut dapat menimbulkan 

kerak pada bejana, sehingga ketel pemanasan menjadi terlalu 

panas dan bisa meledak. 

Gambar 4.17 Ion Ca
2+ 

dan Mg
2+

 menyebabkan 

terjadinya kerak pada dasar 

panci.





Manfaat serta Dampak Unsur dan Senyawa 115

Gambar 4.19  Oksigen 

menyebabkan korosi pada 

permukaan logam.

7. Unsur dan Senyawa Nitrogen

 Unsur dan senyawa nitrogen mempunyai dampak sebagai berikut.

a. Unsur nitrogen mudah terbakar.

b. Unsur nitrogen dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. 

c. Nitrogen pada senyawa NO2 dan menyebabkan keracunan 

melalui pernapasan.

d. Campuran NO dan NO2 membentuk NOx, dan jika bereaksi 

dengan partikel-partikel lain di udara dapat menimbukan smog 

(asbut). Smog merupakan campuran asap dan kabut yang dapat 

menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi pada mata.

8. Unsur dan Senyawa Oksigen

 Dampak negatif unsur dan senyawa oksigen antara lain:

a. Unsur oksigen berdampak pada timbulnya korosi pada permu-

kaan logam, sehingga logam menjadi keropos.

b. Gas oksigen dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. 

c. Oksigen yang berlebihan dapat menyebabkan rusaknya bahan 

makanan.

d. Oksigen difluorida mudah meledak dalam udara atau air.

e. Dalam bentuk ozon (O3) dapat bersifat racun apabila berada 

di lapisan atmosfer paling bawah (dekat dengan permukaan 

bumi).

D i s k u s i

 Pada bab 3, kalian telah mendiskusikan tentang kelimpahan 

suatu unsur yang terdapat di daerah kalian serta mengidentifikasi 

produk-produk olahannya. Sekarang, diskusikan dengan teman 

sebangku kalian, apa manfaat dan dampak dari keberadaan unsur 

tersebut di daerah kalian. Buatlah dalam bentuk tabel (kerjakan 

secara individu), kemudian presentasikan hasilnya dan diskusikan di 

kelas secara bersama-sama. 

Uji  Kompetensi

1. Mengapa senyawa CO
2
 berdampak negatif 

pada lapisan ozon?

2. Unsur apakah yang berperan pada terjadinya 

hujan asam? Sebutkan senyawanya.

3. Sebutkan dampak negatif Cu bagi tubuh 

manusia.

4. Sebutkan manfaat unsur alkali dalam 

kehidupan sehari-hari.

5. Bagaimanakah proses terben-

tuknya asbut di udara?
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C. Pemurnian Unsur dan Pembuatan Senyawa

 Unsur-unsur yang ada di alam ini tidak semuanya ditemukan 

dalam keadaan bebas, tetapi ada yang ditemukan bersenyawa dengan 

unsur yang lain. Dengan demikian, perlu dilakukan pemisahan untuk 

memperoleh unsur dalam keadaan murni atau untuk membuat 

senyawa baru. Tahukah kalian langkah-langkah apa saja yang harus 

ditempuh? Usaha untuk memperoleh unsur dan senyawa dalam skala 

kecil dilakukan di laboratorium. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil 

dalam skala besar, dirancanglah proses dalam skala industri. Pemurnian 

unsur dan pembuatan senyawa di industri tentulah mengalami sedikit 

penyesuaian terkait dengan efisiensi. Tidak semua langkah pemurnian 

unsur dan pembuatan senyawa di laboratorium dapat secara tepat 

diterapkan di industri. Berikut beberapa proses pemurnian unsur dan 

pembuatan senyawa di laboratorium dan industri.

1. Unsur dan Senyawa Gas Mulia

 Unsur gas mulia didapat dengan destilasi bertingkat udara 

cair. Tetapi, hal ini tidak berlaku bagi radon yang merupakan 

unsur radioaktif. Senyawaan gas mulia pertama kali dibuat oleh N. 

Bartlet. Ia menemukan bahwa dengan oksigen gas PTF6 yang sangat 

reaktif membentuk suatu padatan kristal [O2
+
][PtF6]

-
. Karena entalpi 

pengionan Xe sama dengan O2, dan dengan mengacu pada reaksi 

yang analog, maka pada tahun 1962 Bartlet melaporkan bahwa 

padatan kristal merah yang dibuatnya diyakini sebagai Xe
+
PtF6

-
. 

Diantara unsur-unsur halogen, hanya Xe dan Kr yang telah berhasil 

disintesis. Perhatikan Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Beberapa Senyawa Gas Mulia yang Berhasil Disintesis

Unsur Senyawa

Xenon Fluorida XeF2, XeF4, dan XeF6

Oksida XeOF4, XeO2F2, XeO2F4, XeO3F2, XeO3,  

dan XeO4.

Garam ksenat NaHXeO4

Garam perksenat Na4XeO6

Kripton Fluorida KrF2

Cotton & Wilikinson, 1989, hlm. 393 (dengan pengembangan)

2. Unsur dan Senyawa Halogen

 `Fluor. Unsur fluor didapat dengan elektrolisis KF dalam HF cair 

sehingga menghasilkan H2 pada katoda dan fluor pada anoda. Reaksinya 

adalah: 
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 KF(aq)        K
+
(aq) + F

-
(aq)

Katoda :  H2O + e        H2(g) + OH
-
(aq)

Anoda  :  2 F
-
(aq)        F2(g) + e

 Klor. Klor diperoleh antara lain dengan elektrolisis NaCl, reaksi 

kapur klor dengan asam sulfat, dan dengan mengoksidasi suatu klorida 

dengan oksidator kuat seperti KMnO4 atau MnO2 dalam suasana 

asam. Reaksi pembuatan klor dengan reaksi kapur klor dan asam sulfat 

adalah:

CaOCl2(s) + H2SO4(aq)        CaSO4(aq) + H2O(l) + Cl2(g)

kapur klor

Senyawa klor oksida, yakni ClO2 yang digunakan sebagai pemutih bubur 

kayu, dibuat melalui reaksi:

2 NaClO3(aq) + SO2(g) + H2SO4(aq)  2 ClO2(aq) + 2 NaHSO4(aq)

 Brom. Brom diperoleh dari oksidasi senyawa bromida dalam air laut 

dengan klorin melalui reaksi:

2 Br
-
(aq) + Cl2(g)        B2(g) + 2 Cl

-
(aq)

 Iod. Iod merupakan hasil reduksi natrium iodidat dalam senyawa 

Chili dengan natrium bisulfit (NaHSO3), dengan reaksi:

2 NaIO3(aq) + 5 NaHSO3(aq)    I2(g) + 3 NaHSO4(aq) + 2 Na2SO4(aq) 

+ H2O(l)

Natrium bisulfit berasal 

dari belerang dioksida, 

berbentuk serbuk kristal 

berwarna putih, dan mudah 

larut dalam air. Natrium 

bisulfit banyak digunakan 

sebagai reduktor, antiseptik, 

dan pemutih.

Mulyono, 2006, hlm.287

Gambar 4.20 Elektrolisis KF dalam HF cair menghasilkan fluor (F
2
) pada anoda.
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3. Unsur dan Senyawa Alkali 

 Natrium. Natrium diperoleh dengan elektrolisis lelehan NaCl yang 

dicampurkan dengan kalsium klorida untuk menurunkan titik cair dari 

800 
o
C menjadi 500 

o
C. Proses ini dikenal dengan proses Down. Reaksi 

yang terjadi adalah:

 NaCl(l)        Na
+
(l) + Cl

-
(l)

Katoda :     Na
+
(l) + e        Na(l)

Anoda :     2 Cl
-
(l)        Cl2(g) + e

 Litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis cairan LiCl melalui 

reaksi:

 LiCl(l)        Li
+
(l) + Cl

-
(l)

Katoda :     Li
+
(l) + e        Li(l)

Anoda :     2Cl
-
(l)        Cl2(g) + e

 Kalium. Kalium diperoleh dengan reduksi lelehan garam klorida 

dengan reaksi:

KCl(l) + Na(l)        NaCl(l) + K(g)

4. Unsur dan Senyawa Alkali Tanah

 Berilium. Unsur berilium diperoleh dari garam fluorida yang 

direaksikan dengan magnesium sebagai pereduksi dengan reaksi:

BeF2(aq) + Mg(s)        Be(s) + MgF2(aq)

Adapun unsur Mg, Ca, Sr, dan Ba dibuat dengan elektrolisis lelehan garam 

kloridanya.

Gambar 4.21 Sel Down untuk membuat natrium
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 CaCl2(l)        Ca
2+

(l) + 2 Cl
-
(l)

Katoda :      Ca
2+

(l) +2 e        Ca(s)

Anoda :      2 Cl
-
(l)        Cl2(g) + 2 e

5. Unsur dan Senyawa Transisi Periode Ketiga

 Magnesium. Magnesium dibuat dengan beberapa cara. Pertama-tama 

dolomit dikalsinasi menjadi campuran CaO/MgO, kemudian kalsium 

dihilangkan dengan penukar ion menggunakan air laut.

Ca(OH)2 . Mg(OH)2(s) + Mg
2+

(aq)
 
      2 Mg(OH)2(s) + Ca

2+
(aq)

Cara yang lain adalah dengan elektrolisis leburan garam halidanya, reduksi 

MgO atau dolomit yang dikalsinasi, dan yang terakhir dipanaskan dengan 

ferosilikon, dengan reaksi:

CaO. MgO + FeSi    Mg + silikat Ca dan Fe

kemudian Mg didestilasi. MgO dapat dipanaskan dengan batu bara pada 

suhu 2000 
o
C.

 Aluminium. Aluminium didapat dengan pengolahan sumber 

aluminium yaitu bijih bauksit, Al2O3.nH2O, melalui dua tahap. Tahap 

pertama adalah pemisahan Al2O3 dari bauksit dan tahap kedua adalah 

reduksi alumina. Proses pemisahan ini didasarkan pada sifat amfoter dari 

oksida aluminium, dan dilakukan dengan melarutkan bijih bauksit ke 

dalam larutan NaOH hingga Al2O3 larut. 

Al2O3(s) + 2 OH
-
(aq) + 3 H2O(l)        2 Al(OH)4

-
(aq)

Untuk menghilangkan pengotor yang masih ada dalam larutan Al(OH)4
-
 

maka dilakukan pengendapan dengan mengalirkan gas CO2.

2 Al(OH)4
-
(aq) + CO2(g)        2 Al(OH)3(s) + CO3

2-
(aq) + H2O(l)

Proses selanjutnya adalah penyaringan endapan Al(OH)3, kemudian 

endapan yang dihasilkan dikeringkan dan dipanaskan sehingga diperoleh 

alumina murni.

2 Al(OH)3(s)         Al2O3(s) + 3 H2O(g) 

Tahap kedua adalah reduksi Al2O3 untuk memperoleh logam aluminium 

melalui proses elektrolisis. Proses ini pertama kali dilakukan oleh Charles 

Martin Hall, peneliti muda dari Amerika Serikat, dan secara terpisah juga 

dilakukan oleh Paul Heroult di Perancis, sehingga proses ini dikenal dengan 

proses Hall-Heroult. Al2O3 mempunyai titik leleh yang sangat tinggi, yaitu 

lebih dari 2000 
o
C sehingga reduksi lelehan Al2O3 murni sangatlah tidak 

ekonomis. Oleh karena itu, Hall menambahkan kryolit (Na3AlF6) pada 

Al2O3 untuk menurunkan titik leleh dari 2000 
o
C menjadi 1000 

o
C. Sebagai 

katoda dalam proses elektrolisis ini adalah grafit yang dilapiskan pada bejana 

tempat Al2O3 dilelehkan dan sebagai anoda adalah batang grafit yang 

dicelupkan ke dalam campuran. Pada katoda akan terbentuk aluminium 

dan pada anoda terbentuk gas oksigen serta karbondioksida.

Charles Martin Hall 

(1863-1914), ahli metalurgi 

asal Amerika, berhasil 

menemukan proses produksi 

aluminium secara modern. 

Ia mendapat penghargaan 

Medali Perkin dalam bidang 

kimia terapan. Paul Louis 

Toussaint Heroult (1863-

1914), ahli metalurgi asal 

Prancis, juga menemukan 

metode modern untuk 

memroduksi aluminium. Pada 

tahun 1886 ia mengenalkan 

proses elektrolisis produksi 

aluminium dari bauksit. 

    Microsoft Encarta Premium 2006
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 Al2O3           2 Al
3+

(l) + 3 O
2-

(l)

Katoda  :  Al
3+

 + 3e         Al(l)

Anoda  :  2 O
2-

(l)        O2 (g) + 4e

   :  C(s) +2 O
2-

(l)         CO2(g) + 4e

 Silikon. Silikon didapat dari silika yang direduksi dengan kokas pada 

tanur listrik bersuhu 3000 °C dengan reaksi:

SiO2(l) + C(s)        Si(l) + 2 CO(g) 

 Fosfor. Fosfor dalam sumber utama batuan fosfat dipisahkan untuk 

mendapatkan senyawa Ca3(PO4)2 dengan reaksi:

2 Ca3(PO4)2(s) + SiO2(s) + 10 C(s)       6 CaSiO3(s) + 10 CO(g) + P4(g)

 Belerang. Belerang terdapat di alam secara luas sebagai unsur, sebagai 

H2S, dan sebagai SO2. Belerang murni terdapat di dalam tanah, sedangkan 

bentuk persenyawaannya, belerang terdapat pada kawah gunung berapi.  

Dalam persenyawaan merupakan hasil reaksi antara belerang yang 

dihasilkan perut bumi dengan logam-logam. Deposit belerang yang ada di 

gunung berapi ditambang menurut cara Frasch. Cara ini ditemukan oleh 

insinyur asal Amerika yang bernama Herman Frasch. Deposit belerang 

yang berada di bawah gunung berapi dicairkan dengan mengalirkan air 

superheated, yaitu air yang panasnya melewati titik didih. Selanjutnya, 

belerang yang telah mencair dipompa keluar dan dibiarkan membeku. 

 Selain cara Frasch, belerang dapat diperoleh dengan mereaksikan gas 

SO2 dengan H2S yang terdapat dalam gas vulkanik dengan reaksi:

8 SO2(g) + 16 H2S(g)        16 H2O(l) + 3 S8(s)

 Dalam skala besar, belerang dapat diperoleh dari desulfurisasi 

hidrokarbon, seperti minyak bumi. Selain mengurangi pencemaran akibat 

pembakaran belerang dalam bahan bakar minyak, belerang yang didapat 

bisa digunakan untuk membuat senyawa lain, misalnya asam sulfat.

Gambar 4.22 Sel Hall-Heroult untuk pembuatan 

aluminium.
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 Asam Sulfat. Asam sulfat paling banyak diproduksi karena memiliki 

penggunaan yang luas, antara lain dipergunakan untuk membuat H3PO4 

dari kalsium fosfat, (NH4)2SO4 dari amonia, dan C2H5OC2H5 dari etanol. 

Asam sulfat dapat dibuat melalui dua cara, yaitu proses kamar timbal dan 

proses kontak. Bagaimanakah prosesnya? Simaklah penjelasan berikut.

a. Proses Kamar Timbal

 Pada proses ini digunakan campuran gas NO dan NO2 untuk 

mengkatalisis SO2. Campuran gas SO2 dan udara dialirkan ke suatu  

bejana berlapis timbal, dan reaksi yang terjadi adalah:

 SO2(g) + NO2(g)        SO3(g) + NO(g)

 2 NO(g) + O2(g)        2 NO2(g)

 NO2 yang dihasilkan kembali mengoksidasi SO2. Gas NO yang 

terbentuk dioksidasi menjadi NO2, lalu NO2 akan mengoksidasi 

SO2 lagi, dan begitu seterusnya. SO3 yang dihasilkan lalu ditampung 

dalam reaktor asam sulfat dan direaksikan dengan air. Reaksi 

pembuatan asam sulfat secara keseluruhan adalah: 

 SO2(g) + ½ O2(g) +H2O(l)        H2SO4(l)  E˚ = –54.500 kal

 Pembuatan asam sulfat dengan proses ini hanya menghasilkan 

asam sulfat dengan kadar rendah, padahal dalam industri dibutuhkan 

asam sulfat yang sangat pekat (98%). Oleh karena itu, muncullah cara 

baru yang disebut proses kontak.

b. Proses Kontak

 Pada proses ini, pertama-tama belerang dibakar hingga menjadi 

SO2, kemudian SO2 dioksidasi lebih lanjut menjadi SO3. Oksidasi 

ini dilakukan pada suhu sekitar 400 
o
C, tekanan 1 atm, dan dengan 

adanya katalis V2O5. Gas SO3 yang terbentuk dilarutkan dalam 

larutan asam sulfat, sehingga dihasilkan asam sulfat pekat berasap 

atau oleum. Selanjutnya untuk memperoleh asam sulfat 98%, ke 

dalam oleum ditambahkan air. Secara keseluruhan, reaksi yang terjadi 

selama proses kontak adalah sebagai berikut.

 S(s) + O2(g)        SO2(g) 

 2 SO2(g) + O2(g)         2 SO3(g)

 SO3(g) + H2SO4(l)         H2S2O7(l)

                                           oleum

 H2S2O7(l) + H2O(l)         2 H2SO4(l)  

6. Unsur dan Senyawa Transisi Periode Keempat

 Unsur transisi periode keempat merupakan unsur logam. Di dalam 

pengolahannya, logam didapat dari bijih logamnya yang dikenal dengan 

proses metalurgi. Dalam ilmu sains dan teknologi, metalurgi mempelajari 

tentang proses produksi logam dari bijihnya, pemurnian, sifat, dan 

penggunaannya. Proses produksi logam dari bijihnya sendiri terdiri atas 

tiga tahap, yaitu pemekatan bijih, reduksi, dan pemurnian.
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 Besi. Besi adalah logam yang paling banyak digunakan. Selain 

jumlahnya yang melimpah, pengolahan besi relatif mudah dan murah. 

Selain itu, sifat besi mudah dimodifikasi, sehingga diperoleh logam 

dengan sifat yang baru. Besi diolah dari bijihnya dalam suatu tanur yang 

berbentuk silinder dengan tinggi 30 m dan diameter 8 m. Tanur ini sering 

disebut tanur tinggi (blast furnace).

 Pada pengolahan besi ini, bijih besi (Fe2O3), batu kapur (CaCO3), 

dan kokas (C) diumpankan dari bagian atas tanur, dan dari bagian bawah 

tanur dialirkan udara panas sehingga kokas akan terbakar dan membebaskan 

kalor. Suhu pada tanur bagian bawah ini mencapai 2000 
o
C dan reaksi yang 

terjadi adalah sebagai berikut.

C(s) + O2(g)        CO2(g)  ΔH = -394 kJ/mol

Gas CO2 yang terbentuk bereaksi lagi dengan kokas yang berlebih 

membentuk gas CO.

CO2(g) + C(s)         2 CO(g)     ΔH = 172 kJ/mol

Kemudian gas CO ini akan mereduksi bijih besi secara bertahap.

Tahap 1     : 3 Fe2O3 + CO        2 Fe3O4 + CO2

Tahap 2     : Fe3O4 + CO        3 FeO + CO2

Tahap 3     : FeO + CO        Fe + CO2                

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Reaksi total: Fe2O3(s) + 3 CO(g)        2 Fe(l) + 3 CO2(g)

Gambar 4.23 Pengolahan besi dalam tanur tinggi
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 Bijih besi masih mengandung banyak pengotor, baik berupa oksida 

asam seperti SiO2, Al2O3, dan P2O5, maupun oksida basa seperti MgO, 

MnO, dan CaO. Akan tetapi, pada umumnya yang paling banyak adalah 

oksida asam, sehingga dalam proses ini digunakan CaCO3 yang bersifat 

basa untuk mengikat oksida asam tersebut. 

CaCO3(s)        CaO(s) + CO2(g)      (800-900 
o
C)

CaO(s) + SiO2(s)        CaSiO3(l)    (1200 
o
C)

3 CaO(s) + P2O5(g)        Ca3(PO4)2(l)    (1200 
o
C)

 Pengikatan kotoran pada reaksi di atas menghasilkan suatu cairan 

yang disebut dengan terak. Terak ini mengapung di atas besi cair sehingga 

terak dan besi cair dapat dipisahkan. Terak ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar pembuatan jalan raya atau bahan pupuk, sedangkan reduksi 

oksida asam oleh kokas menghasilkan suatu cairan pengotor yang larut 

dalam besi cair.

MnO(s) + C(s)        Mn(l) + CO(g)

SiO2(s) + 2 C(s)        Si(l) + 2 CO(g)

P2O5(g) + 5 C(s)        2 P(l) + 5 CO(g)

 Mn, Si, dan P larut dalam besi cair sehingga besi yang dihasilkan 

dari proses tanur ini disebut besi kasar (pig iron) karena mengandung 

kira-kira 95% besi, 3,4% karbon, dan sisanya adalah pengotor seperti 

Mn, Si, dan P. Besi kasar ini bersifat keras tetapi rapuh, sehingga perlu 

diolah lagi. Sebagian kecil dibuat menjadi besi tuang (cast iron) dengan 

menuangkannya pada cetakan-cetakan dan dibuat besi tempa (wrought 

iron) dengan mengurangi kadar karbonnya, dan sebagian besar lainnya 

diolah menjadi baja.

 Baja. Seperti yang telah disebutkan pada uraian di atas, sebagian besar 

besi kasar yang dihasilkan dalam tanur tinggi diolah menjadi baja. Ada tiga 

hal yang harus dilakukan untuk mengubah besi menjadi baja, yaitu:

a. Menurunkan kadar karbon dari 3-4% menjadi 0-1,5%

b. Menghilangkan pengotor (Mn, Si, dan P)

c. Menambahkan unsur paduan, seperti W, Cr, Mn, Mo, V, dan Ni 

untuk memperoleh baja sesuai keinginan 

 Metode pengubahan besi menjadi baja secara cepat dan murah 

dikenalkan oleh Henry Bessemer pada tahun 1856. Ia menggunakan 

sebuah tungku yang terbuat dari baja dengan pelapis tahan api. Kemudian 

pada tahun 1860-an metode pengubahan besi menjadi baja dikembangkan 

dengan tungku terbuka (open heartth furnace) oleh William Siemens. 
Kelebihan tungku ini adalah kemampuannya dalam regenerasi pemakaian 

kalor, prosesnya yang lebih cepat, dan kualitas hasilnya lebih baik.

7. Unsur dan Senyawa Nitrogen

 Telah disebutkan di depan bahwa sekitar 78% volume udara terdiri 

atas nitrogen. Jadi, sumber utama nitrogen diperoleh dari atmosfer. Dalam 

industri, proses pembuatan nitrogen berlangsung dalam dua tahap, yaitu 

Sir Henry Bessemer (1813-

1898), lahir di Charlton 

Hertfordshire, Inggris. Ia 

adalah penemu yang sangat 

produktif, dan penemuannya 

yang sangat terkenal adalah 

tentang proses pengolahan 

baja. Ia menerima banyak 

penghargaan, termasuk 

dalam bidang keprajuritan 

dan persahabatan di Royal 

Society, pada tahun 1879.

Microsoft Encarta Premium 2006
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pencairan udara dan destilasi bertingkat udara cair. Seperti telah kalian 

ketahui, atmosfer mengandung berbagai macam gas, seperti nitrogen, 

oksigen, gas mulia (terutama argon), karbondioksida, uap air, dan berbagai 

jenis gas lain yang berada dalam jumlah yang sangat kecil. Pada proses 

pencairan udara, uap air, karbondioksida, dan gas-gas lain yang berada 

dalam jumlah yang sangat kecil akan membeku. Ketiga gas lainnya, yaitu 

nitrogen, oksigen, dan argon yang masih terkandung dalam udara cair  

dipisahkan dengan destilasi bertingkat. Udara cair tersebut dimasukkan ke 

dalam kolom. Karena nitrogen merupakan komponen yang paling mudah 

menguap, maka nitrogen menguap di puncak kolom dan keluar sebagai 

gas, sehingga didapatlah gas nitrogen. 

 Nitrogen cair banyak digunakan untuk membuat berbagai senyawa, 

antara lain urea (CO(NH)2), amonia (NH3), dan asam nitrat (HNO 3).

8. Unsur dan Senyawa Oksigen

 Oksigen dapat ditemukan di alam dalam keadaan bebas maupun 

dalam senyawa oksidanya. Pembuatan oksigen dilakukan dengan cara 

penyulingan bertingkat udara cair, seperti pada penyulingan nitrogen.

 Pembuatan oksigen dalam skala kecil (di laboratorium) dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dari penguraian 

hidrogen peroksida (H2O2). Hidrogen peroksida merupakan oksidator 

kuat tetapi mudah terdekomposisi dengan adanya ion logam berat, 

sehingga dekomposisi H2O2 dapat dikatalisis oleh ion Fe
3+

 atau  Co
2+

 

menurut reaksi:

2 H2O2 (l)   2 H2O(l) + O2(l)  ΔH = –99 kJ/mol 

 Senyawaan oksigen dapat dibentuk dari reaksi molekul oksigen 

dengan berbagai unsur, kecuali halogen, beberapa logam mulia, dan gas-

gas mulia baik dalam suhu ruangan atau pada pemanasan.

D i s k u s i

 Nitrogen sering digunakan untuk pembuatan amonia. 

Dalam industri, amonia dibuat melalui proses Haber. Reaksi 

ini berlangsung dalam kesetimbangan pada suhu 400-500
O

C, 

tekanan 100-1000 atm, dan dipercepat dengan adanya katalis. 

Mengapa dipilih kondisi reaksi yang demikian (suhu, tekanan, 

katalis)? Bagaimana reaksinya? Bagaimana pula sifat amonia yang 

dihasilkan? Diskusikanlah secara berkelompok mengenai proses 

pembuatan amonia tersebut dan buatlah ringkasannya, kemudian 

laporkan hasilnya di depan kelas. Bersama guru kalian dan kelompok 

yang lain, buatlah diskusi kelas untuk memperoleh jawaban yang 

tepat. Hasil diskusi tersebut dapat kalian gunakan untuk melengkapi 

uraian bab ini.
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Uji  Kompetensi

1. Fluor dapat dibuat dari elektrolisis KF dan HF. 

Jelaskan.

2. Bagaimanakah cara mendapatkan oksigen? 

Jelaskan.

3. Mengapa besi yang didapat dari proses tanur 

tinggi memiliki kadar 95% atau tidak murni? 

Jelaskan.

4. Apakah kegunaan kapur tohor yang dihasilkan 

dari pembuatan besi?

5. Mengapa pada pembuatan asam 

sulfat labih dipilih proses kontak dari-

pada kamar timbal? 

6. Jelaskan bagaimana proses 

pembuatan besi dari bijih besi.

7. Jelaskan pembagian pupuk dan berikan 

contohnya.

8. NPK

9. Nitrofoska

10. Rustika blue

 Lengkapilah kandungan unsur hara dari pupuk majemuk pada tabel di 

atas. Diskusikanlah bersama teman-teman kalian, kemudian laporkan 

hasilnya di depan kelas melalui perwakilan salah satu kelompok. Tentu 

setelah itu kalian dapat membahasnya bersama dalam forum diskusi 

kelas. Kalian dapat menambah atau mengoreksi dari apa yang telah 

dipresentasikan oleh para perwakilan kelompok tersebut. 

v R a n g k u m a n

 Keberadaan unsur di alam umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa. Hanya ada sedikit unsur 

yang terdapat bebas di alam. Proses pengolahan unsur, baik untuk memperoleh unsur murni maupun 

untuk membuat senyawa baru, dilakukan dengan melihat sifat dan karakteristik unsur. Sehingga, unsur 

kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup. Akan tetapi, penggunaan 

unsur terkadang menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan. Dampak negatif ini dapat disebabkan 

oleh sifat unsur itu sendiri, interaksi dengan unsur yang lain, atau keberadaannya yang melebihi batas 

kewajaran, sehingga berakibat membahayakan. Jadi, di samping manfaat, unsur juga mempunyai 

mudarat.

 Keberadaan unsur dalam suatu produk terkadang perlu diamati untuk menentukan apakah 

unsur tersebut tepat berada pada suatu produk atau tidak, misalnya pada pupuk. Unsur-unsur yang 

terkandung di dalam pupuk harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman, sehingga tanaman 

dapat tumbuh dan berkembang secara normal.
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Alotrop Unsur, termasuk logam, yang 

mempunyai dua bentuk fisik (kristal) yang 

berbeda

Destilasi Teknik pemisahan suatu campuran 

atau senyawa berdasarkan perbedaan titik 

didih

Eksplosif Menunjukkan sifat dapat meledak.

Elektrolisis Proses penguraian senyawa oleh 

energi listrik (arus searah) dan biasanya 

barlangsung dalam sel elektrolisis

Eksitasi Perpindahan suatu partikel (atom, 

molekul, atau ion) dari suatu tingkat energi 

ke tingkat energi yang lebih tinggi disertai 

penyerapan energi

Higroskopis Menunjukkan bahwa suatu zat 

bersifat menyerap air dari lingkungannya

Inert Menunjukkan bahwa suatu bahan atau 

zat bersifat tidak reaktif

Karsinogenik Bersifat dapat menyebabkan 

kanker

Monokromatis Menunjukkan bahwa suatu 

cahaya atau radiasi elektromagnet hanya 

mengandung satu jenis panjang gelombang

Zat aditif Zat yang ditambahkan pada suatu 

bahan, produk atau makanan dengan tujuan 

agar bahan/makanan itu memiliki nilai, fungsi, 

ukuran, bentuk, cita rasa, aroma, atau sifat-sifat 

tertentu

G l o s a r i u m

U l a n g a n  H a r i a n     

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Unsur gas mulia di bawah ini yang tidak 

diperoleh dengan destilasi udara cair,  

adalah ….

 A. neon

 B. helium

 C. argon

 D. xenon

 E. radon

2. Unsur gas mulia berikut yang digunakan 

untuk menentukan standar panjang (meter) 

adalah ….

 A. neon

 B. helium

 C. argon

 D. kripton

 E. xenon

3. Unsur halogen berikut yang digunakan 

sebagai antiseptik adalah ….

 A. fluorin

 B. klorin

 C. bromin

 D. iodin

 E. neon

4. Manakah senyawa yang dapat merusak 

lapisan ozon?

 A. CF2Cl2. 

 B. HF.

 C. CCl4.

 D. HCl.

 E. C2H2Cl.

5. Senyawa dari logam alkali berikut digunakan 

sebagai zat aditif untuk mengembangkan 

roti adalah ….

 A. NaOH

 B. Na2CO3
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 C. NaHCO3

 D. Na2SO4

 E. K2O

6. Gips adalah persenyawaan antara ….

 A. nitrogen dan oksigen

 B. belerang dan kapur

 C. besi dan aluminium

 D. timah dan aluminium

 E. belerang dan besi

7. Senyawa sumber unsur aluminium adalah ….

 A. alumina

 B. bauksit

  C. kapur klor

 D. fosforus

 E. batuan karbonat

8. Kegunaan asam sulfat di antaranya adalah 

untuk ….

 A. pembuatan asam fosfat dari kalsium 

fosfat

 B. pembuatan besi baja

 C. bahan baku pembuatan semen

 D. bahan baku pembuatan bahan bangun an

 E. bahan pembuatan amonia

9. Senyawa yang dapat menimbulkan efek 

rumah kaca adalah ….

 A. NO2

 B. SO2

 C. CO2

 D. NO

 E. SO

10. Sumber utama unsur nitrogen terdapat 

pada ….

 A. kerak bumi

 B. batuan

 C. atmosfer

 D. gas alam

 E. gas vulkanik

11. Berikut yang merupakan senyawa nitrogen 

yang sering digunakan adalah ….

 A. oleum

 B. amonia

 C. tiroid

 D. cuka

 E. salmiak 

12. Unsur di bawah ini dapat dibuat dengan 

elektrolisis, kecuali ….

 A. aluminium

 B. natrium

 C. besi

 D. magnesium

 E. oksigen

13. Di bawah ini adalah unsur makro yang 

diperlukan tanaman, kecuali ….

 A. Mg

 B. Na

 C. K

 D. S

 E. Cl

14. Pernyataan berikut ini benar, kecuali ….

 A. bijih besi mempunyai rumus Fe2O3

B. bijih bauksit dimurnikan dengan 

melarutkannya ke dalam larutan 

NaOH

C. katoda dalam elektrolisis pembuatan 

logam aluminium adalah karbon

D. titik leleh Al2O3 diturunkan dengan 

penambahan kryolit

E. pembuatan aluminium dikenal dengan 

nama proses Hall

15. Senyawa yang dapat menurunkan titik leleh 

Al2O3 adalah ….

A. karbon tetraklorida

B. asam sulfat

C. amonia

D. oleum

E. kryolit

16. Di bawah ini adalah unsur yang ionnya 

menimbulkan kesadahan air, kecuali ….

A. Ca

B. Cu

C. Fe

D. Mg

E. Sr

17. Unsur yang diperlukan tanaman 

untuk merangsang pertumbuhan dan 

pembentukan protein, lemak, dan senyawa 

lain adalah ….

A. K

B. N
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C. P

D. C

E. O

18. Dampak kekurangan unsur K pada tanaman 

adalah ….

A. mutu buah tidak baik

B. buah terlambat masak

C. buah kerdil dan cepat rusak

D. tanaman layu

E. tanaman tidak tahan serangan penyakit

19. Di bawah ini adalah pupuk alami, kecuali ….

A. pupuk kandang

B. pupuk kompos

C. pupuk humus

D. pupuk hijau

E. ZA

20. Pasangan pupuk di bawah ini yang 

merupakan pupuk kalium adalah ….

A. pupuk ZA dan pupuk ES

B. pupuk urea dan pupuk ZA

C. pupuk ZK dan pupuk KCl

D. pupuk urea dan pupuk ZK

E. pupuk NPK dan pupuk KCl

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Jelaskan proses pembuatan asam sulfat.

2. Jelaskan proses pembuatan besi dari bijih 

besi.

3. Jelaskan 2 tahap pembuatan aluminium dari 

bijih bauksit.

4. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan 

anoda pada elektrolisis Al2O3.

5. Sebutkan kegunaan amonia.

6. Sebutkan dampak negatif unsur dan 

senyawa golongan utama dalam bidang 

industri.

7. Apakah dampak negatif unsur besi bagi 

manusia? Jelaskan.

8. Unsur apakah yang senyawanya dapat 

menimbulkan hujan asam? Sebutkan dan 

jelaskan dampak hujan asam bagi manusia.

9. Adanya oksigen berlebih menimbulkan 

dampak negatif bagi manusia. Mengapa? 

Jelaskan jawaban kalian.

10. Sebutkan dampak negatif unsur karbon.
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Radioaktif

Apakah kanker itu? Mungkin semua orang sudah mengenalnya. 

Kanker bukanlah penyakit tunggal yang sederhana. Kanker menem-

pati urutan tertinggi dari segala jenis penyakit yang sangat ditakuti oleh 

semua orang. Kanker adalah penyakit mematikan yang dapat mengakhiri 

kehidupan seseorang secara perlahan-lahan namun pasti. Berbagai upaya 

terus dilakukan untuk menyembuhkan penyakit ini, diantaranya me-

lalui terapi radiasi yaitu dengan sinar gamma. Apakah sinar gamma itu? 

Bagaimanakah sifatnya? Adakah kaitannya dengan radioaktif? Dapatkan 

jawabannya dalam penjelasan bab ini.

w
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 Ketika mendengar istilah radiasi, mungkin kalian akan berpikir tentang 

zat-zat yang memancarkan sinar berbahaya. Radiasi yang tidak tepat dan 

tidak terkendali memang bersifat membahayakan. Radiasi dapat merusak 

sel dan jaringan yang hidup. Namun, radiasi dapat pula memberikan banyak 

keuntungan dalam pengobatan, di antaranya untuk terapi kanker. Nah, salah 

satunya adalah radiasi sinar gamma. Sinar gamma tergolong sinar radioaktif. 

Sinar tersebut dihasilkan oleh unsur radioaktif. Energi yang dipancarkannya 

mempunyai daya tembus yang besar, sehingga mampu membunuh dan 

memusnahkan sel kanker. Tahukah kalian apakah sinar radioaktif itu? 

Bagaimanakah sifatnya?

 Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mengetahui sifat-sifat 

fisis dan sifat-sifat kimia unsur radioaktif. Selain itu, kalian juga akan 

menentukan pita kestabilan inti dan menuliskan persamaan reaksi inti, serta 

menjelaskan bahaya serta kegunaan unsur-unsur radioaktif. Akan tetapi, 

sebelum mempelajari unsur radioaktif lebih lanjut, kalian perlu mengetahui 

terlebih dahulu tentang sejarah penemuan sinar radioaktif.

A. Penemuan Sinar Radioaktif

 Sebelum belajar tentang radioaktif, masih ingatkah kalian tentang 

penyusun suatu atom? Atom tersusun dari elektron yang mengelilingi 

inti atom. Proton dan neutron menjadi partikel penyusun inti atom, yang 

dikenal dengan sebutan nukleon. 

 Atom dari suatu unsur memiliki jumlah proton yang sama. Atom yang 

memiliki jumlah proton sama tetapi memiliki jumlah neutron berbeda 

disebut isotop. Isotop-isotop unsur memiliki sifat kimia yang sama. 

Perbedaannya terletak pada sifat fisik berkaitan dengan massa atomnya.

 Sering kita temui unsur dengan jumlah proton berbeda tetapi 

memiliki jumlah neutron berbeda. Unsur-unsur demikian disebut isobar, 

seperti 
8
16 O  dan 7

16 N . Selanjutnya apa yang dimaksud dengan unsur 

radioaktif? Bagaimana ia ditemukan? Simaklah baik-baik uraian berikut.

 Penelitian tentang radioaktif diawali dari penelitian Rontgen. Pada 

tahun 1895 ia mendeteksi sinar-x dengan fluoresensi yang ditimbulkannya 

dari bahan tertentu. Kemudian Henry Becquerel pada tahun 1896 

melakukan percobaan kebalikan dari apa yang telah dilakukan oleh 

Rontgen. Ia ingin mengetahui apakah sinar-x dapat dihasilkan oleh bahan 

fluoresen yang distimulasi dengan intensitas tinggi. Dalam percobaannya, 

ia meletakkan garam uranium pada pelat fotografik yang dilapisi kertas 

hitam, kemudian disinari dengan cahaya matahari. Setelah dicuci, ia 

mendapatkan pelat tersebut berkabut. Berdasarkan hasil penyelidikannya 

itu, ia menyimpulkan bahwa radiasi pada pelat tersebut bukanlah gejala 

fluoresen, melainkan radiasi dari uranium itu sendiri. Radiasi yang 

dipancarkan mempunyai daya tembus yang tinggi. Selanjutnya, unsur 

yang dapat menimbulkan radiasi disebut unsur radioaktif dan sinar yang 

dipancarkannya disebut sinar radioaktif.
 Percobaan selanjutnya dilakukan oleh Rutherford. Ia berhasil 

menemukan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif terdiri atas 

tiga jenis sinar yang berbeda kemampuan daya tembusnya. Ia hanya berhasil 

Kata
 Kunci

• Unsur radioaktif

• Sinar radioaktif

• Waktu paruh

• Radioaktivitas

• Reaksi inti

• Pita kestabilan inti

Antoine Henry Becquerel 

(1852-1908), fisikawan 

asal Perancis yang 

berhasil menemukan 

radioaktivitas uranium. Ia 

menerima Hadiah Nobel 

Fisika pada tahun 1903.

Beiser, 1987, hlm. 442
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menemukan dua sinar, yaitu sinar α (alfa) dan β (beta), sedang sinar ketiga 

ditemukan oleh Villard pada tahun 1900. Sinar ketiga tersebut adalah sinar 

γ (gamma) yang ditemukan pada pelat film yang ditempatkan berhadapan 

dengan radiasi radioaktif.

 Penelitian tentang radioaktif selanjutnya terus mengundang perhatian 

para ilmuwan, salah satunya adalah pasangan Piere Curie (1859–1906) dan 

Marie Currie (1867–1934). Mereka berhasil menemukan unsur polonium 

dan radium. Penelitian ini terus berkembang, tidak hanya terbatas pada 

radionuklida (unsur radioaktif ) alam saja, tetapi juga dalam pembuatan 

radionuklida buatan.

 Berdasarkan proses pembentukannya di alam, radionuklida dapat 

dikelompokkan menjadi:

1. Radionuklida alam primer

 Nuklida ini terbentuk secara alamiah, bersifat radioaktif, dan 

mempunyai waktu paruh yang panjang sehingga sampai sekarang 

masih ditemukan.

2. Radionuklida alam sekunder

 Nuklida radioaktif ini terbentuk secara alamiah dari hasil peluruhan 

radionuklida alam primer. 

3. Radionuklida alam terinduksi

 Radionuklida ini secara terus-menerus terbentuk di alam. Meskipun 

mempunyai waktu paruh yang relatif pendek, nuklida ini selalu 

ditemukan di alam dengan kelimpahan tertentu.

4. Radionuklida buatan

 Radionuklida ini merupakan hasil transmutasi inti di laboratorium 

melalui reaksi inti.

D i s k u s i

 Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima orang, kemudian 

tentukanlah unsur-unsur dalam sistem periodik unsur (SPU) yang 

tergolong unsur radioaktif. Sertakan pula nama penemu dan sifat unsur 

tersebut. Susunlah dalam bentuk laporan tertulis, kemudian presentasikan 

hasilnya di depan kelas dan diskusikan bersama. Hasil diskusi dapat kalian 

gunakan untuk melengkapi uraian dalam bab ini.

Marie Sklodowska 

Curie (1867-1934),  

mendapatkan bahwa 

uranium bukanlah satu-

satunya unsur radioaktif. 

Bersama suaminya, Piere, 

ia mengisolasi polonium 

kemudian radium. Pada 

tahun 1903 bersama 

Becquerel, mereka 

mendapatkan Hadiah 

Nobel.

Beiser, 1987, hlm.456

Gambar 5.1 Penghamburan sinar radioaktif dalam medan magnet yang dihasilkan oleh 

sampel radium. Partikel  dibelokkan ke kiri (bermuatan negatif), partikel  dibelokkan ke 

kanan (bermuatan positif),sedangkan sinar  tidak dibelokkan (tidak bermuatan).

Manusia di bumi tidak 

dapat menghindarkan 

diri dari penerimaan pa-

paran radiasi alami yang 

berasal dari radionuklida 

primordial dan kosmoge-

nik. Radionuklida alami ini 

terdapat dalam berbagai 

komponen lingkungan 

hidup dan mempunyai 

potensi memberikan 

paparan radiasi secara 

eksternal dan internal.

www.infonuklir.com
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B. Sifat Sinar Radioaktif

 Telah dijelaskan di atas bahwa zat radioaktif yang berhasil ditemukan 

oleh Rutherford dan Villard terdiri atas α, β, dan γ. Bagaimana sifat ketiga 

sinar tersebut? Ayo kita lanjutkan kembali pelajaran kita.

1. Sinar α (alfa)

 Sinar alfa adalah ion helium, He
2+

. Sinar ini dapat mengionkan gas, 

memiliki kecepatan terendah, dan memiliki daya tembus paling lemah. 

Sifat partikel sinar α dapat dilihat pada Tabel 5.1.

  = inti 2
4 He

Tabel 5.1 Sifat Partikel Sinar 

No. Sifat Keterangan

1. Kecepatan 0,05-0,07 kali kecepatan cahaya

2. Energi ± 6 MeV

3. Ionisasi 105 pasang ion per cm udara pada tekanan normal
Mulyono, 2006, hlm. 382 (dengan pengembangan)

2. Sinar  (beta)

 Sinar beta berupa berkas partikel beta atau berkas elektron yang 

terpancar dari sumbernya. Sifat sinarnya dapat mengionkan gas, memiliki 

kecepatan yang umumnya sangat besar, dapat dibelokkan oleh medan 

listrik maupun medan magnet, dan memiliki daya tembus lebih tinggi 

dibanding sinar α. Sifat partikel sinar β dapat dilihat pada Tabel 5.2.

   = inti 
-1

0
e

Tabel 5.2 Sifat Partikel Sinar 

No. Sifat Keterangan

1. Kecepatan 0,32-0,70 kali kecepatan cahaya

2. Energi 0,05 – 3,26 MeV

3. Ionisasi 103 pasangan ion tiap cm udara pada tekanan normal
       

Mulyono, 2006, hlm. 382 (dengan pengembangan)

3. Sinar γ (gamma)
 Sinar gamma adalah foton atau energi yang berupa radiasi gelombang 

elektromagnet. Sinar γ tidak bermuatan, sehingga apabila suatu atom 

memancarkan sinar γ, maka massa inti dan muatan intinya tidak berubah. 

Sinar γ ini mempunyai kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan 

memiliki daya tembus yang paling besar karena mempunyai panjang 

gelombang terpendek. Sifat partikel sinar γ dapat dilihat pada Tabel 5.3.

  = inti 0
0n

                   Tabel 5.3 Sifat Partikel Sinar 

No. Sifat Keterangan

1. Panjang gelombang 10
-10

 – 10
-13

 m

2. Energi 0,01 – 1 MeV

3. Ionisasi Sedikit sekali
Mulyono, 2006, hlm. 382 (dengan pengembangan)

Pada 1973, tim ilmuwan 

Los Alamos National Labo-

ratory yang merekam 

terjadinya 16 ledakan 

sinar gamma selama Juli 

1969-Juli 1972, memasti-

kan bahwa kilatan terang 

itu merupakan fenomena 

alam. Sampai saat ini, 

ledakan sinar gamma 

sulit dipelajari karena 

kehadirannya di alam 

yang sangat singkat. Oleh 

karena itu, dirancanglah 

satelit Swift yang memiliki 

Teleskop Siaga Ledakan 

(BAT). Teleskop buatan 

NASA Goddard Space 

Flight Center di Greenbelt, 

Maryland, ini dengan 

awas memonitor bagian-

bagian langit untuk 

menangkap ledakan. 

www.infonuklir.com
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 Bagaimana daya radiasi sinar α, β, dan γ? Mengapa ketiganya 

memiliki kekuatan yang berbeda? Daya radiasi unsur radioaktif muncul 

karena pancaran sinar radiasi yang dihasilkan dari perubahan partikel 

yang tidak stabil dari inti atom menjadi inti atom yang lebih stabil. 

Peristiwa pemancaran yang disebut dengan peluruhan atau disintegrasi ini 

menghasilkan sinar α, β, dan γ. Berdasarkan ketiga sinar yang dipancarkan, 

terdapat tiga macam peluruhan, yaitu:

a. Peluruhan Sinar Alfa

 Dalam peluruhan alfa, sebuah partikel α dipancarkan dari sebuah 

inti. Partikel sinar α memiliki 2 proton dan 2 neutron. Apabila suatu 

unsur memancarkan sinar α, maka inti atom unsur tersebut nomor 

massanya akan berkurang 4 satuan dan nomor atomnya berkurang 2 

satuan. Reaksi peluruhan alfa secara simbolik ditulis sebagai:

   Z
A

Z
AX Y→ +

−

−

2
2

2
4
α

      

Contoh:  α92
238

2
4U Th90

234→ +                                       

 Pada contoh reaksi inti atom di atas, unsur 92
238U  meluruh menjadi 

unsur 90
234 Th  dengan memancarkan partikel sinar α.

b. Peluruhan Sinar Beta

 Partikel sinar β yang dipancarkan oleh suatu unsur yang tidak 

stabil akan menyebabkan nomor atom unsur tersebut bertambah 

sedangkan nomor massanya tetap. Secara simbolik reaksi peluruhan 

sinar β adalah sebagai berikut.

    Z
A

Z
A

X Y→ +

+ −1 1
0

β

   

 Contoh: 
5

12B C +6
12

-1
0→ bβ

 Inti atom 5
12B  meluruh menjadi inti atom 6

12C  dengan memancarkan 

partikel β. Partikel β atau elektron bukan berasal dari partikel 

elektron di kulit atom atau orbital. Partikel elektron ini didapat 

dengan mengubah neutron mejadi satu partikel proton yang tetap 

berada dalam atom, dan satu partikel elektron yang dilepaskan. 

c. Peluruhan Sinar Gamma

 Dalam peluruhan gamma, sebuah inti yang mula-mula berada 

dalam keadaan eksitasi melakukan transisi ke tingkat energi yang 

lebih rendah dengan memancarkan sebuah foton. Foton inilah yang 

disebut sinar γ. Sinar γ mempunyai radiasi paling tinggi dibandingkan 

Gambar 5.2 Perbandingan daya tembus sinar α, β, dan γ . Radiasi sinar α terhalang oleh 

selembar kertas. Radiasi sinar  β dapat menembus kertas, tetapi terhalang oleh aluminium. 

Radiasi sinar  γ dapat menembus kertas, aluminium, dan timbal.

α

β

γ
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dengan kedua sinar lainnya. Karena foton sinar γ tidak bermuatan 

dan bermassa maka suatu unsur yang memancarkan partikel sinar γ 

memiliki nomor atom dan nomor massa yang tidak akan berubah. 

  Pada umumnya inti tereksitasi yang mengalami peluruhan gamma 

memiliki waktu paruh yang pendek. Meski demikian, ada pula 

keadaan eksitasi beberapa inti yang waktu paruhnya sangat lama 

namun bisa diukur. Inti-inti demikian dinamakan isomer. 

 Besaran yang berkaitan dengan peluruhan zat radioaktif adalah waktu 

paruh dan aktivitas radioaktif. Berikut penjelasannya.

1) Waktu Paruh

 Zat radioaktif yang mengalami disintegrasi atau peluruhan akan  

mengalami pengurangan inti atomnya. Waktu yang diperlukan untuk 

meluruh hingga inti atomnya tinggal setengah disebut waktu paruh. Apabila 

suatu unsur radioaktif diketahui memiliki waktu paruh lima tahun, maka 

setelah lima tahun 100 gram inti unsur tersebut akan tinggal setengahnya atau 
1

2
  100 gram = 50 gram inti. Peluruhan akan terjadi hingga inti atom 

stabil. Kestabilan setiap unsur radioaktif berbeda-beda tergantung waktu 

paruh masing-masing unsur, dan setiap radioaktif memiliki waktu paruh 

karakteristik.

 Banyaknya inti unsur yang masih tersisa setelah selang waktu tertentu 

dirumuskan sebagai berikut.

N = 
1

2

⎛

⎝

⎜

⎞

⎠

⎟

n

. No

  Keterangan:

     N = banyaknya partikel yang tersisa

     No = banyaknya partikel mula-mula

     n  = 
t

T

     t = selang waktu

     T  = waktu paruh

Untuk memahami perumusan di atas, perhatikan contoh berikut.

Contoh

Tentukan jumlah inti yang tersisa setelah 500 tahun apabila 5 gram unsur 

88
226 Ra mempunyai waktu paruh 1620 tahun.

Penyelesaian:

Diketahui:

 t = 500 tahun    No = 5 gram

T = 1620 tahun    

Ditanyakan: N
Jawab:

n = 
t

T
 = 500

1620
  

Maka jumlah inti yang tersisa adalah:

N = 
1

2

⎛

⎝

⎜

⎞

⎠

⎟

n

. No 



1

2
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⎜

⎞

⎠

⎟

× gram

g
g/mol

g

atom

g/mol

pa

=
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T

detik

=

=

=

0 693

0 693

15

0 0462

,

,

, /

λ

R Nl=

= ( )0 0462 9 64

.

, / det , ××

= ×

10

4 45 10

22

21, /partikel detik

 Jadi, aktivitas radioaktif 
25

Na adalah 4,45 × 10
21

 partikel/detik

2. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 2,25 × 10
6
 tahun. 

Hitunglah berapa waktu yang diperlukan oleh unsur tersebut untuk 

meluruh menjadi 80% dari mula-mula.

 Penyelesaian:

 Diketahui:
 T = 2,25 × 10

6
 tahun

 N = 80% No = 0,8 No

 Ditanyakan: t
 Jawab:

 

N N

N N

n

n

o

o

n

o

n

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=

1

2

0 8
1

2

0 8
1

2

0 8
1

2

.

, .

,

log , log

−− = −( )

= =

=

=
×

= ×

0 097 0 301

0 097

0 301
0 32

0 32
2 25 10

7 2

6

, ,

,

,
,

,
,

,

n

n

n
t

T

t

t

1105 tahun

 Jadi, waktu yang diperlukan oleh unsur tersebut untuk meluruh men-

jadi 80% dari mula-mula adalah 7,22 × 10
5 
tahun.

 Pengukuran aktivitas sampel radioaktif secara eksperimental 

menunjukkan bahwa aktivitas radioaktif selalu menurun secara 

eksponensial terhadap waktu. Gambar 5.3 menyatakan grafik R terhadap 

t untuk radioisotop tertentu.
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Contoh

Tentukan perbandingan jumlah proton dan jumlah neutron periode 

pertama dan kedua. Gunakan tabel periodik unsur.

Penyelesaian:

Jawab:

Notasi unsur adalah Z
A X , maka;

  A = nomor massa atau jumlah proton dan neutron dalam inti atom

  Z = nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom

sehingga N atau jumlah neutron dalam inti atom adalah

  N  = A – Z

Jadi, perbandingan jumlah proton dan jumlah neutron unsur periode 1 

dan 2 adalah:

Unsur H He Li Be B C N O F Ne

A 1 4 6,9 9 10,8 12 14 16 19 20

Z 1 2    3 4    5 6 7 8   9 10

N 0 2 3,9 5   5,8 6 7 8 10 10

N/Z - 1 1,3  1,2   1,1 1 1 1 1,1    1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan N dan Z secara 

umum adalah 1. 

 Berdasarkan contoh di atas, kalian dapat mengetahui 

bahwa unsur ringan bersifat stabil karena perbandingan 

jumlah proton dan neutron sama dengan satu. Jika 

jumlah neutron dari unsur stabil dialurkan terhadap 

jumlah protonnya, maka akan diperoleh pita kestabilan 

seperti ditunjukkan pada Gambar 5.4. 

 Unsur dengan jumlah proton dan jumlah neutron 

lebih dari 20 atau disebut dengan unsur berat akan stabil 

apabila N/Z > 1. Unsur berat yang stabil itu dimulai dari 

unsur Ca dengan N = 28 dan Z = 20. Unsur berat terakhir 

yang bersifat stabil adalah Bi dengan N = 126 dan Z = 83, 

sehingga unsur selanjutnya bersifat tidak stabil.

 Sekitar enam puluh persen dari unsur stabil mempunyai 

Z genap dan N genap, sehingga unsur ini sering disebut 

inti genap-genap. Sementara hampir semua sisanya 

yang lain memiliki Z genap dan N ganjil (inti genap-

ganjil) atau Z ganjil dan N genap (inti ganjil-genap). 

Inti ganjil-ganjil yang stabil hanya ada lima buah, yaitu 

1
1

3
6

5
10

7
14

73
180H, Li, Be, N, dan Ta. 

 Perhatikan kembali Gambar 5.4. Garis zig-zag pada pita 

kestabilan inti (N<20 dan Z<20) menunjukkkan unsur yang stabil dan tidak 

bersifat radioaktif. Unsur di atas pita kestabilan adalah unsur yang tidak 

stabil sehingga unsur tersebut mempunyai sifat radioaktif. Berdasarkan pita 

kestabilan inti, didapat kesimpulan sebagai berikut.

Gambar 5.4 Diagram Pita 

Kestabilan Inti

B
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, 
1
9
9
2
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m
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1. Unsur-unsur yang berada di atas garis kestabilan dan Z < 83 memiliki 

kelebihan jumlah neutron. Kestabilan unsur diperoleh dengan:

a. Neutron berubah menjadi proton dan memancarkan sinar β 

(elektron).

 0
1

1
1

1
0n p +→

−

β    atau  0
1

1
1

1
0n p + e→

−

   b. Memancarkan partikel neutron yang terjadi pada unsur buatan

2. Unsur-unsur di bawah garis kestabilan dan Z < 83 memiliki kelebihan 

jumlah proton. Kestabilan didapat dengan mengubah proton menjadi 

neutron dengan memancarkan positron.

 1
1

0
1p n +→

+

β

3. Unsur-unsur berat di atas garis kestabilan dan Z > 83 memiliki 

kelebihan jumlah proton dan neutron, sehingga kestabilan didapat 

dengan memancarkan sinar alfa (α).

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan unsur yang 

stabil dan unsur yang tidak stabil ?

2 Bagaimanakah unsur radioaktif mencapai 

kestabilannya?

3 Diketahui suatu unsur tergolong unsur 

yang berat, memiliki nomor atom 88 dan 

nomor massa 226. Apakah unsur terse-

but tergolong unsur stabil ataukah unsur tak 

stabil? Jelaskan.

4 Mengapa unsur B, C, N, dan O bersifat stabil? 

5 Tentukan manakah unsur di bawah ini yang 

bersifat stabil dan yang 

bersifat tidak stabil.

 a. Ni  c. Li

 b. U  d. Fr

D. Reaksi Inti

 Suatu unsur radioaktif dapat mencapai kestabilannya dengan cara 

meluruh. Proses peluruhan tersebut berlangsung melalui suatu reaksi inti. 

Apakah reaksi inti itu? Bagaimana ia bisa terjadi? Untuk mengetahui lebih 

lanjut, simaklah uraian berikut.

 Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi pada inti atom. Reaksi inti terdiri 

atas reaksi fisi dan reaksi fusi. Berlainan dengan reaksi kimia yang terjadi 

pada kulit valensi, reaksi inti terjadi antara inti atom dengan inti atom 

lain atau inti atom dengan suatu partikel. Akan tetapi, reaksi inti biasanya 

terjadi dengan menembak inti atom dengan suatu partikel. Dalam hal 

ini sering digunakan neutron sebagai partikel penembak karena neutron 

memiliki energi yang tinggi dan lebih kecil. 

Contoh: 

Persamaan reaksi inti penembakan unsur uranium dengan partikel 

penembak neutron adalah:

92
235

0
1 146

35
87

0
1U n La Br + n + energi+ → +57 3

Semua unsur aktinida 

adalah radioaktif. Hanya 

uranium dan thorium saja 

yang banyak ditemukan 

di alam. Hal ini karena 

waktu paruh  
235

U, 
238

U, 

dan 
231

Th cukup panjang 

sehingga memungkinkan 

isotop-isotop tersebut 

tinggal lebih lama. Waktu 

paruh unsur sesudah 

uranium yang paling 

stabil sekalipun adalah 

sangat pendek, sehingga 

seberapa pun terbentuk 

pada awalnya akan 

segera menghilang 

dengan sangat cepat.

Cotton & Wilkinson, 1989, hlm.529



13
27

2
4

15
30

0
1Al He P n+ → +



  92
235

0
1

  92
236

  57
146

35
87

0
1U n U La Br n+energi+ → → + + 3
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sangat cepat sehingga menimbulkan ledakan seperti dalam kasus bom 

atom. Reaksi yang terjadi pada ledakan bom atom adalah: 

92
235

0
1

56
144

36
89

0
13U n Ba + Kr n energi+ → + +

2. Reaksi Fusi

 Reaksi fusi merupakan kebalikan dari reaksi fisi. Fusi berasal dari kata 

fussion yang berarti “penggabungan” atau “peleburan”. Jadi, reaksi fusi 

adalah reaksi penggabungan beberapa inti atom ringan menjadi inti atom 

yang lebih berat. Reaksi fusi dinyatakan juga sebagai reaksi peleburan, 

yakni penggabungan beberapa inti untuk melebur menjadi inti baru yang 

lebih berat. Reaksi fusi berlangsung dengan menghasilkan atau melepaskan 

energi. 

 Dalam reaksi fusi, dua buah inti yang akan melebur saling berdekatan 

satu sama lain. Dua inti yang saling mendekat selanjutnya akan saling 

menolak dengan gaya elektrostatik. Reaksi inti akan terjadi dengan meno-

lak gaya elektrostatik tersebut dengan cara memberikan kecepatan tinggi. 

Kecepatan tinggi diperoleh dengan suhu yang tinggi hingga 108 K. Oleh 

karena itu, reaksi fusi hanya dapat terjadi pada suhu yang tinggi. Reaksi 

yang terjadi pada suhu yang tinggi disebut reaksi termonuklir. Perhatikan 

contoh reaksi fusi berikut.

Contoh

Tuliskan reaksi fusi inti deutron menjadi inti helium.

Penyelesaian:

Jawab:

1
2

1
2

2
3

0
1

1
2

1
2

2
3

1
1

3 27

4 03

H + H He + n MeV

H + H He + p MeV

→ =

→ =

Q

Q

,

,

 Contoh reaksi fusi yang lain adalah reaksi yang terjadi dalam matahari 

dan bintang, yaitu reaksi fusi inti hidrogen menjadi inti helium. Reaksi 

fusi yang terjadi di dalam matahari disebut juga reaksi berantai proton-

proton.

4 21
1

2
4 +H He + 2e v +2 +26,44 MeV ; v→ + γ adalah neutrino 

Reaksi tersebut berlangsung bertahap dan menghasilkan energi yang 

sangat besar, yakni 26,44 MeV untuk satu kali reaksi. Tahap reaksinya 

adalah sebagai berikut.

Tahap 1 :   1
1

1
1

1
2

1
0H H H + + energi+ → β

Tahap 2 :   1
1

1
2

2
3

0
0H H He + + energi+ → γ

Tahap 3 :  2
3

2
3

2
4

1
1

1
1He H He + H + H +energi+ →

Tips

Suatu reaksi inti dapat 

dinyatakan dalam suatu 

persamaan reaksi, seperti 

halnya reaksi kimia pada 

umumnya. Tetapi ada 

penulisan yang lebih 

ringkas, yaitu dalam 

bentuk notasi Bethe.

Misal persamaan:

13

27

2

4

15

30

0

1
Al + P + nα →

 bentuk notasi Bethe:
27

Al ( , n) 
30

P        
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 Reaksi fusi atau termonuklir banyak dimanfaatkan untuk kepentingan 

militer sebagai bom hidrogen. Bom hidrogen dibuat dari campuran 

deutron dan triton yang dikondisikan pada suhu tinggi melalui detonasi 

bom fisi. Kalor yang dilepaskan pada satu kali reaksi fusi sudah cukup 

untuk melangsungkan reaksi fusi berikutnya. Reaksi ini berjalan dalam 

waktu yang singkat sehingga menimbulkan ledakan yang hebat. Reaksi 

pada bom hidrogen dituliskan sebagai berikut:

1
2

1
3

2
4

0
1H H He + n + energi+ →

E. Kegunaan dan Bahaya Unsur Radioaktif

 Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, unsur radioaktif dapat 

memberikan manfaat dalam berbagai bidang, selain dampak negatif 

yang ditimbulkan akibat penggunaan unsur radioaktif tersebut. Apa 

kegunaan dan bahaya unsur radioaktif? Unsur radioaktif secara umum 

dapat digolongkan menjadi radioaktif alami dan radioaktif buatan. 

Unsur radioaktif alami terdapat di alam dan dalam tubuh mahluk hidup, 

sedangkan unsur radioaktif buatan diperoleh dengan cara reaksi inti. 

Berikut kegunaan dan bahaya unsur radioaktif bagi kehidupan.

H1
1

He4
2

He3
2

H2
1

e
+

e
+

H1
1

H1
1H1

1

H1
1 H1

1

H1
1

H1
1

He3
2

Gambar 5.7 Reaksi berantai proton-proton yang terjadi di dalam matahari 

dengan melibatkan penggabungan empat inti hidrogen membentuk inti 

helium

Gambar 5.8 Skema suatu 

bom fusi.

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan reaksi inti?

2. Bagaimanakah reaksi inti dapat terjadi?

3. Sebutkan macam-macam reaksi inti.

4. Jelaskan yang dimaksud dengan:

a. Hukum kekekalan nomor atom dan nomor 

massa

b. Hukum kekekalan momen-

tum

c. Hukum kekekalan ener-

gi massa

5. Jelaskan reaksi berantai proton-proton yang 

terjadi di dalam matahari.            

B
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se
r,

 1
9
8
7
, 
h

lm
. 
5
0
4

B
u

n
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, 
2
0
0
2
, 
h
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. 
1
1
7
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cukup berbeda dengan kelarutan radioaktif mula-mula, misalnya 

analisis pengenceran isotop dan analisis pengaktifan neutron.

c. Dalam bidang arkeologi

 Radiokarbon ( 6
14

C ) terbentuk dari sinar kosmik yang bertumbukan 

dengan partikel-pertikel di udara. Sesaat setelah dihasilkan dalam 

atmosfer, atom C menempel pada molekul oksigen 

membentuk CO2 radioaktif. Tumbuhan hijau mengambil 

CO2 untuk fotosintesis, sehingga setiap tumbuhan 

mengandung radiokarbon yang terserap bersama CO2. 

Hewan dan manusia makan tumbuhan, sehingga hewan 

dan manusia pun mengandung radioaktif. Setelah mati, 

jasadnya tidak lagi menyerap radiokarbon. Radiokarbon 

yang dikandungnya terus menerus meluruh menjadi 
14

N. 

Agar kandungan  6
14

C dapat di ukur, maka karbon dalam 

sampel organisme yang telah mati biasanya diubah menjadi 

gas terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam suatu 

detektor, sehingga usia geologis fosil, batuan, ataupun 

benda-benda peninggalan kuno lainnya dapat diketahui.

d. Dalam bidang kedokteran

 Berbagai jenis radio isotop digunakan sebagai perunut untuk 

mendiagnosa berbagai jenis penyakit. 
99

Tc dan 
201

Tl dapat digunakan 

untuk mendeteksi penyakit jantung.

e. Dalam bidang hidrologi

 Dalam bidang hidrologi unsur radioaktif digunakan untuk mengukur 

debit air, menentukan jumlah kandungan air tanah, mendeteksi 

kebocoran pipa bawah tanah, dan mengukur endapan lumpur di 

pelabuhan penyebab kedangkalan.

f. Dalam bidang biologi

 Kegunaan radioaktif dalam biologi antara lain sebagai perunut dalam 

penentuan mekanisme fotosintesis, sterilisasi jaringan, disinfeksi 

bakteri patogen pada sludge penyubur tanah, perunut dalam 

penentuan adanya translokasi pada tanaman, sebagai pemicu mutasi 

gen, serta untuk pengaturan pertumbuhan, perkecambahan biji, dan 

perkembangan batang. 

g. Dalam bidang industri

 Radioaktif dalam industri antara lain digunakan untuk meneliti kekuatan 

suatu material, untuk analisis vanadium pada lapangan minyak, dan 

untuk membuat produk-produk seperti televisi, mobil, dan barang-

barang plastik lainnya..

h. Dalam bidang pertanian

 Digunakan untuk mengubah struktur genetik, mengetahui penyerapan 

fosfor pada tanaman, mendeteksi pestisida pada hasil tanaman dan 

lingkungan, serta mengawetkan hasil pertanian. 

Gambar 5.10 Radioaktif dapat 

digunakan untuk mengetahui umur 

fosil.
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Teknologi irradiasi gamma 

dapat diterapkan pada 

proses pembuatan 

polimer yang disebut 

polimerisasi radiasi. 

Pemanfaatan teknik 

polimerisasi radiasi ini 

banyak dilakukan untuk 

pembuatan bahan 

isolasi kabel listrik. 

Energi radiasi dapat 

merangsang terjadinya 

ikatan silang antarpolimer 

(crosslinking), sehingga 

terbentuk jaringan 

tiga dimensi yang 

dapat mengubah sifat 

polimer. Hal inilah yang 

menyebabkan bahan 

isolasi kabel lebih tahan 

terhadap panas dan listrik 

tegangan tinggi.

www.infonuklir.com
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2. Bahaya Unsur Radioaktif

 Unsur radioaktif secara konkrit tidak kita temukan secara jelas pada 

kehidupan sehari-hari. Namun sumber radiasi telah ada di sekitar kita 

dan dapat kita jumpai pada setiap makhluk hidup. 

Berbagai radiasi unsur radioaktif dapat mengionisasi 

materi yang dilaluinya dan radiasi ini sangat berbahaya 

bagi jaringan hidup. 

 Tubuh manusia secara alamiah dapat menetralisasi 

radiasi yang lemah. Meskipun tidak ada kerusakan 

permanen, sebenarnya berapa pun intensitas 

sinar radioaktif yang dipancarkan, efeknya tetap 

membahayakan bagi jaringan. Kadang-kadang sampai 

bertahun-tahun bahaya radiasi tersebut baru tampak. 

Radiasi pada tingkat tinggi atau radiasi lemah yang 

terpaparkan dalam kurun waktu tertentu dapat 

menyebabkan kerusakan pada mekanisme sistem tubuh 

dan membakar jaringan tubuh manusia dan hewan. 

 Kerusakan pada tubuh manusia akan menimbulkan 

kerusakan struktur DNA yang membawa kode genetik. Kerusakan ini 

dapat mengubah kode genetik yang menyebabkan lahirnya keturunan yang 

abnormal. Kerusakan DNA juga dapat memicu timbulnya sel yang dapat 

memperbanyak diri secara tak terkendali yang disebut kanker.

 Penggunaan radiasi dalam bidang medis tanpa alasan yang kuat 

lebih banyak menimbulkan bahaya daripada keuntungan yang diperoleh, 

misalnya pemeriksaan anggota tubuh dengan radiasi yang dilakukan 

secara rutin. Wanita yang melakukan pemeriksaan simptom kanker 

payudara dengan radiasi secara rutin, ternyata mempunyai kecenderungan 

lebih besar untuk mengalami kanker. Demikian juga pemeriksaan USG 

pada wanita hamil yang dilakukan secara rutin dapat memperbesar 

kemungkinan kanker pada bayi di dalam kandungan.

D i s k u s i

 Bagilah kelas kalian menjadi 8 kelompok. Pilihlah salah satu unsur 

dari beberapa unsur radioaktif yang ada dalam sistem periodik 

unsur, masing-masing kelompok tidak boleh sama. Diskusikan bersama 

kelompok kalian tentang sifat fisis dan sifat kimia, kegunaan, serta bahaya 

unsur radioaktif tersebut. Susunlah dalam bentuk makalah kemudian 

presentasikan hasilnya di depan kelas lalu diskusikan bersama.

 Sampah radioaktif dari hasil samping pengoperasian reaktor nuklir juga 

merupakan masalah serius, seperti kasus kecelakaan reaktor 1000 MW di 

Chernobyl, Uni Soviet, pada bulan April 1986. Karena bencana kebocoran 

reaktor atom di Chernobyl, sejumlah besar bahan radioaktif terlepas ke atmosfer 

dan terbawa angin hingga ke area yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan 

penyakit kanker dan cacat kelahiran naik berlipat ganda dari tahun ke tahun.

Gambar 5.11 Cacat kelahiran yang disebabkan oleh 

pengaruh radiasi.
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Penerimaan dosis efektif 

dari radiasi alami oleh 

penduduk bumi telah dies-

timasikan oleh United Na-

tions Scientific Committee 

on the Effects of Atomic 

Radiation (UNSCEAR), 

yaitu antara 1,0 - 5,0 mSv 

per tahun, dengan rerata 

sebesar 2,4 mSv per tahun 

(1 Sievert (Sv) = 1 Joule/ 

kg).
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 Terlepas dari bahaya radiasi yang telah muncul, sebenarnya dampak 

negatif radiasi dapat dicegah dengan mengetahui berapa banyak 

kemampuan tubuh untuk menerima radiasi secara kuantitas yang 

dinyatakan dengan dosis radiasi. Beberapa faktor yang menentukan 

bahaya radiasi antara lain dosis total yang diterima, daya pengaruh biologi 

relatif masing-masing jenis radiasi, energi radiasi, jaringan biologi yang 

terkena radiasi, dan luas atau volume tubuh yang terpapar.

R a n g k u m a n

1.   Unsur yang dapat menimbulkan radiasi 

sendiri disebut unsur radioaktif dan sinar yang 

dipancarkannya disebut sinar radioaktif. 

2. Radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif 

terdiri atas 3 jenis zat yang berbeda kemam-

puan daya tembusnya, yaitu sinar  (alfa), 

 (beta), dan  (gamma).

3. Peristiwa terbentuknya inti yang lebih stabil 

disebut dengan peluruhan atau disintegrasi. 

Waktu yang diperlukan inti untuk meluruh 

hingga inti atomnya tinggal setengah disebut 

waktu paruh (T).

 N = 
1

2
.N

o

n⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

  n = 
t

T         

4. Jumlah partikel yang meluruh untuk setiap 

detiknya dinyatakan dengan aktivitas 

radioaktif. Penurunan aktivitas radioaktif 

dipengaruhi oleh tetapan peluruhan, yaitu 

bilangan yang menyatakan jumlah partikel 

yang meluruh setiap detiknya.

 R =  . N   = 
0,693

T                                

5. Unsur radioaktif adalah unsur yang tidak 

stabil. Setiap unsur tidak stabil akan 

mencapai kestabilan. Unsur radioaktif akan 

mencapai kestabilan dengan memancarkan 

radiasi sehingga unsur tersebut akan stabil. 

Kestabilan unsur dipengaruhi oleh jumlah 

neutron dan proton dalam inti atom unsur.

6. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi pada inti 

atom. Ada dua jenis reaksi inti, yaitu:

a. Reaksi fusi (penggabungan)

b. Reaksi fisi (pembelahan)

7. Pada reaksi inti suatu atom berlaku hukum:

a. Kekekalan nomor atom dan nomor 

massa

b. Kekekalan momentum

c. Kekekalan massa-energi

8. Penggunaan unsur radioaktif dapat 

dimanfaatkan antara lain dalam bidang 

nuklir, arkeologi, kedokteran, hidrologi, biologi, 

industri, dan pertanian.

9. Selain memberikan manfaat besar bagi 

kehidupan, bahaya yang ditimbulkan unsur 

radioaktif juga besar. Radiasinya dapat 

menyebabkan kerusakan pada mekanisme 

sistem tubuh dan membakar jaringan tubuh 

manusia dan hewan. Pada manusia, kerusakan 

tersebut dapat menyebabkan perubahan 

kode genetik yang menyebabkan lahirnya 

keturunan yang abnormal dan memicu 

tumbuhnya sel kanker.

Uji  Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah kegunaan radioaktif dalam 

bidang nuklir? Jelaskan.

2. Penggunaan radioaktif dalam nuklir selain 

menguntungkan juga memberikan dampak 

negatif yang membahayakan. Dampak negatif 

apa yang diakibatkan oleh penggunaan 

radioaktif dalam bidang nuklir?

3. Bagaimana usia fosil atau batuan 

dapat diketahui? Jelaskan.

4. Bagaimanakah dampak radioak-

tif bagi kesehatan?
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Fluoresen Luminesen (cahaya) yang dipancar-

kan dari suatu benda setelah benda itu dikenai 

penyinaran dari sumber cahaya

Fotografik Teknik pembuatan gambar dengan 

menggunakan proses pencahayaan

Momentum Perkalian antara massa partikel 

dan kecepatan

Peluruhan (disintegrasi) Perubahan pada inti  

suatu atom di mana sebuah nuklida (nuklida 

induk) meluruh atau pecah menjadi nuklida 

lain (nuklida anak) yang disertai dengan 

pemancaran partikel α, β, atau γ

Radiasi Berkas partikel, sinar, atau gelombang 

yang terpancar dari sumbernya

Radioaktif Sifat suatu bahan yang mengandung 

unsur atau senyawa radioaktif yang dapat 

meradiasi sendiri berupa sinar radioaktif

Radioisotop Isotop yang bersifat tidak stabil

Radiokarbon Karbon yang mempunyai sifat 

radioaktif

Radionuklida Nuklida yang merupakan 

radioisotop atau bersifat radioaktif

Reaktor Suatu pembangki tenaga, tempat 

suatu reaksi kimia terutama reaksi nuklir 

berlangsung

G l o s a r i u m

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Proton ditemukan oleh ….

A. Marie Currie

B. Pierre Currie

C. Goldstain

D. Thomson

E. Chodwick

2. Nomor atom suatu unsur menyatakan .…

A. jumlah proton dan neutron dalam inti 

atom

B. jumlah neutron dalam inti atom

C. jumlah proton dalam inti atom

D. jumlah elektron dan proton dalam 

atom

E. jumlah proton, neutron, dan elektron 

dalam atom

3. Diketahui suatu unsur memiliki nomor 

atom dan nomor massa: 1
4

2
4

3
4H, H, dan H . 

Ketiga atom tersebut merupakan ….

A. isobar

B. isomer

C. isotop

D. isoton

E. isoterm

4. Suatu unsur berat akan stabil apabila per-

bandingan jumlah neutron terhadap jumlah 

protonnya lebih dari ….

A. 2,5

B. 1,5

C. 1

D. 0,5

E. 0

5. Sifat-sifat berikut dimiliki unsur radioaktif, 

kecuali ….

A. dapat menghitamkan pelat film

B. mempunyai daya tembus tinggi

C. memiliki daya ionisasi tinggi

U l a n g a n  H a r i a n     
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D. mempunyai sifat radiasi

E. dapat membentuk kompleks

6. Sinar  memiliki daya tembus tinggi kare-

na ….

A. panjang gelombangnya pendek

B. energi yang dihasilkan kecil

C. daya ionisasi besar

D. kecepatan lebih kecil dari kecepatan 

cahaya

E. memiliki 2 buah proton

7. Unsur stabil 81
207 Ti  memiliki harga N/Z ….

A. <1

B. =1

C. >1

D. <1,5

E. >1,5

8. Suatu inti atom unsur mengalami 

disintegrasi, maka inti atomnya mengalami 

perubahan, kecuali .…
A. jumlah elektron

B. jumlah kulit

C. jumlah neutron

D. jumlah inti atom

E. jumlah proton

9. Reaksi berikut yang tergolong reaksi fusi 

adalah ….

A. 92
235

0
1

56
144

36
89

0
1U+ n Ba + Kr + 3 n→                   

B. 92
235

0
1

54
140

38
94

0
1U + n Xe + Sr + 2 n +E→  

C.  

 D. 92
235

0
1

54
137

38
95

0
1U + n Xe + Sr + 4 n +E→

                                                              

 E. 4 H He + 2 e + 2 v+ 2 ‡1
1

2
4 +→ γ        

                                   

10. Suatu unsur diketahui memiliki kelebihan 

jumlah proton dan memiliki nomor atom 

kurang dari 83. Unsur tersebut dapat 

mencapai kestabilan dengan ….

A. neutron berubah menjadi proton dan 

memancarkan sinar β

B. memancarkan partikel neutron

C. mengubah proton menjadi neutron 

dan memancarkan positron

D. memancarkan sinar α

E. memancarkan sinar γ

11. Perbandingan jumlah massa inti atom 

dengan jumlah massa nukleon-nukleon 

dalam inti atom tersebut adalah .…

A. >

B. = atau >

C. = atau <

D. <

E. < dan >

12. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali ….

A. reaksi penggabungan dan peleburan 

tergolong reaksi fusi

B. reaksi fisi menghasilkan inti atom yang 

lebih berat

C. reaksi fusi memerlukan suhu yang 

tinggi

D. reaksi fisi terjadi dengan penembakan 

inti atom dengan partikel elementer

E. reaksi fisi membebaskan energi

13. Unsur berikut ini yang tergolong unsur ra-

dioaktif  adalah ….

A. unsur dengan N/Z<20

B. unsur dengan jumlah proton <20

C. unsur dengan nilai Z>83

D. unsur dengan nilai N dan Z >20 dan 

N/Z>1

E. unsur dengan N/Z>1,5

14. Pernyataan berikut sesuai dengan hukum-

hukum kekekalan yang berlaku dalam 

persamaan reaksi inti, kecuali ….

A. jumlah nomor atom sebelum reaksi 

sama dengan jumlah nomor atom 

setelah reaksi

B. jumlah nomor massa sebelum dan 

setelah reaksi inti adalah sama

C. volume sebelum dan setelah reaksi  

adalah sama

D. jumlah momentum sebelum reaksi 

sama dengan jumlah momentum 

setelah reaksi

E. jumlah energi sebelum reaksi sama 

dengan jumlah energi setelah reaksi 

92
235

0
1

54
140

38
94

0
1U + n Xe + Sr + 2 n + +E→ γ
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15. Berikut adalah salah satu kegunaan unsur ra-

dioaktif dalam bidang pertanian, kecuali ….

A. mengetahui penyerapan fosfor oleh 

tanaman

B. pengawetan hasil-hasil pertanian

C. fermentasi karbohidrat

D. mengubah struktur genetik tanaman

E. pemuliaan tanaman

16. Bom hidrogen tergolong reaksi ….

A. fusi

B. fisi

C. hidrogenasi

D. oksidasi

E. reduksi 

17. Suatu reaksi berlangsung menurut persa-

maan 9
11

2
4

7
14

a
bB + He N + W→ . Nilai a 

dan b adalah ….

A. 0 dan 0

B. 0 dan 1

C. 1 dan 0

D. -1 dan 0

E. 4 dan 1

18. Suatu inti radioaktif memiliki waktu paruh 8 

tahun. Apabila mula-mula terdapat 160 gram 

inti unsur radioaktif, maka setelah 16 tahun 

inti radioaktif tersebut tinggal … gram.

A. 60

B. 50

C. 40

D. 30

E. 20

19. Apabila x gram suatu unsur radioaktif 

memiliki waktu paruh 6 tahun, maka 

setelah selang waktu 18 tahun massa unsur 

radioaktif tersebut x adalah … gram.

A. x

B. 1/2 x

C. 1/4 x

D. 1/8 x

E. 1/16 x

20. Zat radioaktif X meluruh dengan waktu 

paruh 15 hari. Apabila setelah selang waktu 

tertentu terdapat 1/8 bagian saja dari jumlah 

asal zat radioaktif  X, maka diperlukan 

waktu peluruhan … hari.

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

E. 45

 B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan unsur 

radioaktif?

2. Bagaimana suatu unsur dapat memancarkan 

radiasi?

3. Apakah yang dimaksud dengan pita kestabilan?

4. Bagaimana suatu unsur radioaktif mencapai 

kestabilan?

5. Sebutkan dua jenis reaksi inti. Jelaskan dan 

berilah contoh.

6. Sebut dan jelaskankan kegunaan unsur 

radioaktif.

7. Sebutkan dampak negatif radiasi dari unsur 

radioaktif .

8. Tuliskan reaksi-reaksi inti berikut.

a. 92
238U  memancarkan partikel α dan 

menghasilkan unsur 92
234 Th .

b. 92
238U  memancarkan elektron dan 

partikel He serta menghasilkan unsur 

82
214Pb .

c. 
90

233 U  memancarkan partikel beta dan 

menghasilkan unsur 92
233 U  

d. 92
235U ditembakkan sebuah neutron 

menghasilkan  38
90Sr ,  54

136 Xe  dan neu-

tron.

9. Hitung jumlah proton dan neutron dari 

unsur berikut.

a. 90
234 Th

b. 83
210Bi    

c. 88
228Ra   

d. 48
113Cd  

10. Waktu paruh unsur radon adalah 3,8 hari. 

Berapakah selang waktu yang diperlukan 

agar inti atom yang tertinggal hanya sebesar 

1/64 bagian?
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 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Dalam 1 liter larutan terdapat 10 gram 

C6H12O6, maka tekanan osmosis larutan 

tersebut pada suhu 27 °C adalah … atm.

A. 0,1    D. 1,82

B. 0,2    C. 2

C. 1,36

2. 0,54 molal larutan CaCl2 memiliki derajad 

disosiasi 0,6. Jika Kf = 1,86, berapakah penu-

runan titik beku larutan tersebut?

 A. 1,0    D. 2,8

B. 1,6    E. 3,4

C. 2,2

3. Larutan 19,2% naftalena (Mr = 128) dalam 

benzena (Mr = 78) mempunyai fraksimol ....

A. 0,13    D. 0,87

B. 0,14    E. 1,18

C. 0,24

4. Titik beku larutan NaCl 0,1 M dalam air 

adalah -0,36 
o
C, maka titik beku larutan 

CaCl2 0,05 M dalam air adalah ....

A. –0,54   D. –0,27

B. –0,45   E. –0,18 

C. –0,36

5. Konsentrasi 0,01 M larutan di bawah ini 

yang memiliki tekanan osmosis paling besar 

pada suhu yang sama adalah ....

A. NaCl   

B. CO(NH2)2   

C. FeCl3
D. NaOH

E. KNO3

6. Energi listrik yang dihasilkan dalam sel 

Volta dihasilkan oleh ….

A. reaksi reduksi

B. reaksi oksidasi

C. netralnya muatan listrik

D. aliran elektron

E. merupakan rangkaian tertutup

7. Unsur Mn dengan bilangan oksidasi 

tertinggi terdapat pada senyawa ….

A. MnO2   D. KMnO4

B. K2MnO4   E. Mn2O3

C. MnO

8. Karat dari unsur logam tergolong se-

nyawa ….

A. hidrida   D. karbonil

B. oksida   E. karboksil 

C. halida

9. Logam Na akan dihasilkan pada elektroli-

sis ….

A. lelehan NaCl  

B. larutan NaOH 

C. larutan NaBr

D. larutan NaI

E. larutan NaF

10. Larutan elektrolit yang digunakan pada 

penyepuhan logam dengan logam perak 

adalah ….

A. asam nitrat  D. asam sulfat

B. perak murni  E. air

C. perak nitrat

11. Identifikasi khas unsur logam alkali dan 

alkali tanah dengan ….

A. reaksi pengendapan

B. reaksi nyala

C. reaksi pengompleksan

D. reaksi penguapan

E. reaksi penetralan

12. Unsur yang paling banyak terdapat di 

atmosfer adalah ….

A. hidrogen   D. helium

B. oksigen   E. argon 

C. nitrogen
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13. Senyawa sumber unsur aluminium adalah ….

A. alumina   D. posporus

B. bauksit   E. batuan karbonat

C. kapur klor

14. Unsur belerang terdapat dalam keadaan 

senyawa ditemukan di ….

A. udara

B. tanah

C. kawah gunung berapi

D. batuan

E. air

15. Di bawah ini adalah sifat fisis unsur, 

kecuali ….

A. titik didih  D. afinitas

B. titik leleh  E. kereaktifan 

C. jari-jari atom

16. Sifat kemagnetan unsur transisi periode 

keempat disebabkan oleh .…

A. mempunyai sifat logam

B. adanya elektron tak berpasangan dalam 

orbital d

C. memiliki bilangan oksidasi lebih dari 

satu

D. dapat membentuk senyawa kompleks

E. bersifat katalis

17. Logam alkali tanah bersifat lunak karena ….

A. mempunyai ikatan logam yang lemah

B. jari-jari atom makin besar dari atas ke 

bawah

C. mempunyai sifat yang reaktif

D. dapat melepas satu elektron

E. mempunyai sifat reduktor kuat

18. Halogen bersifat oksidator kuat karena ….

A. jari-jarinya kecil

B. dapat bereaksi dengan air

C. tidak terdapat bebas di alam

D. dapat mengoksidasi halogen lain

E. potensial reduksinya sangat positif

19. Senyawa halogen yang paling asam adalah ….

A. F2    D. HI

B. HF    E. HCl

C. HBr

20. N2 didapat dengan cara ….

A. mereduksi udara

B. mengoksidasi udara

C. memurnikan udara dalam ruang 

vakum

D. mendidihkan udara hingga N2 

menguap dan ditampung

E. mencairkan udara dalam kompresor 

hingga titik cairnya

21. Unsur dibawah ini yang berperan dalam 

pembentukan hujan asam adalah ….

A. magnesium  D. oksigen

B. argentum  E. klorida 

C. nitrogen

22. Argon digunakan sebagai gas pengisi bola 

lampu pijar karena ….

A. tidak bereaksi dengan kawat wolfram

B. tahan suhu tinggi

C. ringan

D. tidak berwarna

E. dapat enciptakan suhu rendah

23. Unsur halogen yang digunakan sebagai 

antiseptik adalah ….

A. klorin   D. fluorin

B. iodin   E. hidrogen 

C. bromin

24. Unsur oksigen didapat dengan cara ….

A. elektrolisis

B. reaksi pembakaran

C. metalurgi

D. pemurnian

E. penyulingan bertingkat

25. Pupuk anorganik berikut mengandung 

unsur N, kecuali ….

A. urea    D. amofos

B. ZA    E. patozote

C. TSP

26. Di bawah ini adalah unsur yang tergolong 

unsur makro yang berperan pada tanaman, 

kecuali ….

A. O    D. Cl

B. Mg    E. H

C. N

27. Pembuatan H2SO4 pertama kali dilakukan 

dengan ….

A. kamar timbal

B. proses kontak
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C. elektrolisis

D. destilasi bertingkat

E. metalurgi 

28. Senyawa yang dapat menimbulkan efek 

rumah kaca adalah ….

A. NO2   D. NO 

B. SO2    E. SO

C. CO2

29. Logam aluminium didapat dari pengolahan 

bijih bauksit dengan tahap-tahap ….

A. penguapan-pemisahan

B. pengendapan-penyaringan

C. pemisahan-elektrolisis

D. pemurnian-pemisahan

E. penguapan-elektrolisis

30. Berikut ini adalah kegunaan magnesium, 

kecuali ….

A. sebagai pereaksi Grignard

B. sebagai bahan konstruksi pesawat 

terbang

C. sebagai bahan pembuat kembang api

D. sebagai bahan pembuatan kaca

E. sebagai obat sakit maag

31. Bilangan yang menyatakan jumlah partikel 

yang meluruh setiap detiknya disebut ….

A. waktu paruh

B. aktivitas radioaktif

C. tetapan peluruhan

D. selang waktu

E. massa inti atom

32. Unsur di bawah ini adalah unsur yang stabil, 

kecuali ....

A. 4
9 A     D. 50

118D

B. 9
19B     E. 84

209 E

C. 30
69C  

33. Urutan daya tembus sinar radioaktif dimulai 

dari yang paling kuat adalah….

A. , , dan   D. , , dan 

B. , , dan   E. , , dan 

C. , , dan 

34. Hukum kekekalan yang tidak berlaku pada 

persamaan reaksi inti adalah ....
A. Hukum Kekekalan Nomor Atom

B. Hukum Kekekalan Nomor Massa

C. Hukum Kekekalan Energi-Massa

D. Hukum Kekekalan Momentum

E. Hukum Kekekalan Volume

35. Reaktor yang berfungsi menghasilkan bahan 

bakar inti adalah ….

A. reaktor penelitian

B. reaktor pembiak

C. reaktor pembangkit tenaga

D. reaktor produk

E. reaktor fusi

36. Suatu  unsur radioaktif Y ditembak partikel 

 dengan persamaan reaksi: α + 2
9 Y  

5
13 X  + z, maka simbol z menunjukkan 

partikel ….

A. positron   D. eroton   

B. neutron   E. gamma

C. elektron

37. Suatu peluruhan inti radioaktif unsur X 

menghasilkan 86
222 Rn , sinar alfa, dan sinar 

gamma. Unsur X tersebut adalah ….

A. 86
224Po    D. 87

224 Fr  

B. 88
227 Rn    E. 88

226 Ra

C. 89
226 Ac  

38. Inti zat radioaktif mengalami peluruhan 

seperti data berikut.

Selang waktu 
(t) tahun

Banyak partikel 
(N) gram

0 400

2 300

4 250

6 200

 Waktu paruh zat radioaktif tersebut adalah 

… tahun.

A. 2    D. 8

B. 4    E. 10

C. 6

39. Persamaan reaksi a + Y  X + b + Q, 

dengan Q adalah energi yang terlibat dalam 

reaksi. Persamaan reaksi tersebut akan 

menghasilkan energi jika ….

A. Q < 0

B. Q = 0
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C. Q > 0

D. Q < atau = 0

E. Q > atau = 0

40. Reaktor atom adalah suatu alat untuk ….

A. memulai reaksi fisi

B. menghasilkan reaksi berantai

C. mengendalikan reaksi fisi

D. memanfaatkan energi yang dihasilkan

E. menghasilkan inti atom yang lebih 

berat

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Dapatkah air mendidih pada suhu kurang 

dari 100 
o
C? Jelaskan.

2. Hitunglah berapa massa urea yang harus 

ditambahkan ke dalam 5 L air agar tidak 

membeku pada suhu -4 
o
C? (Mr urea = 60, 

Kf = 1,86).

3. Suatu larutan glikol, C6H6O2, memiliki 

titik beku 1,86 
o
C. Tentukanlah titik didih 

larutan 15,5 gram glikol apabila diketahui 

Kf  = 0,52, Kb = 1,86, Ar H = 1, C = 12, dan 

O = 16.

4. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk 

memperlambat korosi?

5. Jika diketahui potensial standar elektroda:

 Fe
2+

(aq)  +  2 e    Fe(s)      E
o
 = -0,44 V

 Mg
2+

(aq)  +  2 e  Mg(s)    E
o
 = -2,24 V

 Tentukanlah berapa potensial sel untuk 

reaksi:

 Fe
2+

(aq)  +  Mg(s)     Fe(s)  +  Mg
2+

(aq) 
 

6. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan  

CaSO4 dengan elektroda karbon

7. Identifikasi suatu unsur logam transisi 

dalam campuran menunjukkan bahwa 

apabila unsur ditambahkan larutan asam 

klorida akan menghasilkan endapan putih. 

Apabila ditambahkan larutan amonia, 

endapan tersebut akan larut. Tentukan 

nama unsur  tersebut dan sertakan pula 

reaksi yang terjadi.

8. Bagaimana sifat unsur halogen? 

9. Mengapa  terjadi penyimpangan energi 

ionisasi dari Al dan S dalam unsur periode 

ketiga?

10. Mengapa unsur periode ketiga mempunyai 

sifat yang berubah secara teratur? Jelaskan.

11. Adanya oksigen berlebih mempunyai 

dampak negatif bagi manusia, mengapa?

12. Jelaskan mengapa besi yang didapat 

dari proses tanur tinggi tidak memiliki 

kemurnian 100%?

13. Bagaimana cara mendapatkan unsur 

natrium, aluminium, dan oksigen?

14. Unsur-unsur tertentu dapat menyebabkan 

terjadinya hujan asam. Unsur apa sajakah 

itu dan apa akibatnya bagi lingkungan?

15. Sebutkan kegunaan unsur gas mulia.

16. Bagaimanakah radiasi suatu unsur radioaktif 

terjadi? Jelaskan.

17. Apakah yang dimaksud reaksi inti? Hukum 

apa saja yang berlaku dalam reaksi inti? 

Jelaskan.

18. Mengapa suatu bom atom dapat 

menimbulkan kerusakan yang parah? 

Jelaskan.

19. Sebanyak 4 gram 88
226 Ra  mempunyai waktu 

paruh 1620 tahun. Tentukan sisa inti atom 

apabila unsur tersebut disimpan selama 405 

tahun.

20. Apakah setiap nuklir membahayakan 

kehidupan? Jelaskan.



Senyawa Karbon 159

Kenalkah kalian dengan benda-benda yang terpampang dalam gam-

bar di atas? Apa kegunaannya masing-masing? Benda-benda tersebut 

tentunya sudah sering kalian lihat atau bahkan kalian gunakan sehari-hari. 

Semuanya merupakan produk senyawa yang berasal dari senyawa organik 

atau senyawa karbon. Apakah yang dimaksud dengan senyawa karbon? Ber-

macam-macamkah ia sehingga bermacam-macam pula produk yang dihasil-

kannya? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu bahan adalah senyawa 

karbon? Dalam bab ini kalian akan mene mukan jawabannya.

Senyawa Karbon

B a b   
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4. Isomer optik 

 Isomer optik dapat terjadi pada alkohol yang 

mempunyai atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 

atom/gugus atom yang berbeda. Senyawa yang mempunyai 

atom C kiral dinamakan senyawa asimetris. Senyawa 

asimetris dapat dikenali melalui bayangan cermin. Apabila 

senyawa ini tidak identik ketika diimpitkan dengan 

bendanya sendiri, maka senyawa ini termasuk senyawa 

asimetris. Perhatikan gambar senyawa yang mengandung 

atom C kiral berikut.

C*P

Q

S

R

atom C kiral (dilambangkan dengan C yang 

diberi tanda *)
P, Q, R, S adalah atom/gugus atom yang 

berbeda

 Senyawa  asimetris di atas mempunyai kemampuan 

untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi, sehingga 

mempunyai sudut tertentu dari kedudukan aslinya. 

Senyawa yang berputar ke kanan disebut dextro dan diberi 

tanda d(+), sebaliknya yang berputar ke kiri disebut levo 

dan diberi tanda  l(-). Kedua senyawa tersebut mengalami 

keisomeran optis dan disebut enantiomer. Agar lebih jelas, lihatlah baik-

baik contoh senyawa berikut ini.

Senyawa 2 butanol CH3

H2

CCH3C

H

OH

       

Isomer optik dapat dilihat dari deskripsi berikut.

       

CC2H5

CH3

OH

HCH

CH3

OH

C2H5

Jumlah isomer optik dapat ditentukan dengan rumus 2
n
, dengan n 

merupakan jumlah atom c kiral. Perhatikan contoh berikut.

C2H5CCH3C

H

Br

H

Br

* *  = 2,3-dibromopentana

Senyawa tersebut mempunyai 2 atom C kiral, sehingga jumlah isomer 

optisnya = 2
2
 = 4, dan strukturnya dituliskan  seperti berikut.

Gambar 6.13 Sebuah obyek umum 

tentang kiralitas. Tangan kiri dan 

tangan kanan adalah bayangan 

cermin satu sama lain namun 

keduanya tidak dapat bertemu pada 

titik yang sama.

d(+)-2-butanol   cermin     l(-)-2-butanol
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CH Br

C

CH3

HBr

C2H5

CBr H

C

CH3

BrH

C2H5

(1) (2)

CH Br

C

CH3

BrH

C2H5

CBr H

C

CH3

HBr

C2H5

(3) (4)
cermin

cermin

 Senyawa yang menunjukkan isomer optis (enantiomer) adalah 

senyawa 1 dengan 2 serta senyawa 3 dengan 4. Pasangan senyawa struktur 

1 dengan 3, 2 dengan 3, 1 dengan 4, ataupun 2 dengan 4 bukanlah 

pasangan enantiomer, tetapi dinamakan diastereo isomer. 

 Seperti senyawa alkohol, eter juga mengalami isomer rantai, isomer 

posisi, dan isomer fungsional dengan alkohol. Perhatikanlah contoh 

senyawa berisomer fungsional dengan rumus molekul C4H10O berikut.

senyawa alkohol :  H3C
H2

C
H2

C
H2

C OH     butanol

senyawa eter       :  O C3H7H3C            metil propil eter

 Aldehid hanya mengalami isomer rantai dan isomer fungsional serta 

tidak mengalami isomer posisi karena posisi gugus fungsinya selalu di 

ujung rantai C, sedangkan keton dapat mengalami isomer rantai, posisi, 

dan fungsional. Isomer posisi pada keton baru dimulai pada senyawa 

dengan atom C pada rantai utama sejumlah 5. Jadi, dimulai dari senyawa 

pentanon (C5H10O), dan berikut adalah contohnya.

X

Y

C Z

Datar dengan kertas

W

mendekati pembaca

menjauhi pembaca

Tips

Menggambarkan Molekul 

Kiral Tiga Dimensi

D i s k u s i

 Di antara 4 jenis isomer berikut:

 a. Isomer rantai

 b. Isomer posisi

 c. Isomer optik

 d. Isomer fungsional,

 mana saja yang dimiliki oleh senyawa karbon: alkohol, eter, aldehid, 

keton, asam karboksilat, ester, dan halo alkana? Mengapa tidak 

semua jenis isomer dimiliki oleh masing-masing senyawa karbon? 

Diskusikan jawabannya dengan teman sekelompok kalian. Tinjaulah 

kembali pengertian tiap jenis isomer agar kalian lebih mudah 

menemukan jawabannya.
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H3C C
H2

C
H2

C CH3

O

 

H3C
H2

C C
H2

C CH3

O

 Seperti halnya aldehid, gugus fungsi pada alkanoat selalu berada di 

ujung rantai C, sehingga tidak mempunyai isomer posisi. Alkanoat hanya 

mempunyai isomer struktur (rantai) dan isomer fungsional, sedangkan 

senyawa ester juga hanya mempunyai isomer rantai dan isomer fungsional. 

Isomer rantai pada ester terjadi bila mempunyai minimal 3 atom C seperti 

contoh berikut.

C

O

OCH3

H3C  = metil etanoat

C

O

OC2H5

H  = etil metanoat

Sebagai contoh ester yang berisomer fungsional dengan asam karboksilat 

adalah senyawa dengan rumus molekul C4H10O2 berikut.

Senyawa ester : C

O

OCH3

C2H5
  metil propanoat

Senyawa karboksilat : C

O

OH

C3H7    asam butanoat

 

C. Sifat Fisis dan Kimia Senyawa Karbon

 Dalam senyawa karbon, terdapat gugusan atom yang berpengaruh 

terhadap sifat keseluruhan senyawa, sehingga suatu senyawa mempunyai 

sifat fisik dan kimia yang khas sesuai gugus atom yang dikandungnya. 

Agar lebih jelas, perhatikan uraian masing-masing.

1. Alkanol

Adanya gugus –OH pada alkanol menyebabkan alkanol bersifat sangat 

polar. Titik didih alkanol tinggi karena adanya ikatan hidrogen antar-

molekulnya (lihat Tabel 6.8). Sifat lain adalah mudah bercampur dengan 

Uji  Kompetensi

 Tuliskan isomer rantai dan isomer posisi untuk 

senyawa dengan rumus molekul berikut, 

kemudian berilah namanya. Tentukan pula 

jenis gugus fungsi yang dimilikinya.

 1. C
5
H

11
OH 

 2. C
5
H

12
O 

 3. C
5
H

10
O.

 4. C
6
H

12
O 

 5. C
5
H

10
O

2
 

 6. C
5
H

10
O

2
 

2-pentanon

3-pentanon
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air. Alkohol suku rendah (C1– C4) berupa cairan encer, suku sedang (C5–

C9) berupa cairan kental, dan suku tinggi (C10<) berupa padatan. 

Tabel 6.8 Sifat Fisik Beberapa Alkohol

Rumus Nama Titik didih
(

o
C)

Kelarutan dalam air 
pada 20

o
C

CH3OH Metanol 65 tak hingga 

CH3CH2OH Etanol 78,5 tak hingga

CH3(CH2)2OH 1-propanol 97 tak hingga

CH3(CH2)3OH 1-butanol 117 8,3

CH3(CH2)4OH 1-pentanol 137,5 2,7 

Fessenden & Fessenden, 1997, hlm.298

 Sifat kimia pada alkohol dapat diketahui melalui beberapa reaksinya. 

Alkanol dengan logam natrium membentuk gas hidrogen, sedangkan 

dengan PX3, PX5, dan HX menghasilkan alkil halida. Reaksi-reaksi dapat 

dituliskan sebagai berikut.

2 R – OH  +  2 Na        2 R – Na   +  H2

alkohol           natrium         natrium alkanolat   hidrogen

2 CH3 – CH2 – OH + 2 Na        2 CH3-CH2-ONa + H2                 
etanol               natrium        natriumetanolat     hidrogen

CH3CH2OH + PBr3        3 CH3CH2Br + H3PO3

 etanol         phospor bromida              etilbromida    asam phospit

CH3CH2OH + PCl5          CH3CH2Cl + POCl3 + HCl
etanol         phospor klorida      etilklorida   hidrogen klorida

CH3CH2OH + HCl        CH3CH2Cl + H2O
etanol          hidrogen klorida      etilklorida        air

 Alkanol juga dapat mengalami reaksi oksidasi. Alkanol primer, 

sekunder, dan tersier masing-masing akan menghasilkan produk yang 

berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada materi reaksi senyawa karbon. 

Reaksi substitusi dapat terjadi pada alkanol melalui substitusi gugus OH 

dengan gugus halida dari asam halida.

2. Alkoksi Alkana

 Secara fisik, eter merupakan zat cair yang harum baunya dan sukar 

larut dalam air. Pada suhu rendah, eter mudah menguap dan mudah 

terbakar. Titik didihnya rendah karena tidak membentuk ikatan hidrogen 

antar-molekulnya (lihat Tabel 6.9). Eter merupakan pelarut non-polar, 

jadi hanya dapat melarutkan zat-zat  yang bersifat non-polar saja 

Gambar 6.15 Gas hidrogen 

yang teramati sebagai 

produk reaksi alkohol 

dengan logam Na.

Gambar 6.14 Reaksi alkohol 

dengan fosfor trihalida 

menghasilkan asam fosfit 

yang memerahkan lakmus.
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buah-buahan dan bunga-bungaan). Ester suku tengah merupakan zat 

cair kental dan sebagian berupa padatan yang memiliki titik didih lebih 

tinggi dibanding ester suku rendah. Pada ester suku tinggi, sifat zat berupa 

padatan dengan titik didih yang tinggi.

 Di antara beberapa jenis alkil alkanoat, asam formiat merupakan satu-

satunya anggota asam karboksilat yang dapat mereduksi pereaksi Fehling 

dan Tollens. Hal ini dikarenakan satu-satunya atom C yang dimilikinya 

masih mengikat atom H sehingga dipandang sebagai gugus aldehid.  

C

O

OH

H

    
C

O

OH

H

Reaksi reduksi asam formiat dengan pereaksi Fehling:

C

O

OH

H + CuO(aq) Cu2O(s) ++ CO2(g) H2O(l)(aq)

Reaksi reduksi dengan pereaksi Tollens:

C

O

OH

H + Ag2O(aq) 2 Ag(s) ++ CO2(g) H2O(l)(aq)

D. Reaksi Senyawa Karbon

 Ada beberapa reaksi yang dapat dialami oleh senyawa-senyawa 

karbon. Masing-masing senyawa memiliki jenis reaksi yang tidak sama. 

Beberapa telah diutarakan pada sifat-sifat kimianya. Berikut ini akan 

diuraikan persamaan reaksi dari reaksi-reaksi yang telah dibahas.

1. Reaksi Oksidasi

 Reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu senyawa dengan 

oksidator (oksigen). Oksidator  yang dapat digunakan antara lain adalah 

KMnO4, K2Cr2O7, reagen Fehling, dan reagen Tollens. Reaksi oksidasi 

dapat terjadi pada senyawa alkanol, alkanal, dan keton pada keadaan 

khusus.

Uji  Kompetensi

1. Sebutkan sifat-sifat fisik senyawa alkanol.

2. Berdasarkan data titik didih dan titik lelehnya, 

simpulkan sifat alkanoat.

3. Bagaimana cara membedakan senyawa 

alkanal dan alkanon?

4. Suatu senyawa memiliki rumus 

molekul C
4
H

10
O. Bagaimana kita bisa 

mengetahui gugus fungsi yang 

dimilikinya? Jelaskan.

5. Mengapa alkoksi alkana memiliki titik didih 

yang rendah? Jelaskan.

 gugus karboksilat gugus aldehid

endapan merah bata

cermin perak
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 Reaksi oksidasi pada alkohol dapat terjadi pada alkohol primer, 

sekunder, dan tersier. Hasil reaksi oksidasi pada alkohol tergantung pada 

jenis alkohol yang dioksidasi. Oksidasi alkohol primer menghasilkan 

aldehid, dan apabila dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam 

karboksilat, sedangkan oksidasi alkohol sekunder menghasilkan keton. 

Adapun alkohol tersier tidak dapat teroksidasi. Reaksi oksidasi pada 

alkohol adalah sebagai berikut. 

+ O R C

H

H2

CR OH

O

alkohol primer                           alkanal

+ OR C

H

O

R C

OH

O

aldehid                    alkanoat

+ OC

H

R OH

R'

CR

R'

O

alkohol sekunder                alkanon 

+ OCR OH

R'

R"

tidak terjadi reaksi

alkohol tersier

alkohol primer + [O]        alkanal

alkanal   + [O]        alkanoat

alkohol sekunder + [O]        alkanon

 Mengapa pada alkohol primer dan sekunder dapat terjadi reaksi 

oksidasi, sedangkan pada alkohol tersier tidak? Jika kita cermati, ternyata  

reaksi oksidasi dapat berlangsung bila atom C yang mengikat gugus –OH 

masih mengikat atom H. Perhatikan pada struktur alkohol primer. Atom 

C yang mengikat gugus –OH masih mengikat 2 atom H sehingga mampu 

mengalami oksidasi dua kali, sedangkan pada alkohol sekunder atom C 

yang mengikat gugus –OH masih mengikat satu atom H sehingga dapat 

mengalami oksidasi satu kali. Namun, pada alkohol tersier, atom C yang 

mengikat gugus –OH sudah tidak mengikat atom H lagi sehingga reaksi 

oksidasi tidak dapat berlangsung. 

 Oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat atau ion 

karboksilat, dengan reaksi berikut.

+
O

H3C C

H

O

H3C C

OH

O

etanal asam etanoat



C

O

H
C3H7

+ Ag2O 2 Ag(s)C

O

OH
C3H7

+

H2C CH2 + HCl CH2ClH3C

C

H

CH2 + Br2 C

H

H3CH3C

Br

CH2Br
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 Pembuatan alkohol dilakukan dengan mengadisi senyawa etena 

dengan air menggunakan katalis asam sulfat. Reaksinya dapat kalian lihat 

di bawah ini.

H2C CH2 + H2O CH3CH2OH
H2SO4

180oC
      etena                                                       etanol    

 Reaksi adisi pada alkanal dengan hidrogen akan menghasilkan 

alkohol primer. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi reduksi, dan dapat 

kalian lihat di bawah ini.

+R C

H

O

R C

H2

OH

H H

Adapun adisi aldehid dengan HCN akan menghasilkan hidroksi 

karbonitril (sianohidrin) dengan reaksi sebagai berikut.

+C

H

O

C

H

OH

H CN CNRR

 Adisi pada senyawa keton menggunakan H2 membentuk kembali 

alkohol sekunder dengan reaksi sebagai berikut.

+ H2
H
C CH3

OH

H2

CH3CC CH3

H2

CH3C

O

3. Reaksi Substitusi (Penggantian)

 Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian satu atom atau gugus 

atom dalam sebuah molekul oleh atom atau gugus atom lain. Reaksi ini 

dapat dijumpai pada alkohol dan dalam pembuatan senyawa halo alkana.

D i s k u s i

 Telah diterangkan bahwa alkohol dapat dibuat dengan 

mengadisi etena dengan katalis asam sulfat. Etena termasuk 

dalam golongan alkena. Apakah alkohol dapat dibuat dengan 

mengadisi senyawa lain yang tergolong alkena dengan katalis asam 

sulfat? Bagaimana seandainya asam sulfat diganti dengan asam 

yang lain? Diskusikan dengan teman sekelompok kalian dan buatlah 

laporan hasil diskusi untuk dipresentasikan di depan teman-teman 

sekelas.

hidroksi karbonitril

alkohol sekunder
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Reaksi substitusi yang terjadi pada alkohol dengan pereaksi asam halida 

menghasilkan alkil halida.

R – OH  + HX        R – X   + H2O

Berikut adalah contoh reaksi antara propanol dengan asam bromida.

H7C3 – OH + HBr        H7C3 – Br  + H2O 

Reaksi tersebut menghasilkan bromo propana dan air.

 Pada reaksi substitusi pembuatan senyawa haloalkana, alkana 

disubstitusi oleh halogen menggunakan bantuan sinar ultra violet. 

                       Sinar U.V

CH4 + Cl2        CH3Cl + HCl     

                            Sinar U.V

CH3Cl + Cl2        CH2Cl2 + HCl

                              Sinar U.V

CH2Cl2 + Cl2        CHCl3 + HCl

                            Sinar U.V

CHCl3 + Cl2        CCl4 + HCl

 Reaksi ini terjadi secara beruntun sampai terbentuk senyawa 

polihaloalkana. Substitusi halogen pada alkana terjadi pada senyawa yang 

mempunyai atom C primer, sekunder, atau tersier. Atom H yang akan 

disubstitusi adalah yang terikat paling lemah. Adapun urutan kekuatan 

ikatan atom H pada atom C adalah: C tersier < C sekunder < C primer. 

Lihat baik-baik contoh reaksi berikut.

H2

C CH3
+ Br2 C

H

H3CH3C

Br

CH3 + HBr
sinar UV

H2

C CH3 + Cl2C
H

H2C

CH3
sinar UV

H2

C CH3C
H

H2C

Cl

+ HCl

 Secara kimia, alkoksi alkana dapat bereaksi dengan asam halida 

membentuk alkohol dan alkil halida dengan reaksi substitusi berikut.

H3C–O –––– CH2CH3 + HI        CH3OH +CH3CH2I        

        Etil metil eter                                      metanol    etiliodida

4. Reaksi Eliminasi

 Salah satu reaksi eliminasi yang sering ditemukan pada senyawa 

karbon adalah reaksi esterifikasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang 

melibatkan pelepasan atom atau gugus atom dari sebuah molekul dan 

menghasilkan molekul baru. 

 Adapun reaksi esterifikasi diartikan sebagai reaksi pembuatan senyawa 

ester (alkil alkanoat) dengan cara memanaskan asam organik, RCOOH 

dengan alkanol (R-OH) dan sedikit asam kuat. Jika alkohol direaksikan 



C

OH

O

+ R' OHR C

OR'

O

R + H2O

C

OH

O

+ H3C OHH3C C

OCH3

O

R + H2O

C2H5

H2SO4

140
o
C

2 CH3CH2OH O + H2OC2H5

H2C
H2SO4

180
oC

 CH3CH2OH + H2OCH2

C   +   NaOHH3C
O

OH
C   +   H2OH3C

O

ONa





H2C
H
C

OHOH

CH2

OH



H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

O

R

R

R + NaOH 3R C ONa

O H2C

HC

H2C

OH

OH

OH

+3



H2

C C
H2

C

OH

COOH

COOHHOOC

H3C C
H

COOH

OH

H2

C
H2

C
H2

C COOHHOOC
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Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kolom-kolom horizontal atau vertikal.

1. Senyawa yang sering dimasukkan ke dalam 

minuman beralkohol

2. Hasil oksidasi 2-propanol

3. Isomer antara alkohol dengan eter

4. Salah satu kegunaan eter

5. Senyawa ini untuk mengawetkan preparat

6. Pereaksi ini bila direduksi akan membentuk 

endapan berwarna merah bata

7. Senyawa ini sering digunakan untuk 

memberi rasa asam pada makanan

8. Senyawa ini disintesis untuk memberi 

aroma pada makanan dan minuman

Teka – Teki Kimia

M U N U J I B I U R E T P U Y

I K O N D E N S A S I O R W U

N E R A O D E T A N O L O F N

Y O S C P A S N P E N A T A M

A R I Q A E U T R T Q S E M O

K A T D N A K F O R M A L I N

A M A E E D R A P A T M A L O

F U N G S I O N A L E A K U S

E S T L T S S E N K R S T M A

H P E M E I A V O E A E O D K

L U F E S T E R N N S T S I A

I M L N I F I Q E A O A A M R

N B O T O H E U Z T C T D A I

G U N K P J S A U I I N E S D

v

1. Senyawa karbon terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa yang hanya terdiri atas unsur 

C dan H, biasa disebut hidrokarbon, serta senyawa yang terdiri atas atom C, H, dan O. Kelompok 

kedua terdiri atas alkil halida, alkanol, eter, alkanal, keton, alkanoat, dan alkil alkanoat. 

2. Gugus fungsional adalah atom/gugus atom yang dipunyai senyawa karbon dan berpengaruh 

terhadap sifat keseluruhan senyawa tersebut.

3. Rumus umum alkohol adalah CnH
2n+1

O, gugus fungsinya adalah –OH, dan nama senyawa dari 

golongan alkohol diberi akhiran –ol. Berdasarkan terikatnya gugus –OH pada atom C, ada tiga 

jenis alkohol, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ketiganya dapat dibedakan dengan reaksi 

oksidasi. Alkohol dapat mengalami isomer rantai, isomer posisi, isomer fungsional, maupun isomer 

optik. Jenis alkohol yang sering digunakan adalah metanol, etanol, dan gliserol.

4. Eter disebut juga sebagai alkoksi alkana dengan rumus molekul sama dengan alkohol dan 

mempunyai gugus fungsi –O–. Alkohol dan eter dapat dibedakan dengan cara mereaksikannya 

dengan logam natrium atau fosfor trihalida; alkohol akan bereaksi, sedangkan eter tidak. Eter 

digunakan sebagai pelarut non-polar.

5. Aldehid disebut juga alkanal dan merupakan isomer fungsional dengan keton. Rumus molekulnya 

C
n
H

2n
O. Untuk menamakan senyawa aldehid, diberi akhiran –al. Aldehid dapat dibuat dari oksidasi 

alkohol primer, dan dapat dioksidasi membentuk asam karboksilat. Aldehid dapat mereduksi 

pereaksi Fehling membentuk endapan merah bata, dan mereduksi pereaksi Tollens hingga 

menghasilkan endapan cermin perak, sedangkan keton tidak bereaksi.

6. Keton disebut juga alkanon, mempunyai gugus fungsi C

O

. Nama senyawanya diberi akhiran 

–on. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder.

R a n g k u m a n
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7. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi C
O
OH . Nama senyawa asam karboksilat selalu 

diawali kata asam dan diberi akhiran –oat. Contoh senyawa asam karboksilat dalam bahan 

makanan adalah asam asetat (cuka), dalam buah-buahan adalah asam sitrat pada jeruk, 

sedangkan dalam sayuran adalah asam oksalat pada bayam.

8. Ester berisomer fungsional dengan asam karboksilat dengan rumus molekul C
n
H

2n
O

2
.
 
Pembuatan 

ester dilakukan dengan reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara senyawa alkohol dengan asam 

karboksilat.

9. Halo alkana adalah senyawa alkana yang satu atom H-nya digantikan oleh unsur halogen, 

dan mempunyai rumus struktur R-X. Halo alkana dibuat dengan reaksi substitusi alkana 

dengan halogen atau dengan reaksi adisi alkena.

Adisi Reaksi masuknya sebuah molekul pada 

molekul organik tak jenuh melalui pemutusan 

ikatan rangkap

Alifatis Menunjukkan bahwa dalam senyawa 

organik, antaratom karbonnya terikat dengan 

membentuk rantai karbon terbuka (dapat 

berupa rantai lurus ataupun rantai bercabang)

Anestesi Suatu zat yang digunakan untuk 

menghilangkan kesadaran (obat bius)

Aromatis Menunjukkan bahwa suatu senyawa 

organik memiliki sifat aromatis seperti yang 

dicirikan oleh benzena

Asimetris Tidak simetris (tidak sama)

Enantiomer Dua senyawa yang mengalami 

keisomeran optis

Essence Ester sintesis yang beraroma buah-

buahan dan bunga-bungaan

Gugus fungsional Gugus atau bagian dari 

molekul organik yang bersifat reaktif terhadap 

zat atau pereaksi tertentu, yang menjadi ciri 

serta penentu sifat molekul organik itu

Hidrokarbon Senyawa organik yang tersusun 

hanya dari unsur karbon (C) dan unsur 

hidrogen (H)

Hidrolisis Reaksi yang terjadi antara suatu 

senyawa dan air dengan membentuk reaksi 

kesetimbangan

Isomer fungsional Senyawa-senyawa yang 

mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus 

fungsinya berbeda

Isomer optik Senyawa-senyawa yang rumus 

molekulnya sama, tetapi memutar bidang 

polarisasi dengan arah yang berbeda

Jenuh Menunjukkan bahwa suatu senyawa 

(umumnya senyawa organik) tidak memiliki 

ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 

antar atom C-nya

Pereaksi Fehling Larutan yang terdiri atas 

larutan tembaga sulfat (Fehling A) dengan 

larutan yang mengandung garam Rochelle dan 

basa NaOH/KOH (Fehling B)

Pereaksi Tollens Larutan yang dibuat dengan 

cara melarutkan perak oksida dalam larutan 

amonia

Polialkohol senyawa-senyawa yang mempu-

nyai gugus –OH lebih dari satu.

G l o s a r i u m
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 A  Pilihlah jawaban yang tepat

1. Dari senyawa-senyawa berikut: 

 1. 1-pentanol

 2. 2-metil-2-butanol

 3. 2-pentanol

 4. 2,3-dimetil-2-pentanol

 5. 3,3-dimetil-2-butanol 

 yang merupakan alkohol tersier adalah ….

 A. 1 dan 2

 B. 1 dan 3

 C. 2 dan 4

 D. 3 dan 4

 E. 2 dan 5

2. Reaksi antara C2H5OH dengan H2SO4 pada 

suhu 140
o
C akan menghasilkan ….

 A. CH2=CH2

 B. C2H5OC2H5

 C. CH3CH3 

 D. CH3COH

 E. CH3COOH

3. Senyawa : C
H

C

O

H

H
CH3C

C2H5

CH3

 

 mempunyai nama ….

 A. 3-metil-2-etilbutanal

 B. 2-etil-3-metilbutanal

 C. 3,3-dimetilbutanal

 D. asam 2-etil-3-metilbutanoat

 E. asam 3-metil-2-etilbutanoat

4. Yang merupakan isomer posisi dari dietil 

eter adalah ….

 A. dimetil eter

 B. etil metil eter

 C. dipropil eter

 D. metil propil eter

 E. etil etil eter

5. Di antara kegunaan senyawa eter adalah 

sebagai ….

 A. bahan untuk membuat minuman 

botol 

 B. obat maag

 C. antiseptik

 D. anestesi

 E. pengawet

6. Senyawa: C CH3

H
CH3C

CH3

O

 bila direduksi dengan hidrogen akan 

menghasilkan ….

 A. 3-metil-2-butanol

 B. 3-metil-2-butanon

 C. 2-metil-3-butanol

 D. 2-metil-2-butanon

 E. 2,3-dimetilbutanol

7. Isomer fungsional dari CH9C4

OH

O 

 adalah ….

     A. asam 2-metilpropanoat

 B. asam 2,2-dimetilpropanoat

 C. etil propanoat

 D. propil propanoat

 E. metil propanoat

8. Hasil reaksi dari:

 CC3H7

O

OH

C2H5 OH + ….

 

 A. propil butanoat

 B. etil butanoat

 C. propil propanoat

 D. etil propanoat

 E. butil propanoat

U l a n g a n  H a r i a n     
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9. Senyawa berikut yang dapat membentuk 

endapan merah bata dengan pereaksi 

Fehling adalah ….

 A. CH3CH3C

O

 B. H3C C

O

H 

 C. 

C CH3

CH3

H3C

OH
 

  D. 

C CH3

CH3

H3C

OH

 E. O CH3H3C

10. Reaksi : RCOOR’ + NaOH                

RCOONa + R’OH termasuk reaksi ….

 A. penetralan

 B. esterifikasi

 C. penyabunan

 D. alkoholisis

 E. eliminasi

11. Senyawa asam karboksilat yang terdapat 

pada sayuran bayam adalah ….

 A. asam asetat

 B. asam oksalat

 C. asam sitrat

 D. asam formiat

 E. asam laktat

12. Yang disebut sebagai freon adalah senyawa 

halo alkana dengan rumus molekul ….

 A. CHCl3
 B. C2H4Br2

 C. Cl2F2C

 D. C2H5Cl

 E. CCl4

13. Senyawa ester yang memberikan aroma 

pisang dan apel masing-masing adalah ….

 A. Amil valerat dan etil asetat

 B. Etil asetat dan amil valerat

 C. Amil valerat dan etil butirat

 D. Etil butirat dan amil valerat

 E. Etil formiat dan amil valerat

14. Rumus struktur yang merupakan isomer 

posisi dari butanol adalah ….

 A. isopropil alkohol

 B. 2-metilpropanol 

 C. dietil eter

 D. 2-butanol

 E. 3-metilpropanol

15. Berikut ini yang bukan merupakan 

kegunaan keton adalah ….

 A. pelarut kutek (cat kuku)

 B. pelarut plastik

 C. bahan pembuatan kloroform

 D. bahan pembuatan iodoform

 E. bahan pembuatan Freon

16. Yang merupakan pasangan isomer fungsional 

dan memiliki satu atom O adalah ….

 A. alkohol dan keton

 B. asam karboksilat dan ester

 C. alkohol dan aldehid

 D. aldehid dan keton

 E. eter dan keton

17. Halo alkana dapat dibuat dari reaksi 

substitusi ….

A. alkana dengan halogen dibantu asam 

sulfat

B. alkana dengan halogen dibantu sinar 

ultra violet

C. alkena dengan halogen dibantu asam 

sulfat

D. aldehid dengan halogen dibantu sinar 

ultra violet

E. aldehid dengan halogen dibantu asam 

sulfat

18. Suatu senyawa golongan alkohol yang 

berfungsi sebagai bahan kosmetik, pelarut 

obat, dan pemanis adalah ….

 A. metanol

 B. etanol

 C. propanol

 D. gliserol

 E. 3-metilpentanol
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19. Hasil reaksi persamaan berikut

 H3C C
H

CH2 + Cl2  adalah ….

 A. H3C C CHCl

Cl

 B. H3C
H
C CH2Cl

Cl

 C. ClH2C
H
C CHCl

H

 D. H3C
H
C CH2Cl

H

 E. ClH2C C CHCl

H

20. Berikut reaksi yang tidak dapat berlangsung 

adalah ….

 A. reduksi aldehid dengan Fehling

 B. reduksi keton dengan Tollens

 C. oksidasi alkohol Sekunder

 D. adisi alkena dengan molekul klorida

 E. oksidasi aldehid

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Berilah nama untuk senyawa-senyawa:

 a. 

C
H

CH2

CH3

H
CH3C

OH

CH3

 

 b. H2

C O
H2

CH3C
H2

C CH3

        c.   

C
H

C

O

OH

H2

CH3C

CH3

       d.   
C
H

CH3

H2

CH2C

Br

Cl

2.  Tulislah rumus struktur dari:

 a. 2,4-dimetilpentanon

 b. 2,2-dimetilbutanal

 c. 3-etilbutanoat

3.  Tuliskan hasil reaksi persamaan reaksi berikut.

 a. 

C
H

H2

CH3C

OH

CH3 + KMnO4

 b.  
C
H

C

O

H

H2

CH3C

CH3

+K2Cr2O7

       c.  
H2

C C

O

OH

H3C+C2H5OH

4.  Tuliskan isomer fungsional dari rumus 

molekul berikut.

 a. C6H14O 

 b. C6H12O

5. Sebutkan jenis-jenis alkohol berdasarkan 

terikatnya gugus –OH pada atom C. 

Bagaimana cara membedakannya? Jelaskan.

6. Sebutkan sifat-sifat eter dan kegunaannya.

7. Apakah reaksi esterifikasi itu? Terangkan 

dan tuliskan reaksinya.

8. Bagaimana cara membuat senyawa aldehid? 

Jelaskan beserta reaksinya.

9. Bagaimana cara membedakan aldehid dan 

keton? Terangkan.

10. Ada berapa cara pembuatan senyawa 

haloalkana? Sebutkan dan jelaskan.
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Bukalah lemari pakaian kalian. Sibakkan tumpukan baju di sana. Jika 

di sela-sela pakaian tampak butiran-butiran putih keras seukuran 

kelereng, mungkin itu kapur barus yang ditebarkan oleh ibu kalian. 

Kapur barus digunakan untuk memberikan bau wangi pada pakaian dan 

mencegah pakaian dimakan ngengat. Nah, sebenarnya kapur barus terdiri 

atas senyawa yang mengandung gugus benzena. Lalu apa yang dimaksud 

de ngan benzena? Bagaimana pula struktur kapur barus? Bisa tidak kita 

membuatnya sendiri? Kalian akan tahu dengan mempelajari bab menge-

nai benzena dan turunannya berikut ini.

Benzena
dan Turunannya

B a b   
VII
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 Sebuah kapur barus akan dapat kita buat sendiri setelah kita 

mengetahui beberapa hal yang sangat berkaitan dengan senyawa 

penyusunnya, yaitu benzena. Untuk itu, kita akan belajar menuliskan 

rumus struktur benzena dan memahami bahwa setiap atom C pada 

cincin benzena memiliki fungsi yang sama. Dengan demikian, kita 

dapat menerangkan pengertian orto, meta, dan para. Ada hal lain 

lagi yang harus diketahui, yaitu mengetahui reaksi substitusi atom H 

pada benzena, sifat fisik dan kimia, serta kegunaan benzena maupun 

turunannya.  

 

A. Struktur Benzena

 Benzena merupakan senyawa aromatik yang paling sederhana. Untuk 

pertama kalinya, benzena diisolasi oleh Michael Faraday pada tahun 1825 

dari residu berminyak yang tertimbun dalam pipa gas di London. Tar 

batubara merupakan sumber utama benzena, dan sekarang digantikan 

oleh petroleum.

 Lalu apa sebenarnya benzena itu? Bagimana struktur, sifat-sifatnya, 

dan apa pula gunanya bagi kita? Pelajari uraian berikut. 

 Benzena merupakan senyawa karbon siklik dengan enam atom 

karbon  dan enam atom hidrogen sehingga rumus molekulnya adalah 

C6H6. Bagaimana rumus struktur benzena? Hasil analisis di laboratorium 

ter hadap senyawa C6H6 memberikan data sebagai berikut.

 C6H6 + Br2        tidak terjadi reaksi adisi

 C6H6 + KMnO4        tidak terjadi reaksi oksidasi   

 C6H6 + Br2       terjadi reaksi substitusi menghasilkan C6H5Br
                                               FeBr2

                                                 Ni C6H6 + H2        terjadi reaksi adisi menghasilkan  C6H12

 Dari data tersebut maka diperkirakan struktur benzena tidak seperti 

alkena atau alkuna karena tidak dapat diadisi. Struktur benzena hampir 

mengarah pada struktur alkana, dibuktikan dengan berlangsungnya reaksi 

substitusi C6H6 dengan Br2.

 Friedrich August Kekule pada tahun 1865 mengemukakan 

pendapatnya tentang struktur benzena. Menurutnya, struktur benzena 

adalah segi enam beraturan yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap 

dan tidak rangkap secara berselang, sedangkan sudut antar atom C 

sebesar 120
o
. Menurut Kekule, struktur benzena  digambarkan sebagai 

berikut.
HH

H

H H

HC

C

C C

C

C

H

H

H H

H

H
disederhanakan

Kata
 Kunci

• Benzena

• Aromatik

• Struktur benzena

• Sifat benzena

• Kegunaan benzena

Benzena pertama kali 

diisolasi oleh Michael 

Faraday pada tahun 

1825 dari suatu gas yang 

saat itu digunakan untuk 

penerangan.

n
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or
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Friedrich August Kekule lahir 

di Darmastadt, Jerman, 

pada tahun 1829. Ia diakui 

sebagai salah satu guru 

terbesar ilmu kimia di abad 

XIX. Ia sangat dikenal oleh 

para ahli kimia karena teori-

teorinya tentang struktur 

senyawa organik, termasuk 

benzena.

Robert, 2004, hlm. 75
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Jika atom/gugus atom yang diikat berbeda, maka salah satu dianggap 

sebagai induk. Sebagai contohnya, lihat turunan benzena berikut.

HO

O2N

m–nitrofenol

CH3O2N p–nitrotoluena

3. Jika tiga atau lebih atom H yang disubstitusi (digantikan) oleh atom 

lain, maka digunakan penomoran dimulai dari atom C yang mengikat 

gugus atom induk. Perhatikan contoh berikut.

 

NH2

Cl

Cl

3,5-dikloroanilin 

Senyawa benzena ada yang mempunyai lebih dari satu inti benzena 

dan diberi nama khusus, seperti contoh senyawa berikut. 

 

fenantrena

naftalena

antrasena

 

Asam asetil salisilat 

(aspirin) dan parasetamol 

(asetaminofen), digunakan 

sebagai obat penghilang 

rasa sakit dan penurun panas, 

namun parasetamol lebih aman 

bagi lambung.

Mulyono, 2006, hlm. 52

Asam asetil salisilat (aspirin)

parasetamol (asetaminofen)

D i s k u s i

 Perhatikan rumus struktur dari turunan benzena berikut.

 

Br O2N

OH

Br

Cl

Cl

NH2

 o-dibromobenzena                               m-nitrofenol                                            3,5-dikloroanilin

                 (a)                                                     (b)                                                                 (c)

 Mengapa pada struktur (a) dan (b) kita mendapatkan istilah o- (orto) 

dan m- (meta), sedangkan pada struktur (c) tidak? Apa perbedaannya? 

Bagaimana sebenarnya pengertian orto, meta, maupun para? Kapan 

kita bisa menggunakannya? Bahaslah bersama teman-teman kalian 

untuk menemukan jawabannya. Presentasikan hasilnya di depan kelas 

agar teman-teman dari kelompok lain dapat menanggapinya.
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 Penamaan benzena tersubstitusi kelihatannya memang sedikit 

kompleks dan membingungkan. Namun, jika kalian telah terbiasa 

berlatih memberi nama, hal itu akan terasa sangat mudah. Untuk 

itu, kerjakanlah dahulu soal-soal berikut sebelum kalian belajar lebih 

lanjut mengenai materi kegunaan benzena dan turunannya.

 Mempelajari struktur, sifat-sifat, dan turunan benzena mungkin 

terkesan teoritis dan hanya dikenal orang yang belajar kimia saja. 

Bagaimana dengan hal nyata dari benzena dalam kehidupan sehari-

hari? Nah, tibalah saatnya kita akan belajar tentang kegunaan benzena 

dan turunannya dalam keseharian. 

D. Kegunaan Benzena dan Turunannya

 Berbagai senyawa benzena telah menyusun barang-barang yang 

kita gunakan sehari-hari, hanya saja kebanyakan dari kita belum tahu. 

Beberapa senyawa tersebut antara lain adalah:

1. Benzena (C6H6)

 Kegunaan terbesar dari benzena adalah sebagai pelarut non polar dan 

sebagai bahan baku pembuatan senyawa turunan benzena yang lain. Jika 

benzena direaksikan dengan Cl2 berlebih, keenam atom H pada benzena 

akan disubstitusi oleh atom Cl, sehingga terbentuk benzena heksaklorida 

(BHC). BHC ini merupakan suatu insektisida yang sangat kuat. 

2. Fenol (C6H5 – OH) 

 Senyawa ini tidak termasuk golongan alkohol, bahkan sifatnya pun 

berbeda dengan alkohol meskipun fenol mengikat gugus hidroksi (–OH). 

Misalnya, alkohol bersifat basa, sedangkan fenol merupakan asam lemah. 

1. Tulislah struktur senyawa berikut.

 a. m-bromotoluena

 b. 3,4,5-trimetilfenol

2. Berilah nama senyawa berikut

 a. 

CH3

HO

 

 

 b. 

NH2

Cl

Cl 

3. Suatu senyawa turunan benzena 

memiliki rumus empirik C
6
H

5
(CH

3
)

2
. 

Tuliskan rumus strukturnya dan 

tuliskan pula isomernya.

4. Lanjutkan persamaan reaksi berikut.

 HH

H

H H

H + Cl2
FeCl2

5. Bagaimana cara membuat nitro benzena dari 

benzena? Zat apa saja yang dibutuhkan? 

Terangkan dan tuliskan persamaan reaksinya.

Uji  Kompetensi

Fenol

Walaupun fenol tidak 

berwarna, namun senyawa 

di atas dapat berubah 

warna menjadi merah muda 

kalau terkena cahaya

Mulyono, 2006, hlm. 127
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CH3

CH3 CH3

OH

O
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CH3
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H
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C
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Benzena Senyawa karbon yang mempunyai 

struktur siklik dengan rumus molekul C
6
H

6

Karsinogenik Menyebabkan kanker

Naftalen Senyawa hidrokarbon aromatik de-

ngan rumus kimia C
10

H
8

Narkotika Istilah yang diterapkan untuk obat 

yang berfungsi sebagai penenang maupun 

sebagai pembunuh rasa sakit

Non-polar Menunjukkan suatu bahan atau 

zat yang molekul-molekulnya tidak memiliki 

momen dipol permanen

Resonansi Peristiwa delokalisasi elektron dari 

ikatan rangkap ke ikatan sebelahnya pada 

struktur benzena

Siklik Menunjukkan bahwa suatu senyawa 

(biasanya senyawa organik) memiliki struktur 

cincin dalam molekulnya

Substitusi Penggantian salah satu atom atau 

gugus atom dalam sebuah molekul oleh atom 

atau gugus atom lain

Toksik Beracun

 A  Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Data berikut yang tidak benar tentang 

senyawa benzena adalah ….

A. struktur molekulnya segi enam beraturan

B. mudah melakukan reaksi adisi dengan 

air brom

C. mempunyai ikatan tak jenuh

D. sudut antaratom C sebesar 120
o

E. dapat mengalami peristiwa resonansi

2. Benzena dibedakan dari sikloheksana dengan 

melihat ….

 A. titik didihnya

 B. jumlah atom C-nya

 C. ikatannya                                        

 D. titik lelehnya

 E. aromanya

3. Siapa yang pertama kali mengemukakan 

tentang struktur benzena?

 A. Faraday.

 B. Kekule.

 C. Wohler.

 D. Wurtz.

 E. Grignard.

4. Rumus struktur suatu senyawa turunan 

benzena adalah

 

C3H7

 

 Rumus empirisnya ada lah ….

 A. C6H6

 B. C6H13

 C. C7H13

 D. C9H12

 E. C9H9

5. Perhatikan gambar ini:

 
CH3O2N

 

 Nama senyawanya adalah ….

 A. o-nitro toluena

 B. metil nitro benzena

 C. m-nitro toluena

 D. p-nitro toluena

 E. nitro toluena

6. Benzena yang kehilangan satu atom H 

dinamakan ….

 A. turunan benzena

 B. fenol

 C. fenil

 D. benzyl

 E. benzoil

U l a n g a n  H a r i a n     
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7. Berapa jumlah isomer tri-metil benzena?

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

 E. 5.

8. Turunan benzena yang memiliki gugus 

amino adalah ….

 A. fenol 

 B. toluena

 C. asam benzoat

 D. anilin

 E. stirena

9. 
+  HNO3

H2SO4

 Reaksi di atas akan menghasilkan turunan 

benzena berupa ….

   A. NO3 

 B. NO2

O4S

 

 

 C. NO2

 

 D. NO2

O3S

 

 E. SO3

10. Asam benzena sulfonat dihasilkan dari 

reaksi ….

 A. sulfonasi benzena

 B. sulfonasi toluena

 C. nitrasi benzena

  D. nitrasi toluena

 E. klorinasi benzena

11. Senyawa turunan benzena “trinitro toluena” 

mempunyai kegunaan sebagai ….

 A. bahan pembuat kue

 B. bahan peledak

 C. bahan pengawet

 D. bahan pewarna

 E. pengharum ruangan

12. Karbol adalah senyawa turunan benzena 

yang banyak digunakan untuk bahan 

antiseptik dengan rumus molekul ….

 A. C6H5NH2

 B. C6H5COOH

 C. C6H5OH

 D. C6H5CHO

 E. C6H5CH3

13. Apabila dioksidasi dengan KMnO4, toluena 

akan menghasilkan ….

 A. anilin 

 B. asam asetat

 C. metil benzena

 D. fenil amina

 E. asam benzoat

14. Apabila direaksikan dengan metil klorida 

disertai katalis AlCl3, benzena akan 

menghasilkan asam klorida dan senyawa 

turunan benzena berupa ….

 A. fenol

 B. toluena

 C. fenil amina

 D. benzaldehida

 E. stirena

15. Senyawa yang digunakan untuk desinfektan 

dan pengawet kayu adalah ….

 A. 
CH3

 

 B. 
COOH

 C. 
NH2
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 D. 
OH

 E. 
Cl

16. Senyawa dengan rumus struktur  

  
CH3

 dapat digunakan sebagai ….

 A. pembuat zat peledak

 B. zat warna

 C. pengawet makanan

 D. bahan obat-obatan

 E. pengharum ruangan 

17. Berikut adalah senyawa turunan benzena 

yang memiliki gabungan cincin benzena, 

kecuali….

 A. naftalena

 B. antrasena

 C. fenantrena

 D. pirena

 E. stirena

18. Yang merupakan perbedaan fenol dengan 

alkohol adalah ….

A. fenol tidak mengandung gugus OH, 

sedangkan alkohol mengandung gugus 

OH

B. fenol bersifat asam, sedangkan alkohol 

bersifat basa

C. fenol beracun, sedangkan alkohol tidak

D. fenol bereaksi dengan asam sedangkan 

alkohol tidak

E. fenol dapat teroksidasi, sedangkan 

alkohol tidak

19. Senyawa yang berfungsi sebagai obat sakit 

kepala adalah ….

 A. fenol

 B. parasetamol

 C. toluena

 D. asam benzoat                                

 E. fenil amina

20. Senyawa berikut yang berfungsi sebagai 

bahan pembuat kapur barus (kamper) yaitu 

….

 A. 

 

 B. CH3

 C. 

 

  D. NO2

 

 E. 

 B  Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Bagaimana struktur benzena menurut 

Kekule? Jelaskan.

2. Apa yang dimaksud peristiwa resonansi 

pada benzena? Terangkan.

3. Jelaskan mengapa benzena sukar mengalami 

reaksi adisi, padahal mempunyai ikatan tak 

jenuh.

4. Berilah nama untuk senyawa berikut.

 a.  

OH

Cl

Cl

 

 b. NO2

NO2

H2N
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5. Tentukanlah jumlah isomer fungsi gugus 

benzena dengan 2 gugus metil yang melekat 

padanya. Gambarkan dan beri nama.

6. Jelaskan perbedaan dan persamaan yang ada 

antara senyawa fenol dengan heksanol.

7. Bagaimana cara membuat asam benzoat 

dari turunan benzena? Jelaskan dan tuliskan 

persamaan reaksinya.

8. Suatu turunan benzena mempunyai rumus 

molekul C6H5NH2. Tuliskan strukturnya, 

beri nama, dan sebutkan kegunaannya.

9. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara 

asam salisilat dan parasetamol. Gambarkan 

struktur masing-masing.

10. Sebutkan kegunaan senyawa berikut.

 a. Fenol

 b. Antrasena

 c. TNT 
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Kedua

Ulangan Tengah Semester 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Rumus molekul CnH2n+2O merupakan ru-

mus molekul senyawa ....

A. alkohol dan aldehid

B. alkohol dan eter

C. aldehid dan eter

D. aldehid dan keton

E. keton dan ester

2. Senyawa-senyawa berikut.

1. 1-pentanol

2. 2-metil-2-butanol

3. 2-pentanol

4. 2,3-dimetilpentanol

5. 3,3-dimetil-2-butanol

 Yang merupakan alkohol sekunder adalah ….

A. 1 dan 2

B. 1 dan 4

C. 2 dan 4

D. 2 dan 5

E. 3 dan 5

3. Senyawa H3C
H2

C C

CH3

CH3

C

O

H

 

 

 mempunyai nama ….

A. 3-metil-2-etilbutanal

B. 2-metil-2-metilbutanal

C. 2,2-dimetilbutanal

D. 2,2-dimetilbutanol

E. asam 2,2-dimetilbutanoat

4. Senyawa berikut yang tergolong eter 

adalah ....

A. CH3 – CH2 – CH2OH

B. CH3 – CO – CH2 – CH3

C. CH3 – CH2 – CH2 – CHO

D. CH3 – CH2 – OCH2 – CH3

E. CH3 – CH2 – CH2 – COOH

5. Isomer rantai dari: 

 CH2CH3 CH

CH2

CH2 C

H

O 

 adalah ….

A. 2,3-dietilbutanal

B. 3-metilpentanol

C. 3,3-dimetilbutanol

D. 2,3-dimetil-2-butanon

E. 3-etilbutanal

6. Senyawa di bawah ini yang dapat 

membentuk cermin perak dengan pereaksi 

Tollens adalah ….

A. CH3C CH3

O

B. H3C C
H

CH3

C

O

CH3

C. H3C C

CH3

CH3

OH
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D. H3C O CH3

E. 

CH3C

CH3

C

CH3 O

H

                 

7. Senyawa CH3 C CH3

O

 sering digunakan 

sebagai ....

A. pengawet preparat

B. bahan pewarna

C. pelarut cat kuku

D. desinfektan

E. obat-obatan

8. Senyawa berikut : HOOC  –  COOH  

termasuk asam karboksilat. Asam tersebut 

banyak terdapat dalam ....

A. jeruk

B. kecap

C. anggur

D. susu

E. bayam

9. Reaksi antara propanol dengan asam 

butanoat akan menghasilkan senyawa 

ester dengan nama ....

A. asam propil butanoat

B. propil butanoat

C. butil propanoat

D. propil propanoat

E. butil butanoat

10. Senyawa halo alkana yang digunakan sebagai 

pendingin dalam almari es adalah ….

A. CHCl3

B. C2H4Br2

C. Cl2F2C

D. C2H5Cl

E. CCl4

11. Benzena merupakan senyawa karbon yang 

terdiri dari  6 atom C dengan struktur segi 

enam beraturan dan sudut antar atom C 

120
o
, ada 3 ikatan jenuh dan 3 ikatan tak 

jenuh yang berselang. Pendapat tersebut 

dikemukakan oleh ....

A. Dalton

B. Wurtz

C. Kekule

D. Goldstein

E. Faraday

12. Turunan benzena dengan rumus struktur

CHO  disebut ....

A. fenol

B. toluena

C. asam benzoat

D. stirena

E. benzaldehid

13. Struktur senyawa m-dibromobenzena 

adalah ....

 A. 
Br

Br

     

 

 B. 
Br

Br

   

 C. 
BrBr
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 D. 

BrBr

 E. 

Br

Br

14. Suatu senyawa memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

1. bersifat asam

2. dapat digunakan sebagai desinfektan 

dan pengawet kayu

3. mempunyai gugus hidroksi

4. termasuk turunan benzena

 Senyawa yang dimaksud adalah ....

A. anilin

B. alkohol

C. toluena

D. fenol

E. asam benzoat

15. Senyawa 

NO2

H2N

NO2

  

 mempunyai nama ....

A. 1,3-dinitroamina

B. 3,5-dinitroamina

C. 3,5-dinitroanilin

D. 1-amina-3,5-dinitrobenzena

E. 1,3,5-dinitroanilin

16. Senyawa dengan rumus molekul 

C6H5NH2 memiliki fungsi sebagai ….

A. bahan pembuat kue

B. bahan peledak

C. pengharum ruangan

D. bahan pengawet kayu

E. bahan pengawet makanan

17. Jenis reaksi yang mudah dilakukan 

terhadap benzena adalah ....

A. adisi

B. substitusi

C. oksidasi

D. hidrasi

E. eliminasi

18. Senyawa yang digunakan untuk membuat 

bahan peledak adalah ….

A. 
CH3

    

B. 
COOH

   

C. 
Cl

        

D. 
OH

  

E. 
F

   

19. Suatu turunan benzena yang dapat 

memerahkan lakmus biru dan dapat 

bereaksi dengan  NaOH (basa) membentuk 

garam natrium fenolat adalah ….

A. H5C6 – CH3

B. H5C6 – Cl 

C. H5C6 – COOH 

D. H5C6 – OH

E. H5C6 – NH2
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20. Senyawa berikut yang benar sesuai 

kegunaannya adalah ....

A. asam benzoat untuk pengawet 

makanan

B. anilin untuk membuat tekstil

C. fenol untuk pelarut non-polar

D. toluena untuk desinfektan

E. naftalena untuk bahan peledak

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Tulislah struktur senyawa berikut:

a. 2,4-dimetil-3 pentanon

b. isopropil etanoat

c. 3,3-dibromo-2,2-diklorobutana 

2. Apakah yang dimaksud dengan:

a. reaksi esterifikasi 

b. reaksi saponifikasi 

c. reaksi adisi

3. Apa kegunaan senyawa berikut?

a. etanol

b. kloroform

c. formalin

4. Mengapa alkohol memiliki titik didih 

lebih tinggi dari eter? Jelaskan.

5. Sebutkan senyawa asam karboksilat dan 

ester yang terdapat pada jeruk, serta 

tuliskan rumus molekulnya.

6. Apakah perbedaan dan persamaan 

senyawa alkena dan benzena?

7. Tuliskan struktur turunan benzena 

berikut.

a. p-kloro fenol

b. 2,4,6 trikloro toluena

8. Sebutkan kegunaan zat-zat berikut.

a. benzena

b. asam benzoat

c. aspirin

9. Suatu senyawa turunan benzena apabila 

direaksikan dengan dioksidasi dengan 

KMnO4 akan menghasilkan turunan 

benzena lain yang mengandung gugus 

COOH. Tuliskan rumus kedua turunan 

benzena tersebut, beri nama dan tuliskan 

pula persamaan reaksinya.

10. Apa yang kamu ketahui tentang naftalena? 

Tuliskan struktur dan kegunaannya.



Polimer 215

Polimer

Di zaman ini, seolah kita tak bisa lepas dari benda-benda plastik dan 

sejenisnya. Minuman dikemas dalam botol plastik, cairan pember-

sih, sampo, sabun cair, sampai bumbu masak seperti saos dan kecap juga 

dikemas dalam botol plastik. Selain plastik, ada karet yang digunakan 

untuk ban maupun benda mainan, ada teflon untuk memasak, ada da-

cron untuk pengisi bantal dan boneka, dan masih banyak benda-benda 

yang lain. Walaupun polimer sintetik sering diidentikkan dengan plastik, 

namun pada kenyataanya tidaklah demikian. Sebagai contohnya, benda-

benda di atas merupakan polimer sintetik. Apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan polimer? Mengapa mereka disebut sebagai polimer? Bagaimana 

cara kita membuatnya?  Bagaimana pula dengan sifat-sifatnya? Mari kita 

cari bersama jawabannya dalam bab ini.

B a b   
VIII
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 Sebagai langkah awal untuk bisa membuat sebuah senyawa polimer, 

tentu saja ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kuasai. 

Diantaranya, kalian harus memahami dan menguasai pengertian polimer, 

mengetahui dan menuliskan  reaksi pembuatannya, menentukan sifat-

sifat fisiknya, serta mengetahui manfaat dan bahaya polimer dalam 

kehidupan.

A. Reaksi Polimerisasi

 Reaksi polimerisasi merupakan reaksi penggabungan molekul-

molekul kecil membentuk molekul yang besar (Gambar 8.1). Senyawa-

senyawa (molekul-molekul) yang bergabung disebut monomer, 
sedangkan senyawa hasil gabungan yang sangat besar dinamakan senyawa 

polimer atau makromolekul.
 Berdasarkan asalnya, polimer digolongkan menjadi dua macam, 

yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Beberapa polimer yang sudah 

ada di alam antara lain polisakarida (pati dan selulosa), protein, enzim, 

asam nukleat, serat otot, sutra, dan karet. Polimer sintetik lebih banyak 

jenisnya, seperti vinil, poliester, polipropilena, dan polivinilklorida. Kalau 

kita perhatikan, sebenarnya kita tidak pernah lepas dari benda-benda 

polimer dalam keseharian kita.

 Sangat mungkin saat di rumah, kalian dengan baju dari poliester 

duduk di atas kursi dari vinil dan menulis di atas daun meja formika. Di 

bawah kalian terbentang karpet dari poliester atau polipropilena, dinding 

tembok di sekeliling kalian dicat dengan cat lateks. Mobil ayah kalian 

memakai ban karet dan interiornya dari vinilklorida. Peralatan dapur ibu 

kalian berupa piring dari melamin, sedangkan wajan dan panci berlapis 

teflon. Di rumah kalian ada peralatan sehari-hari berupa sikat gigi, sisir 

rambut, stop kontak listrik, dan sebagainya. Wah, ternyata banyak sekali 

kita menggunakan benda-benda dari senyawa polimer ini.

 Polimer sintetik sering dipertukarkan dengan plastik yang kita kenal 

sehari-hari. Hal ini dikarenakan sifat plastik maupun polimer yang mudah 

dilelehkan dan diubah menjadi beberapa bentuk, padahal sebenarnya 

plastik mempunyai arti yang lebih sempit. Plastik merupakan salah 

satu senyawa polimer yang dapat disintesis dengan reaksi polimerisasi. 

Adapun reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu reaksi 

polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi.

1. Polimerisasi Adisi

 Polimerisasi adisi terjadi pada molekul yang mempunyai ikatan tak 

jenuh (rangkap). Ikatan tersebut akan terbuka dan membentuk polimer 

tanpa hilangnya atom atau gugus atom. Sebagai contoh, perhatikan reaksi 

pembentukan polietena berikut.

C

H

H

C

H

H

C

H

C

H

H

H

C

H

H

Cn

H

H

n

Kata
 Kunci

• Makromolekul

• Reaksi polimerisasi

• Penggolongan

 polimer

• Sifat polimer

• Kegunaan polimer

Gambar 8.1 Bagan 

penggabungan monomer-

monomer menjadi polimer

Gambar 8.2 Plastik yang 

sering dipertukarkan 

namanya dengan polimer 

karena sama-sama mudah 

dibentuk
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1. Kopolimer statistik

Merupakan kopolimer yang susunan monomernya tidak beraturan (acak). 

Perhatikan polanya berikut ini.

[–A–B–B–A–A–B–A–A–B–A–B–]

2. Kopolimer blok

Kopolimer ini mempunyai monomer yang tersusun secara teratur dengan 

jumlah tertentu. Polanya sebagai berikut.

[–A–A–B–B–A–A–B–B–A–A–]

3. Kopolimer bergantian

Kopolimer ini mempunyai monomer yang susunan monomernya 

bergantian, dan polanya digambarkan sebagai berikut.

[–A–B–A–B–A–B–A–B–A–B–]

4. Kopolimer bercabang

Kopolimer bercabang memiliki dua jenis monomer. Satu jenis sebagai 

rantainya, dan jenis lain tersusun sebagai cabangnya. Agar lebih jelas, 

perhatikan pola kopolimer bercabang di bawah ini.

[–A–A–A–A–A–A–A–]

B

B

B

B

B

B

 Polimer mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap panas. Karena 

perbedaan inilah, maka ada pengelompokan polimer berdasarkan sifatnya 

terhadap panas. Pembahasan selanjutnya dapat kalian jumpai pada materi 

sifat-sifat polimer.

C. Sifat-sifat Polimer

 Sifat dan ketahanan polimer terhadap panas berbeda-beda. Ada 

polimer yang menjadi lunak (lembek) bila terkena panas, ada pula yang 

sebaliknya. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dibedakan 

menjadi 3 kelompok, yaitu:

Karet Buatan

Polimer alam, seperti karet 

alam, memiliki beberapa 

keterbatasan, antara 

lain berbau, lunak, dan 

lengket jika suhu udara 

terlalu panas; keras dan 

rapuh jika suhu udara 

terlalu dingin; berbau, dan 

sering melekat pada saat 

pengolahannya. Selain itu, 

ketersediaannya terbatas 

di alam. Beberapa hal ini 

menjadi faktor pembatas 

untuk pemanfaatannya.

Karena beberapa 

keterbatasan tersebut, 

manusia mengganti 

penggunaan karet alam 

dengan polimer sintetik 

seperti poliisoprena (polimer 

dari isoprena; 2-metil-1,3-

butadiena), suatu zat yang 

memiliki sifat seperti karet 

alam. Hanya saja bahan ini 

tidak dipanen dari kebun 

karet, tetapi diproduksi 

dalam skala industri.

Roberts, 2004, hlm. 55-58

Uji  Kompetensi

1. Secara umum, polimer dikelompokkan menjadi 

tiga. Sebut dan jelaskan.

2. Apa yang dimaksud dengan homopolimer 

dengan kopolimer? Jelaskan.

3. Sebutkan perbedaan polimer alam dengan 

buatan, serta berikan contoh masing-masing.

4. Bagaimana ciri-ciri plastik? Sebutkan 

kegunaannya. 

5. Sebutkan jenis kopolimer dengan 

susunan monomer sebagai berikut

a. [ – X – X – X – Y – Y – Y – X – X – X – Y – Y – Y –]

b. [– M – N – M – M – N – N – M – N – M – M – ]
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D. Kegunaan Polimer

 Sangat sulit bagi kita untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang 

terbuat dari polimer, terutama polimer sintetik. Mereka telah menjadi 

bagian yang erat dan seolah menjadi kebutuhan primer bagi kita. 

Perlengkapan rumah tangga, perlengkapan sekolah, perangkat komputer, 

telepon, kabel, mainan anak-anak, pembungkus makanan, sampai klep 

jantung buatan, semuanya tidak lepas dari campur tangan polimer 

sintetik. 

 Beberapa jenis polimer yang sering digunakan dalam 

perlengkapan keseharian antara lain:

1. Polietilena (PE)

 Polietilena (polietena) berasal dari penggabungan monomer 

etena melalui reaksi adisi berikut.

    etana                        polietilena

C

H

H

C

H

H

n C

H

C

H

C

H

H

C

H

H

H

H n

 Polimer ini tidak tahan panas dan biasanya digunakan untuk  

kantong plastik, botol plastik, film cetakan, tas, dan ember.

2. Polipropilena (PP)

 Polipropilena berasal dari reaksi polimerisasi adisi monomer 

propena. Polimer  ini lebih tahan panas dan biasa digunakan untuk 

kantong plastik. Reaksi polimerisasinya dituliskan sebagai berikut.

  propena                    polipropilena

C

H

H

C

CH3

H

n C

H

C

H

C

CH3

H

C

H

H

CH3

H n

3. Polivinilklorida (PVC)

 PVC berasal dari penggabungan monomer vinilklorida melalui reaksi 

polimerisasi adisi. Polimer ini bersifat keras dan kaku. Polivinilklorida 

digunakan untuk  karpet, kayu imitasi, pralon, alat-alat listrik, dan film. 

Reaksi pembentukannya dituliskan sebagai berikut.

 vinil klorida                     PVC

C

H

H

C

Cl

H

n C

H

C

H

C

Cl

H

C

H

H

Cl

H n

Gambar 8.7 Pipa pralon yang terbuat dari 

polivinilklorida

Gambar 8.6 Ember dan tas merupakan 

barang-barang yang terbuat dari 

polietilena.
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n CC

OO

OHHO
H2

C
H2

C OHHO+

CC

OO
H2

C
H2

C O

n

+ H2On

Uji  Kompetensi

1. Berikan contoh polimer alam dan polimer 

sintesis masing-masing 3 buah. 

2. Berdasarkan sifatnya, polimer dibedakan 

menjadi 3 kelompok, sebutkan dan jelaskan.

3. Bagaiman sifat kelenturan dari polimer alam 

dan polimer sintetik? Jelaskan perbedaannya.

4. Sebutkan kegunaan polimer berikut.

 a. PVC

 b. teflon

 c. nilon

5. Bagaimana cara membuat senyawa polimer 

dacron? Apakah kegunaannya? Jelaskan. 

D i s k u s i

   Beberapa polimer di antaranya adalah nylon, dacron, 

polietilena, polipropilena, dan PVC. Reaksi polimerisasi dari 

polimer-polimer ini dapat kalian jumpai dalam materi di depan. 

Nah, sekarang diskusikanlah bersama teman-teman kalian tentang 

jenis reaksi polimer dari beberapa polimer yang telah disebutkan. 

Kalian bisa mengatakan jenis reaksinya berdasarkan asal monomer 

dan jenis monomer pembentuknya.

   Apabila di sekitar kalian ada pabrik yang memproduksi bahan-

bahan polimer, buatlah rencana dan berkunjunglah ke sana untuk 

melakukan pengamatan tentang beberapa hal, antara lain mengenai 

jenis polimer yang dihasilkan, reaksi polimer yang digunakan, dan 

cara pembuatannya. Amati juga manfaat serta dampak buruk dari 

produk serta proses pengolahannya. Laporkan hasil pengamatan 

kalian dalam sebuah karya tulis dan simpanlah di perpustakaan 

sebagai referensi. Jadikanlah karya tulis ini sebagai Tugas Proyek 

kalian.

                 asam tereftalat                                     etilen glikol

                               dacron
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E. Dampak Polimer Terhadap Lingkungan

 Seperti telah dibahas di atas bahwa setiap hari kita berhubungan 

dengan benda-benda polimer. Jika kita perhatikan, yang paling banyak 

kita gunakan  dalam kehidupan kita adalah polimer sintetik. Setiap kita 

belanja di warung atau toko selalu membawa pulang kantong plastik. 

Makanan atau barang yang kita beli, sebagian besar dikemas dengan 

bahan plastik. Kita kemanakan  plastik-plastik tersebut setelah tidak kita 

gunakan? 

 Sementara itu, kalian telah mempelajari bahwa polimer sintetik  

lebih tahan terhadap mikroorganisme, artinya tidak dapat diuraikan 

oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kita mempunyai sampah plastik, maka 

plastik tersebut tidak dapat membusuk. Bagaimana jika sampah plastik 

tersebut dibakar? Sampah plastik jika dibakar lebih membahayakan lagi, 

karena dapat menghasilkan senyawa dioksin, yaitu suatu gas beracun yang 

bersifat karsinogenik (penyebab kanker).

 Dampak polimer plastik ini memang membuat kita seperti makan 

buah simalakama, dibuang tidak dapat membusuk, kalau dibakar 

menghasilkan gas yang beracun. Lalu, bagaimana kita menyikapi 

pencemaran sampah plastik ini? Berdiskusilah dengan teman-teman kalian 

untuk memecahkannya.

 Senyawa-senyawa karbon yang telah kalian pelajari merupakan 

senyawa-senyawa yang ada di sekitar kehidupan kita. Selanjutnya, ujilah 

kepahaman kalian tentang bab polimer ini dengan mengerjakan soal-soal 

pada ulangan harian.

Mobil “Trabant” muncul 

pada tahun 1950-an sebagai 

salah satu mobil yang 

hampir semua bagiannya 

terbuat dari plastik. Selain 

memberikan manfaat baik 

dari segi harga maupun 

tidak mudah berkarat, mobil 

ini juga memiliki kelemahan, 

yaitu menambah jumlah 

sampah di tempat 

pembuangan akhir. 

Whyman, 2006, hlm. 26

D i s k u s i

 Bagaimana kita menyikapi pencemaran plastik yang 

berbahaya? Carilah jalan keluar dengan mendiskusikannya 

bersama teman-teman kalian. Pertimbangkan beberapa anjuran 

berikut.

 Sebaiknya penggunaan plastik dikurangi. 

 Sampah plastik sebaiknya dipisahkan dari sampah organik lainnya, 

sehingga jika memungkinkan dapat didaur ulang.

 Sampah plastik jangan dibuang sembarangan.

 Jangan membakar sampah plastik.

 Tambahilah poin-poin di atas, kemudian buatlah sebuah makalah 

sebagai hasil diskusi dan tempelkan pada majalah dinding sekolah 

untuk bisa dibaca teman-teman yang lain.
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v R a n g k u m a n

1. Polimer adalah suatu senyawa gabungan dari molekul-molekul kecil (monomer). Polimerisasi terdiri 

atas polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah  pembentukan polimer 

dari monomer-monomer yang sejenis, sedangkan polimerisasi kondensasi adalah pembentukan 

polimer dari monomer-monomer yang berbeda. 

2. Pengelompokan polimer dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal berikut.

a. Berdasarkan asalnya

 Berdasarkan asalnya, polimer terbagi menjadi 2, yaitu polimer alam dan polimer bua-

tan. Polimer alam meliputi sutera, karet alam, karbohidrat (selulosa, pati), protein, asam 

nukleat, dan enzim. Beberapa polimer buatan antara lain polietilena, polipropilena, 

polivinilklorida, poliester, teflon, dan dacron.

b. Berdasarkan jenis monomernya

 Berdasarkan jenis monomernya, polimer terbagi menjadi homopolimer dan kopolimer. 

Homopolimer menandakan satu jenis monomer yang menyusun suatu polimer, sedang-

kan kopolimer menandakan ada beberapa jenis monomer yang menyusun polimer. Ber-

dasarkan susunan monomernya, maka kopolimer terbagi menjadi kopolimer statistik, 

blok, bergantian, dan bercabang.

c. Berdasarkan ketahanannya terhadap panas

 Berdasarkan ketahanannya terhadap panas, polimer terbagi menjadi termoplastik, 

termoset, dan elastomer.

   Homopolimer adalah polimer yang terdiri dari satu jenis monomer, sedangkan polimer yang 

terdiri atas dua jenis monomer disebut kopolimer. Kopolimer yang susunan monomernya tidak 

beraturan (acak) disebut kopolimer statistik, yang susunan monomernya teratur disebut kopolimer 

blok, yang susunan monomernya bergantian disebut kopolimer bergantian,sedangkan 

kopolimer yang susunan monomernya bercabang disebut kopolimer bercabang.

Makromolekul Molekul raksasa yang biasa 

dijumpai dalam bentuk polimer

Monomer Satuan terkecil berupa molekul 

senyawa yang dapat membentuk molekul 

lebih besar sebagai dimer, trimer, atau polimer

Polimer Suatu senyawa gabungan dari mo     -

lekul-molekul kecil (monomer)

Polimerisasi adisi Pembentukan polimer dari 

monomer-monomer yang sejenis

Polimerisasi kondensasi Pembentukan po-

limer dari monomer-monomer yang berbeda

G l o s a r i u m
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 A  Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Polimer berikut yang tidak termasuk 

polimer alam adalah ….

 A. tetoron

 B. selulosa

 C. amilum

 D. protein

 E. enzim

2. Komponen penyusun polimer disebut ….

 A. rantai karbon

 B. molekul

 C. makromolekul

 D. monomer

 E. unsur

3. Polimer berikut yang tergolong polimer 

alam adalah ….

 A. polietena

 B. poliester

 C. poliisoprena

 D. butadiene stirena

 E. polivinilklorida

4. Terdapat beberapa polimer berikut.

 1) poliester

 2) polivinilklorida

 3) bakelit

 4) melanin

 5) nilon

 Dari data di atas yang tergolong polimer 

jenis termoplastik adalah ….

 A. 1 dan 5

 B. 2 dan 5

 C. 2 dan 4

 D. 1 dan 3

 E. 4 dan 5

5. Berikut merupakan jenis kopolimer berdasar-

kan susunan monomernya, kecuali ….

 A. statistik

 B. rangkap

 C. bergantian

 D. blok

 E. bercabang

6. Monomer dari nilon adalah ….

 A. asam adipat dan 1,6-diaminoheptana

 B. asam metanoat dan 2,5-diaminaheksana

 C. asam adipat dan 1,6-diaminoheksana

 D. asam tereftalat dan etilen glikol

 E. asam tereftalat dan 1,6-diaminoheksana

7. Monomer dari polimer berikut adalah ….

      

C

H

C

H

C

CH3

H

C

H

H

CH3

H n

  A. 
H3C

H2

C CH3

 B. 

H3C C
H

CH3

CH3

 C. H3C C
H

CH2

 D. H3C C CH2

CH3

 E. H2C CH2

8. Polimer yang dibentuk dari penggabungan 

monomer asam dan alkohol adalah ….

 A. tetoron

 B. nilon

 C. dacron

 D. karet

 E. teflon

9. Karet alam merupakan polimer yang 

terbentuk dari monomer ….

 A. etena

 B. propena

 C. asam adipat

U l a n g a n  H a r i a n     



Polimer 227

 D. vinilklorida

 E. isoprena

10. Polimer berikut yang terbentuk melalui 

polimerisasi kondensasi adalah …. 

 A. karet buatan

 B. PVC

 C. polipropilena

 D. nilon

 E. polietilena

11. Perhatikan tabel berikut.

No Polimer Reaksi 
polimerisasi

1 Poliester Adisi

2 Protein Adisi

3 Polivinilklorida Kondensasi

4 Dacron Kondensasi

5 Nilon Adisi

 Berdasarkan data pada tabel di atas, pasangan 

antara polimer dan reaksi pembentukannya 

yang tepat ditunjukkan oleh nomor ….

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

 E. 5

12. Semua polimer berikut terbentuk sebagai 

hasil polimerisasi kondensasi, kecuali ….

 A. nilon

 B. dacron

 C. tetoron

 D. protein

 E. teflon 

13. Molekul lain yang dihasilkan pada reaksi 

polimerisasi dacron adalah ….

 A. HCl

 B. HF

 C. H2O

 D. H2SO4

 E. CH3OH

14. Monomer n  C C
F

F

F

F
 akan bereaksi adisi 

membentuk polimer ….

 A. nilon

 B. karet

 C. PVC

 D. teflon

 E. tetoron

15. Diantara monomer berikut ini yang dapat 

digunakan untuk polimerisasi kondensasi 

adalah ….

 A. 

HC

H

CH

CH3

 B. isoprena

 C. HOCOC4H8COOH

 D. H2C CH2
 E. tetrafluoroetana

16. Hal-hal berikut yang tidak benar sehubungan 

dengan polimerisasi kondensasi adalah ….

A. monomer tidak harus mempunyai 

ikatan rangkap

b. paling tidak ada dua monomer yang 

berbeda

C. menghasilkan molekul yang lain selain 

polimer

D. Mr polimer kelipatan dari Mr 

monomer

E. Monomer mempunyai gugus fungsi 

pada kedua ujungnya

17. Polimer berikut yang tidak bisa digunakan 

sebagai bahan plastik adalah ….

 A. polietena

 B. nilon

 C. polipropilena

 D. poliamida

 E. politetrafluoroetana

18. Polimer yang dapat digunakan sebagai 

pengganti kapas untuk mengisi bantal dan 

boneka mempunyai rumus struktur ….

 A. 

C

F

C

F

C

F

F

C

F

F

F

F n
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 B. 

C

H

C

H

C

H

H

C

H

H

H

H n

 C. 

C

H

C

H

C

CH3

H

C

H

H

CH3

H n

 D. 

CC

OO
H2

C

H2

C O

n

 E.

C

O

(CH2)4 C

O

N

H

(CH2)6 N

H n

19. Salah satu sifat polimer sintetik yang 

menjadikannya sebagai produk yang kurang 

ramah lingkungan adalah ….

 A. jika dibakar menghasilkan gas metana

 B. tidak bisa diuraikan oleh mikroorga-

nisme

C. dapat teroksidasi oleh udara sekeliling-

nya

D. mudah berkarat

E. tidak bisa didaur ulang

20. Polimer berikut yang berguna untuk 

membuat peralatan masak adalah ….

 A. poliisoprena

 B. poliester

 C. polivinilklorida

 D. politetrafluoroetana

 E. polipropilena

 B  Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat 

1. Nama polimer sering dipertukarkan dengan 

plastik. Mengapa demikian? Apa yang 

dimaksud polimer? Apa bedanya dengan 

plastik? Jelaskan.

2. Sebutkan contoh polimer alam dan polimer 

sintesis masing-masing tiga buah.

3. Sebutkan macam-macam kopolimer ber-

dasarkan susunan monomernya. Terang-

kan.

4. Polimer apa saja yang dihasilkan dari reaksi 

polimerisasi adisi? Sebutkan tiga polimer 

beserta monomer penyusunnya.

5. Bagaimana syarat monomer yang bisa 

digunakan untuk polimerisasi adisi? 

Bagaimana dengan monomer untuk 

polimerisasi kondensasi? Jelaskan.

6. Sebutkan struktur polimer dengan 

monomernya dari rumus molekul berikut.

 a. propena,  CH3CH = CH2

 b. vinil klorida, H2C=CHCl

7. Tuliskan hasil reaksi polimerisasi dari 

 a. CH3CH = CHCl

 b. 
C

O

OHH
CH3C

NH2

8. Apa yang kamu ketahui tentang dacron? 

Bagaimana reaksi pembuatannya? Apa 

fungsinya? Terangkan.

9. Sebutkan kegunaan senyawa berikut.

 a. nilon

 b. tetoron

 c. PVC

10. Jelaskan dampak penggunaan plastik pada 

lingkungan dan berikan solusi untuk 

mengatasinya.
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Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu kiranya ungkapan yang tepat ketika 

kalian pulang dari sekolah dengan perut lapar, badan letih dan lesu, 

kemudian menjumpai makanan telah tersaji di meja. Ada nasi yang meru-

pakan sumber utama karbohidrat, ada lauknya yang kaya protein dan le-

mak, juga buah-buahan yang mengandung gula, dan tidak ketinggalan es 

susu kaya protein yang segar dan menyehatkan. Sejenak setelah menyan-

tap hidangan, rasanya perut menjadi kenyang, tubuh terasa segar kembali. 

Namun, pernahkah terpikirkan oleh kalian apa sebenarnya karbohidrat, 

protein, dan lemak tersebut? Bagaimana cara kita memperolehnya? Apa 

manfaat pentingnya untuk kita? Baca saja bab ini, dan penjelasan lengkap-

nya akan segera kalian temukan.

Makromolekul

D
ok

. 
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Asam amino essensial Asam amino non essensial

Nama Struktur Nama Struktur

Leusin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

CH

CH3

H3C

Glisin

H2N CH C

H

OH

O

Lisin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

H2

C

H2

C

H2

CH2N

Alanin

H2N CH C

CH3

OH

O

Isoleusin NH2

CH

C

CH

OH

OCH3

H2

CH3C

Serin

H2N CH C

CH2

OH

O

OH

Valin NH2

CH

C

CH

OH

OCH3

H3C

Glutamin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

H2

CCH2N

O

Histidin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

N

HN

Prolin H
N

C

OH

O

Metionin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

H2

CSH3C

Asparagin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

CH2N

O

Treonin NH2

CH

C

CH

OH

OOH

H3C

Tirosin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

HO

Tabel 9.1 Asam Amino Essensial dan Non-essensial yang Diperlukan Tubuh
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Triptofan NH2

CH

C

H2

C

OH

O

HN
Sistenin

H2N CH C

CH2

OH

O

SH

Fenil alanin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

A s a m 

aspartat

NH2

CH

C

H2

C

OH

O

CHO

O

Arginin NH2

CH

C

H2

C

OH

O

H2

C

H2

C
H
NCH2N

NH

A s a m 

glutamat

NH2

CH

C

H2

C

OH

O

H2

CCHO

O

Fessenden & Fessenden, 1997, hlm. 644-645

 Monomer-monomer asam amino akan saling berikatan. Gugus 

–COOH pada asam amino yang satu akan berikatan dengan gugus –NH2 

pada asam amino yang lain. Ikatan kedua gugus fungsi tersebut kemudian 

dinamakan ikatan peptida, dan digambarkan sebagai berikut.

N

H

C

O

     

 Setiap kali terbentuk satu ikatan peptida dari 2 molekul asam amino, 

maka akan dilepaskan 1 molekul air. Gabungan antara asam amino yang 

diikat oleh ikatan peptida akan membentuk polipeptida, yang kemudian 

sering disebut sebagai protein. Perhatikan struktur polipeptida berikut.

C

OH

H
CR

NH2

O

C

O

C
H

N

H

R

C

O

C
H

N

H

R

n

C

O

C
H

N

H

R

ikatan peptida

asam amino











H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

O

R

R

R



Minyak  +  H2
margarin tak jenuh

Ni

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

O

R

R

R + 3 H2
Ni

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

O

C17H35

C17H35

C17H35



+ 3 NaOH

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH

+

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

O

C17H35

C17H35

C17H35 COONa3 C17H35

CH3(CH2)13CH2C

O(CH2)29CH3

O



CH3(CH2)13CH2C

O(CH2)15CH3

O

CH3(CH2)13CH2C

O(CH2)30CH3

O

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

C

O

O

OH

R

OH

R

OH
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Aldosa Monosakarida yang mengandung 

gugus aldehid, merupakan gabungan dari 

aldehid (ald-) dan –osa (berarti gula)

Ampoter Senyawa yang dapat bersifat asam 

maupun bersifat basa

Gula putih Gula pasir yang sering digunakan 

dalam keseharian

Hemiketal Struktur siklik dari sakarida yang 

mengandung gugus keton

Hemiasetal Struktur siklik dari sakarida yang 

mengandung gugus aldehid

Ion zwitter Ion positif dan ion negatif yang 

berada dalam satu senyawa

Ketosa Monosakarida yang mengandung 

gugus keton, merupakan gabungan dari keton 

(ket-) dan –osa (berarti gula)

Maltase Enzim yang berperan untuk meng-

katalis reaksi hidrolisis (pemecahan) maltosa 

menjadi glukosa

Struktur Fischer Penulisan struktur 

monosakarida secara terbuka

Struktur Haworth Penulisan struktur monosa-

karida secara melingkar atau siklohemiasetal. 

Struktur ini dikemukakan oleh Tollens, namun 

digambarkan oleh Haworth

G l o s a r i u m

v R a n g k u m a n

1. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehid dan poli hidroksi keton. Karbohidrat yang mengandung 

gugus keton disebut ketosa, sedangkan yang mengandung gugus aldehid disebut aldosa. 

Berdasarkan monosakaridanya, karbohidrat dapat digolongkan sebagai berikut.

a. Monosakarida (mengandung 1 sakarida), contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa.

b. Oligosakarida (mengandung 2-10 sakarida), contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa

c. Polisakarida (mengandung lebih dari 10 sakarida), contohnya amilum, selulosa, dan 

glikogen

2. Protein merupakan senyawa makromolekul (polimer) dengan monomernya adalah asam amino. 

Protein dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal berikut.

a. Berdasarkan sumbernya, ada protein hewani dan nabati.

b. Berdasarkan fungsinya, terdapat protein kontraktil, enzim, hormon, antibodi, cadangan, 

struktural, dan transport. 

 Protein dapat membentuk zwitter ion bila dimasukkan ke dalam air. Protein dapat terdenaturasi oleh 

asam, basa, pelarut organik, guncangan, maupun logam berat. 

3. Lipid, berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu lipoz, berarti ‘lemak’. Lipid terdiri atas lemak 

dan minyak, lilin, serta fosfolipid. Lemak dan minyak dapat digolongkan berdasarkan asal dan 

ikatannya sebagai berikut.

a. Berdasarkan asalnya, terdapat lemak hewani dan lemak nabati.

b. Berdasarkan kejenuhan ikatannya, terdapat protein jenuh dan tak jenuh. 

 Asam laurat, asam palmitat, asam stearat, asam miristat, dan asam arakhidat meru-

pakan contoh lemak jenuh, sedangkan asam lemak yang tak jenuh antara lain asam 

palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan asam arakhidonat.

 Lemak dan minyak sering digunakan untuk membuat margarin dan sabun dalam skala 

industri. Kegunaan lilin ialah untuk pembuatan semir sepatu, pemoles mobil, dan pengilap 

lantai. Fosfolipid banyak digunakan untuk membuat susu instan.
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 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Karbohidrat yang banyak terdapat  pada 

susu sapi adalah ….

 A. maltosa

 B. sukrosa

 C. laktosa

 D. glikogen

 E. fruktosa

2. Orang yang terkena penyakit diabetes 

disebabkan kandungan gula darahnya 

meningkat. Gula darah tersebut sebenarnya 

adalah ….

 A. sukrosa

 B. maltosa

 C. glukosa

 D. laktosa

 E. fruktosa

3. Karbohidrat yang dihidrolisis menghasilkan 

glukosa dan fruktosa adalah ….

 A. laktosa

 B. glikogen

 C. maltosa

 D. amilum

 E. sukrosa                                  

4. Jenis monosakarida berikut yang sering 

digunakan dalam pembuatan permen dan 

biskuit adalah ….

 A. 
OH

OH

H

OH

H

OHH

OH

CH2OH

H 

 

 B. 

CH2OH

H

OH

CH2OH

OH H

H
O

 

 C. 

OH

OH

OH

H

OH

HH

OH

CH2OH

H
 

 D. 

CH2OH

H

OH

H

OH H

H
O

 

 

 E. 

OOH

H

H

CH2OH

H

OHH

OH

OH

H

5. Berikut ini yang tidak termasuk penggolong-

an sakarida berdasarkan jumlah gula seder-

hananya adalah ….

 A. monosakarida

 B. disakarida

 C. oligosakarida

 D. ketosakarida

 E. polisakarida

6. Jenis sakarida yang tidak bisa menghasilkan 

endapan merah ketika ditetesi pereaksi 

Fehling adalah ….

 A. glukosa

 B. fruktosa

 C. galaktosa

 D. sukrosa

 E. maltosa

7. Enzim yang digunakan untuk mengkatalisis 

suatu disakarida menjadi dua buah glukosa 

adalah ….

 A. ptialin

 B. maltase

U l a n g a n  H a r i a n     
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 C. lipase

 D. mulase

 E. peptise

8. Ikatan yang terjadi antara gugus karbonil 

dengan gugus amina pada pembentukan 

protein dinamakan ikatan ….

 A. ion

 B. hidrogen

 C. kovalen

 D. peptida

 E. kovalen koordinasi

9. Asam amino dapat membentuk 2 buah ion, 

yaitu ion positif dan ion negatif. Ion ini 

disebut …

 A. ion ampiprotik

 B. doble ion

 C. zwitter ion

 D. ion sekunder

 E. ion sejenis

10. Uji kimia untuk mengetahui adanya ikatan 

peptida disebut uji ….

 A. Xantoprotein

 B. Fehling

 C. Iodium

 D. Benedict

 E. Biuret

11. Rumus struktur berikut yang menunjukkan 

ikatan peptida adalah ….

 A. 

N

H

C

O  

 

 B. 

N

Cl

C

O

 

 C. 

C C

H

H

O  

 D. 

C

NH2

C

O  

 

 E. 

N

H

C

H

H

H

12. Protein yang berfungsi untuk membantu 

mengatur metabolisme dalam tubuh 

adalah ….

 A. kontraktil

 B. antibodi

 C. cadangan

 D. transport

 E. hormon

13. Berikut adalah beberapa protein yang termasuk 

jenis protein bujur telur, kecuali ….

 A. albumin

 B. histon

 C. protamin

 D. globulin

 E. hemoglobin

14. Protein dapat terdenaturasi oleh hal-hal 

berikut, kecuali ….

 A. suhu yang dingin

 B. asam

 C. basa

 D. logam berat

 E. pelarut organik

15. Berikut yang merupakan perbedaan antara 

lemak dan minyak adalah ….

 A. lemak pada suhu kamar dalam keadaan 

cair, sedangkan minyak padat

 B. lemak rusak bila dipanaskan, sedang 

minyak tidak

 C. minyak kebanyakan dari hewan, sedang 

lemak dari tumbuhan

 D. minyak mengandung asam lemak tak 

jenuh, sedang lemak mengandung 

asam lemak jenuh

E. struktur molekul minyak banyak me-

miliki ikatan tunggal, sedangkan pada 

lemak banyak mengandung ikatan 

rangkap.
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16. Asam lemak tak jenuh yang banyak 

terkandung dalam tumbuh-tumbuhan 

adalah ….

 A. asam laurat

 B. asam palmitat

 C. asam linoleat

 D. asam stearat

 E. asam oksalat

17. Hasil samping dari reaksi saponifikasi 

adalah ….

 A. glikol

 B. sabun

 C. gliserol

 D. ester

 E. etanol

18. Lipoprotein merupakan gabungan antara ….

 A. protein dan glukosa

 B. lemak dan glukosa

 C. protein dan karbohidrat

 D. lemak dan protein

 E. protein dan protein

19. Senyawa-senyawa berikut merupakan 

anggota lipid, kecuali ….

 A. lemak

 b. selulosa

 C. minyak

 D. lilin

 E. fosfolipid

20. Margarin adalah mentega sintesis yang 

dibuat dari ….

 A. oksidasi ester

 B. oksidasi asam

 C. hidrolisis ester

 D. hidrolisis asam

 E. hidrogenasi minyak

 B  Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 

1. Gambarkan struktur karbohidrat berikut.

 a. Aldo heksosa

 b. Keto heksosa

       c. Aldo pentosa

2. Amilum dan sellulosa merupakan polisa-

karida dari glukosa. Mengapa setiap hari 

kita makan nasi yang banyak mengandung 

amilum dan tidak makan kayu yang me-

ngandung selulosa?

3. Mengapa penderita diabetes harus diet 

makanan yang  banyak mengandung karbo-

hidrat?

4. Jelaskan cara mengetahui bahwa suatu zat 

mengandung karbohidrat.

5. Apakah yang dimaksud asam amino 

essensial dan asam amino non-essensial? 

Berikan masing-masing 3 contoh.

6. Jelaskan terbentuknya zwitter ion.

7. Jelaskan cara mengetahui suatu zat/bahan 

yang mengandung protein.

8. Sebutkan beberapa makhluk yang menjadi 

sumber lilin (wax).

9. Jelaskan cara pembuatan margarin.

10. Apa perbedaan lilin yang digunakan untuk 

penerangan dan lilin untuk kerajinan batik? 

Terangkan.
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 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Jumlah elektron maksimum yang menem-

pati kulit L dalam sistem periodik unsur 

adalah … elektron.

A. 2

B. 8

C. 10

D. 18

E. 32

2. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan 

kemiripan sifat yang berulang setiap delapan 

unsur dikemukakan oleh ….

A. Dobereiner

B. Moseley

C. Mendeleev

D. Newlands

E. Dalton

3. Ikatan yang terbentuk pada senyawa O2 

adalah ikatan ….

A. ion

B. kovalen rangkap dua

C. kovalen rangkap tiga

D. kovalen koordinasi

E. logam

4. Perhatikan reaksi berikut.

 Fe(s)  +  H2SO4(aq)    Fe2(SO4)3(aq)  +  

H2(g)
 Agar persamaan reaksi di atas setara, maka 

koefisien H2SO4 dan Fe2(SO4)3 adalah ….

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 1

D. 3 dan 2

E. 3 dan 4

5. Gas etena (C2H4) dibakar sempurna dengan 

oksigen sesuai reaksi berikut.

  C2H4(g)  +   O2 (g)  CO2 (g) +  H2O(g)

 Pada suhu dan tekanan yang sama, jika 4 

liter gas etena dibakar dengan oksigen secara 

sempurna, besarnya volume gas karbon 

dioksida yang dihasilkan adalah ... mL.

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

E. 12

6. Perhatikan data uji larutan elektrolit 

berikut.

Larutan Nyala lampu Gelembung 
gas

A

B

C

D

E

menyala

tidak menyala

redup

tidak menyala

menyala

banyak

tidak ada

tidak ada

tidak ada

banyak

 Berdasarkan data tersebut, larutan yang 

termasuk elektrolit kuat adalah larutan ….

A. A dan E

B. A dan B

C. B dan D

D. A, C, dan E

E. C

 7. Setarakan reaksi berikut.

 Cr2O7
2-

 + Fe
2+

 + H
+

Cr
3+

 + Fe
3+

 + H2O 

 Pada reaksi tersebut, senyawa yang berperan 

sebagai reduktor adalah ….

A. Cr2O7
2-

 dan Fe
2+

B. Fe
2+

 dan H
+

C. H
+

D. Fe2
+

E. Cr
2
O7

2-
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 8. Jumlah isomer yang dimiliki senyawa C4H10 

adalah … isomer.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

9. Senyawa penyusun minyak bumi yang 

memiliki prosentase 90 – 99% adalah ….

A. alkana, siklo alkana, dan aromatik

B. alkana, alkena, dan siklo alkana 

C. alkana, alkena, dan alkuna

D. alkohol, alkena, dan aromatik

E. aromatik, alkana, dan alkuna

10. Ion 20Ca
2+

mempunyai konfigurasi elek-

tron ….

A. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 2p

6
 

B. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 2p

6
 4s

1

C. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 2p

6
 4s

2

D. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 2p

5
 4s

2

E. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 2p

5
 4s

1

11. Di bawah ini yang memiliki PEI berjumlah 

3 adalah ….  

A. SO2, BCl3, ClF3

B. NH3, BCl3, ClF3

C. H2O, NH3, BCl3

D. NH3, BCl3, BeCl2

E. BCl3, ClF3, XeF2

12. Suatu proses berlangsung dengan sistem 

menyerap kalor sebesar 8 kJ dan melakukan 

kerja sebesar 200 J. Perubahan energi dalam 

sistem tersebut adalah ….  

A. 78 kJ

B. 780 kJ

C. 7800 J

D. 82 kJ

E. 8200 J

13. Bila suhu suatu reaksi dinaikkan 10 
o
C maka 

laju reaksinya menjadi dua kali lebih besar. 

Jika pada suhu T 
o
C reaksi berlangsung 

selama 4 menit, maka pada suhu (T + 30 
o
C) reaksi akan berlangsung selama … 

menit.

A. 16

B. 8

C. 2

D. 1

E. 0,5

14. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi:  X  

+  2 Y  XY2 adalah 0,25. Jumlah mol 

X yang harus ditambahkan pada 4 mol Y 

dalam volume 5 liter supaya dihasilkan 1 

mol XY dalam kesetimbangan adalah ....

A. 1,0

B. 7,7

C. 11,0

D. 12,1

E. 26,0

15. Suatu indikator memberikan warna merah 

dengan air jeruk. Indikator ini akan 

berwarna merah juga dalam ….

A. air sirih

B. larutan gula 

C. air sabun

d. larutan garam dapur

E. air asam jawa

16. Reaksi berikut ini yang membentuk gas 

adalah .… 

 A. HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) 

   + H2O(l)

 B. CaCO3(s)  +  2 HCl(aq)  

   CaCl2 (aq)  + H2O(l)  +  CO2(g)

 C. BaCl2(aq)  +  Na2SO4(aq)  

   BaSO4(s)  + 2 NaCl(aq)
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 D. KOH(aq) +  CH3COOH(aq) 

   CH3COOK(aq)  + H2O(l)

 E. AgNO3(aq) + NaCl(aq)   AgCl(s)  

   + NaNO3(aq)

17. 100 mL CH3COOH 0,2 M direaksikan 

dengan 50 mL Ca(OH)2 0,1 M. Jika Ka 

CH3COOH 1 × 10
–5

, maka pH larutan 

tersebut adalah ….  

A. 5 – log 6

B. 5 – log 2 

C. 5

D. 6

E. 3

18. Berapakah pH larutan garam (NH4NO3) 

0,1 M, jika Kb = 10
–5

?  

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

19. Diketahui Ksp senyawa-senyawa berikut:

AgCl = 10
-10

AgI = 10
-16

Ag2S = 10
-49

Ag2CrO4 = 10
-12

Ag2CO3 = 10
-11

 Di antara senyawa-senyawa di atas yang 

paling sukar larut adalah .…  

A. AgI

B. AgCl

C. Ag2S

D. Ag2CO3

E. Ag2CrO4

20. As2S3 adalah koloid hidrofob yang 

bermuatan negatif. Larutan yang paling 

baik untuk  mengkoagulasikan koloid ini 

adalah ….  

A. besi(III) hidroksida

B. besi(II) sulfat

C. barium nitrat

D. magnesium sulfat

E. kalium fosfat

21. Massa molekul relatif suatu senyawa 0,30 

molal yang dibuat dengan melarutkan 

12,78 gram senyawa tersebut ke dalam 500 

gram air adalah ….  

A. 25,2

B. 25,8

C. 52,8

D. 82,5

E. 85,2

22. Larutan butanol (Mr = 74) memiliki kadar 

5%. Jika diketahui Kf air = 1,86, berapakah 

penurunan titik beku larutan?

A. 1,26 C

B. 1,32 C

C. 1,06 C

D. 1,02 C

E. 2,32 C

23. Jika BrO3
–
        Br

–
 bereaksi dalam 

suasana asam, koefisien elektron adalah ….

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

E. 2

24. Reaksi reduksi di bawah ini yang 

membutuhkan 6 elektron adalah ….

A. S
–
        SO2

–

B. ClO3
–
        Cl

–

C. S2O3
2–

        S

D. AlO2
–
        Al

E. NO3
–
        NO

25. Senyawa Mg yang digunakan sebagai 

penetral asam lambung pada obat sakit 

maag adalah .…

A. MgCl

B. MgO

C. MgSO4

D. MgCO3

E. Mg(OH)2

26. Unsur di bawah ini yang dapat menimbulkan 

percikan api dan ledakan adalah ….

A. klorin

B. oksigen
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C. natrium

D. besi

E. tembaga 

27. Untuk menurunkan titik leleh alumina 

yang sangat tinggi, maka pada pembuatan 

aluminium dengan proses Hall-Heroult 

ditambahkan ….

A. grafit

B. kryolit

C. bauksit

D. norit

E. NaOH

28. Dampak negatif unsur nitrogen dan 

senyawanya antara lain .…

A. terjadinya efek rumah kaca

B. meningkatnya pemanasan global

C. semakin menipisnya lapisan ozon

D. mencairnya es di kutub

E. terjadinya hujan asam

29. Suatu  unsur radioaktif Y ditembak partikel 

 dengan persamaan reaksi berikut:

  + 2
9 Y         

5
13 X  + z, maka simbol z 

menunjukkan partikel ….

A. positron

B. neutron

C. elektron

D. proton

E. gamma

30. Nomor massa dan nomor atom inti unsur  92
235U  

setelah memancarkan sinar alfa adalah ….

A. 232 dan 90

B. 231 dan 92

C. 231 dan 90

D. 231 dan 231

E. 233 dan 141

31. Senyawa C C

O

H

H2

CH3C

CH3

CH3

 bila direduksi 

dengan hidrogen menjadi ….

A. 2-butanol

B. asam 2,2-dimetilbutanoat

C. 2,2-dimetil-2-pentanon

D. 2,2-dimetilbutanol

E. 3,3-dimetilpentanol

32. Berikut ini pernyataan yang benar tentang 

senyawa gliserol, kecuali ….

A. bersifat polar 

B. digunakan sebagai bahan pengawet 

makanan

C. merupakan hasil samping pembuatan 

sabun

D. merupakan senyawa golongan alkohol

E. memiliki 3 gugus –OH

33. Senyawa dengan struktur H2N  

memiliki fungsi sebagai ….

A. bahan pembuat kue

B. bahan peledak

C. pengharum ruangan

D. bahan pengawet kayu

E. bahan pengawet makanaì

34. Berikut adalah hasil yang benar dari analisis 

senyawa C6H6 di laboratorium, kecuali …. 

A. dengan Br2 terjadi reaksi adisi

B. dengan KMnO4 tidak terjadi reaksi 

oksidasi

C. dengan Br2 terjadi reaksi substitusi

D. dengan H2 terjadi reaksi adisi

E. tidak melunturkan air bromin

35. Beberapa polimer berikut,

 1. teflon   4. poliisoprena

 2. dacron  5. polietilena

  3. amilum

  Senyawa yang merupakan polimer alam 

adalah ....

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 4

D. 4 dan 5

E. 1 dan 5

36. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang 

sifat polimer adalah ….

A. termopastik adalah polimer yang tidak 

tahan panas

B. melamin termasuk polimer yang 

disebut termoset
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C. polimer alam lebih tahan terhadap 

mikroorganisme daripada polimer 

sintetis

D. polimer sintetis lebih banyak jenisnya 

daripada polimer alam

E. polimer sintetik lebih mudah dicetak 

daripada polimer alam

37. Polimer: C

F

C

F

C

F

F

C

F

F

F

F n

 dapat 

digunakan untuk pembuatan ....

A. kantong plastik

B. cetakan film

C. bahan pakaian

D. peralatan masak

E. pipa air

38. Struktur fruktosa adalah sebagai berikut. 

 

CHCH2

OH

CH CH C CH2OH

OH OH OH O

 Dari strukturnya dapat diketahui bahwa 

fruktosa mempunyai atom C kiral 

sebanyak ....

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

39. Asam amino mempunyai dua gugus fungsi, 

yaitu ....

A. – CHO  dan  – NH2

B. – COOH  dan  – CHO

C. – O –  dan  – NH2

D. – CO  dan  – COOH

E. – NH2 dan  – COOH

40. Tubuh kita mengandung banyak jenis 

protein. Protein yang terdapat dalam 

rambut adalah ....

A. kolagen

B. keratin

C. haemoglobin

D. kasein

E. globulin

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Tentukan golongan dan periode pada unsur-

unsur berikut.

a. 6A

b. 16B

c. 38C

d. 54D

2. Jelaskan terbentuknya ikatan kovalen 

koordinasi pada senyawa H2SO4.

3. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit kuat 

dan lemah.

4. Setarakan reaksi berikut.

 Al(s) + H2SO4(aq)   Al2(SO4)3(aq) + 

SO2(g) + H2O(l)

 Tentukan zat yang berperan sebagai 

oksidator dan reduktor pada reaksi di atas.

5. Terangkan jenis isomer yang dimiliki 

senyawa alkena dan berilah contohnya.

6. Tentukan bentuk molekul dari PCl3 

berdasarkan teori VSEPR. Gambarkan 

bentuk molekulnya. 

7. Dari hasil analisis suatu gas alam didapatkan 

gas tersebut mengandung 22,4% volume 

C3H8, 44,8% volume CH4, dan gas lain 

yang tidak dapat terbakar. Jika diketahui 

ΔHf C3H8, CH4, CO2, dan H2O berturut-

turut adalah -24,82 kkal/mol; -17,84 kkal/

mol; -94,1 kkal/mol; dan -68,3 kkal/mol, 

hitunglah berapa kalor yang dibebaskan 

pada pembakaran 0,1 L gas alam tersebut?  

8. Dalam industri pembuatan amonia dalam 

sehari dapat dihasilkan 200 ton amonia. 

Pada hari-hari berikutnya saat proses 

pembuatan amonia tersebut ditambahkan 

serbuk besi, ternyata dalam sehari diperoleh 

amoniak sebanyak 440 ton.

a. Apakah fungsi dari besi dalam produksi 

amonia tersebut?

b. Tuliskan reaksi pembuatan amonia.  
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9. Berapa gramkah NaOH yang dilarutkan 

dalam air hingga 500 mL untuk membuat 

pH = 12? (Ar Na=23, O=16, H=1) 

10. Jika 20 mL H3PO4 0,1 M dititrasi dengan 

larutan NaOH 0,2 M hingga tepat berubah 

menjadi HPO4
2–

, maka berapakah volume 

basa yang diperlukan?  

11. Hitunglah berapa volume HCl 0,1 M yang 

harus ditambahkan ke dalam 180 mL larutan 

NH4OH 0,1 M supaya mengahasilkan pH 

= 10. (Kb NH4OH = 2 × 10
-5

).  

12. Ke dalam 100 mL larutan MgCl2 0,05 

M ditambahkan 100 mL larutan NaOH 

0,05 M. Apakah penambahan tersebut 

menyebabkan terjadinya endapan? (Ksp 

Mg(OH)2 = 10
-11

)      

13. Jelaskan perbedaan antara koloid liofil dan 

liofob. Berikan contohnya.

14. Berapakah jumlah gula (Mr = 342) yang 

harus dilarutkan ke dalam 150 g air agar 

titik bekunya turun sebesar 0,74 
o
C pada 

tekanan 1 atm? (Kf = 1,86) 

15. Pada keadaan standar (STP), elektrolisis 

larutan H 2SO4 encer menghasilkan 44,8 L 

gas H2. Dengan waktu dan jumlah muatan 

listrik yang sama, maka berapakah tembaga 

yang diendapkan pada elektrolisis larutan 

CuSO4?  

16. Mengapa senyawa CO2  berdampak buruk 

pada lapisan ozon? 

17. 
64

Cu meluruh dengan waktu paruh 12,8 

jam. Berapakah  yang tersisa setelah dua 

hari?

18. Suatu senyawa mempunyai rumus molekul 

C3H6O. Bagaimana cara mengetahui gugus 

fungsi yang dikandungnya? 

19. Tuliskanlah isomer fungsi untuk senyawa 

dengan rumus molekul C6H12O2 dan beri-

kan namanya.  

20. Mengapa benzena lebih mudah mengalami 

reaksi substitusi dan sukar mengalami reaksi 

adisi? Jelaskan. 
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Ulangan Harian Bab I 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. E  11. E

2.   B  12.  B

3. A  13. E

4.   C  14.  E

5. D  15. B

6.   E  16.  C

7. E  17. C

8.   E  18.  D

9. D  19. C

10.  E  20.  B

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.   Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan 

yang hanya tergantung pada jumlah 

partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak 

tergantung pada jenis zat terlarut. Sifat 

koligatif larutan meliputi:

a. penurunan tekanan uap 

b. kenaikan titik didih

c. penurunan titik beku

d. tekanan osmosis

2.     Alkohol bersifat volatil atau mudah 

menguap sehingga pemanasan alkohol lebih 

cepat dibandingkan minyak kelapa.

3.  858,46

4.    19,967 mmHg

5.  Hukum Roult hanya berlaku pada zat 

non-volatil. Karena alkohol merupakan zat 

volatil, maka Hukum Roult tidak berlaku.

6.    90

7.  0,4 mmHg

8.    492

9.   urea :  gula=13 : 25

10.   60

Ulangan Harian Bab II 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. E  11. B  

2.    E  12.  B  

3. C  13. A

4.    C  14.  E

5. B  15. B

6.    D  16.  D

7. E  17. E

8.    C  18.  D

9. A  19. B

10.  B  20. B

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.  Reaksi oksidasi adalah reaksi yang 

menga lami kenaikan bilangan oksidasi, 

sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang 

mengalami penuruna bilangan oksidasi.

2.    a.  0

 b. +6

 c.  +6

 d.  +6

 e.  +4

3.  a. 2 H2O2(l) 2 H2O(l) + O2(g)

 b. 2 KClO3(aq) 2 KCl(aq) +    

   3 O2(g)

c. 4 FeS2(aq) + 11 O2(g)    

   2 Fe2O3(aq)  + 8 SO2(aq)
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4.    Perubahan warna, perubahan suhu, 

timbulnya gelembung, dan terbentuknya 

endapan.

5.   Diagram Sel     Mg     Mg
2+

       Pb
2+

     Pb

 Harga potensial sel = 2,24 volt.

6.    Mg(OH)2    Mg
2+

 + 2 OH
-

 Katoda: 2 H2O + 2 e-  2 OH
-
 + H2

 Anoda:  2 H2O  O2 + 4 H
+
 + 4 e-

7.  5,5 ampere.

8.   Terjadinya korosi dikarenakan interaksi 

antara permukaan logam dengan oksigen 

dan uap air di udara.

9.   Karena karat aluminium melekat kuat pada 

permukaan logam, sehingga proses korosi 

terhambat dan tidak berkelanjutan.

10.  a. Mn

 b. Fe

 c. Fe

 d. Al

Ulangan Harian Bab III 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1.    D      11.   B  

2.    D   12.   E  

3. D   13.   E    

4.    A   14.   A  

5.  C   15.   E

6.    B   16.   B

7.  B   17.   B

8.    A   18.   C

9.  C   19.   E

10.   C   20.   C

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Dengan reaksi nyala dan reaksi 

pengendapan.

2. Unsur-unsur reaktif tidak pernah ditemukan 

dalam keadaan bebas, melainkan berikatan 

dengan senyawa lain, sedangkan unsur yang 

stabil dapat ditemukan baik dalam bentuk 

unsur bebas maupun molekul/senyawa.

3. Neon (lampu reklame), argon (lampu pijar), 

kripton (lampu fluoresen), dan halogen  

(lampu halogen).

4. Sifat fisis unsur berkaitan dengan 

penampakan atau penampilan fisis suatu 

unsur, sedangkan sifat kimia berkaitan 

dengan perubahan kimia.

5. Sifat fisis: titik didih, titik leleh, kekerasan/

kelunakan, jari-jari atom, energi    ionisasi, 

afinitas elektron.

      Sifat kimia: kereaktifan, keasaman/kebasaan, 

oksidator/reduktor.

6. Sifat fisis suatu unsur dapat diamati dari 

penampilan fisiknya, seperti bentuk, warna, 

titik didih, titik leleh, kekerasan, dan daya 

hantar listrik. Sifat kimia diamati dari 

interaksinya dengan unsur lain misalnya 

kereaktifan.

7. Logam alkali dan alkali tanah adalah logam 

yang keras, mempunyai titik leleh dan titik 

didih yang tinggi, serta sulit ditempa.

8. Kekuatan ikatan N≡N yang besar 

menyebabkan unsur N bersifat inert (kurang 

reaktif ), sehingga meskipun keberadaan 

nitrogen di alam melimpah (78% volume 

atmosfer), nitrogen tidak banyak berperan 

serta dalam reaksi-reaksi di alam.

9. Unsur halogen mempunyai potensial 

elektroda positif sehingga dapat berperan 

sebagai oksidator kuat dan dalam bentuk 

ion atau garam halidanya, unsur halogen 

berperan sebagai reduktor.

 Urutan daya pengoksidasi: F2 > Cl2 > Br2 > I2
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10. Unsur transisi periode keempat bersifat 

logam, mencapai kestabilan dengan mengisi 

subkulit d yang penuh atau setengah penuh, 

serta dapat membentuk senyawa kompleks.

Ulangan Harian Bab IV 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1.    D   11.   B

2.    D   12.   E

3.  D   13.   E  

4.    A   14.   A

5.  C   15.   E

6.    B   16.   B

7.  B   17.   B

8.    A   18.   C

9.  C   19.   E

10.   C   20.   C

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Proses kamar timbal: digunakan campuran 

gas NO dan NO2 untuk mengkatalisis SO2. 

Campuran gas SO2 dan udara dialirkan ke 

suatu bejana berlapis timbal.

 Proses kontak: belerang dibakar menjadi 

SO2, kemudian SO2 dioksidasi menjadi 

SO3 dengan katalis V2O5. Gas SO3 yang 

terbentuk dilarutkan dalam asam sulfat 

sehingga dihasilkan oleum. Selanjutnya, ke 

dalam oleum ditambahkan air.

2. Bijih besi (Fe2O3), batu kapur (CaCO3), 

dan kokas (C) diumpankan dari bagian 

atas tanur, dan dari bagian bawah tanur 

dialirkan udara panas sehingga kokas akan 

terbakar dan membebaskan kalor.

 C(s) + O2(g) → CO2(g)  ΔH = -394 kJ/mol

 CO2(g) + C(s) → 2 CO(g) ΔH = 172 kJ/mol

 Kemudian gas CO ini akan mereduksi bijih 

besi secara bertahap.

 Tahap 1: 3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

 Tahap 2: Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

 Tahap 3: FeO + CO → Fe + CO2                

  Reaksi total: Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(l) 

+ 3 CO2(g)

3. Pemisahan Al2O3 dari bauksit: melarut-

kan bijih bauksit ke dalam NaOH, untuk     

menghilangkan pengotor dilakukan pengen-

dapan dengan mengalirkan gas CO2 lalu 

disaring dan dikeringkan.

   Reduksi alumina (elektrolisis): dengan me-

nambahkan kryolit untuk menurunkan titik 

leleh alumina. Pada katoda akan terbentuk 

aluminium dan pada anoda akan terbentuk 

gas O2 dan CO2.

4. Al2O3 → 2 Al
3+

 + 3 O
2-

 Katoda :  Al
3+

 + 3 e → Al(l)

 Anoda :  2 O
2-

(l) → O2(g) + 4 e

          C(s) + 2 O
2-

(l) → CO2(g) + 4 e

5. Sebagai bahan pembuatan pupuk dan 

sebagai reagen kimia dalam berbagai riset di 

laboratorium.

6. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan 

kesadahan air, seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

, bisa 

menyebabkan terbentuknya kerak pada 

dasar bejana atau ketel uap. Akibatnya, 

pemanasan menjadi tidak sempurna dan 

terlalu panas, sehingga mengakibatkan 

terjadinya ledakan.

7. Logam besi merupakan bahan beracun 

apabila masuk ke dalam tubuh. 

8. Sulfur dan nitrogen (SO2 dan NO) merupakan 

penyebab hujan asam. Sifat korosif hujan 

asam menyebabkan kerusakan bangunan 

dan lingkungan yang amat luas. Tanah yang 

terkana hujan asam menjadi sangat asam dan 

hilang kesuburannya, tanaman mati, dan 

habitat pun menjadi rusak
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5. D   13. B

6. A   14. D

7. E   15. E

8. B   16. D

9. C   17. B

10. C   18. D

11. B   19. B

12. C   20. B

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.    a.  2-metil-3-pentanol

 b.  isopropil propil eter

 c.  asam 2-metilbutanoat

 d. 3-bromo-1-klorobutana

2.   a.   C C

O

H

H2

CH3C

CH3

CH3

 b.   
H
CH2C

C2H5

H2

C C

O

OH

 c.   C C CH

O

H3C

CH3

CH3

CH3

3.   a. H3C C

O

H2C CH3

 b. C

H

C

O

OHH2

CH3C

CH3

  c. C

H

C

O

OC2H5

H3C

CH3

+ H2O

4. a. semua senyawa alkohol dan eter yang 

memiliki 6 atom C.

 b. semua senyawa aldehid dan keton yang 

memiliki 6 atom C.

5. Jenis alkohol : primer, sekunder, dan tersier. 

Cara membedakannya dengan reaksi 

oksidasi. Alkohol primer dioksidasi menjadi 

aldehid, alkohol sekunder menjadi keton, 

sedangkan alkohol tersier tidak bereaksi. 

6. Sifat fisik: harum, sukar larut dalam air, 

mudah menguap dan mudah terbakar, 

titik didih rendah. Kegunaan: sebagai zat 

pembius dan pelarut non-polar.

7. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan 

ester dari alkanol dan etanoat.

8. Dengan oksidasi alkohol primer atau 

dengan mereduksi alkanoat.

9. Aldehid dan keton dapat dibedakan dengan 

reaksi reduksi menggunakan pereaksi 

Fehling dan Tollens.

10. Dengan memutuskan ikatan rangkap pada 

alkena menggunakan asam halida (HX) atau 

dengan senyawa halogen (X2), substitusi 

halogen pada alkana, dan reaksi substitusi 

alkoksi alkana dengan asam halida.

                       

Ulangan Harian Bab VII 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. B   4. D

2. C   5. D

3. B   6. C
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7. C   14. B

8. D   15. D

9. C   16. A

10. A   17. E

11. B   18. B

12. C   19. B

13. E   20. E

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.  Struktur benzena menurut Kekule adalah 

terdiri dari 6 atom C yang membentuk segi 

enam beraturan, setiap atom C mengikat 1 

atom H dan terdapat ikatan  tunggal dan 

rangkap secara berselang, sudut antar atom 

C sebesar 120
o
.

2. Peristiwa delokalisasi elektron dari ikatan 

rangkap ke ikatan di sebelahnya pada 

struktur benzena.

3.     Benzena sukar mengalami reaksi adisi 

karena pada benzena terjadi resonansi yaitu 

saat pereaksi adisi mendesak kumpulan 

elektron pada ikatan rangkap akan terjadi 

delokalisasi elektron kembali di ikatan 

sebelahnya.

4. a. 3,5-diklorofenol

 b. 3,5-diaminoanilin

5. 

CH3

CH3  CH3

CH3

     

                     

 o-dimetil benzena   m-dimetil benzena   

 
CH3H3C

       p-dimetil benzena

7.   Asam benzoat dibuat dari oksidasi toluena 

dalam suasana basa.

     

       toluena                               asam benzoat

8. Dinamakan senyawa anilin dengan 

rumus struktur: NH2
 

dan kegunaannya sebagai bahan baku 

pembuatan zat warna, bahan bakar roket, 

dan bahan peledak.

9. Persamaan: sama-sama sebagai obat sakit 

kepala dan penurun panas. Perbedaannya, 

parasetamol lebih aman bagi lambung 

dibandingkan dengan asam salisilat 

(aspirin).

 

  aspirin                parasetamol

10. TNT sebagai bahan peledak, fenol sebagai 

pengawet kayu dan desinfektan, antrasena 

sebagai bahan penyususn zat-zat narkotika 

seperti morfin, kodein, dan bromin.

Ulangan Harian Bab VIII 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. B   4. D

2. D   5. D

3. C   6. E

CH3 COOH
KMnO4

OH

COOH

O
C

CH3

O

OH

NHCOCH3
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7. C   14. D

8. E   15. C

9. B   16. B

10. C   17. B

11. C   18. A

12. E   19. D

13. B   20. A

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Karena sifat plastik maupun polimer yang 

mudah dilelehkan dan diubah menjadi 

beberapa bentuk.

2. Polimer alam: poliisoprena (karet alam), 

karbohidrat, selulosa, protein. Contoh 

polimer sintetis: karet sintetis (butadiena 

stirena), PVC, polietilena, teflon, tetoron, 

dacron.

3. Statistik, blok, bergantian, dan bercabang.

4. Poliisoprena dari monnomer isoprena, 

polietilena dari etena, polipropena dari pro-

pena.

5. Untuk polimerisasi adisi, monomernya 

sama dan punya ikatan rangkap; untuk po-

limerisasi kondensasi monomernya berbeda

6. (a)  

C

H

C

H

C

CH3

H

C

H

H

CH3

H n

 (b)  

C

H

C

H

C

Cl

H

C

H

H

Cl

H n

7. (a) polipropilena

 (b) protein

8. Dacron merupakan polimer yang dibentuk 

dari monomer asam tereftalat dan etilena 

glikol melalui reaksi polimerisasi konden-

sasi. Reaksi pembentukan dacron dituliskan 

sebagai berikut.  

  

 Dacron dapat digunakan sebagai pengganti 

kapas untuk pengisi bantal atau guling, 

mainan anak (boneka), dan sebagainya

9. Nilon: sebagai bahan pembuatan karpet, 

kayu imitasi, pralon, alat-alat listrik, dan 

film; tetoron sebagai bahan benang  dan 

tekstil, plastik, dan obyek cetakan; PVC 

sebagai bahan pembuatan pita perekam 

magnetik dan serat tekstil.

10. Plastik tidak dapat membusuk., sampah 

plastik jika dibakar membahayakan, karena 

dapat menghasilkan senyawa dioksin.  

Solusi yang dapat ditempuh untuk men-

gatasinya adalah dengan mengurangi peng-

guaan plastik, memisahkan sampah plastik 

dari sampah organik, jika memungkinkan 

dapat didaur ulang; sampah plastik jangan 

dibuang sembarangan ataupun dibakar.

Ulangan Harian Bab IX 

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. A   4. B

2. C   5. B

3. C   6. C

n CC

OO

OHHO
H2

C
H2

C OHHO+

CC

OO
H2

C
H2

C O

n

+ H2On

asam tereftalat etilen glikol 

dacron
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7. C   14. D

8. A   15. C

9. E   16. D

10. D   17. E

11. D   18. D

12. E   19. B

13. C   20. D

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. a. 

CC CCC

O

H

OH

H

H

OH

OH

H

HOH2C

OH

H

 b. 

CC CH2OHCC

H

OH

OH

H

HOH2C

OH

H

O

 c. 

CC CC

O

H

OH

H

H

OH

HOH2C

OH

H

2. Karena enzim dalam tubuh kita hanya 

bisa mencerna amilum dan tidak dapat 

mencerna selulosa.

3. Karena dia mengalami kelebihan gula 

darah (glukosa) akibat kekurangan hormon 

insulin dalam tubuhnya yang berfungsi 

sebagai pengubah gula darah menjadi gula 

otot. Gula darah dalam tubuh berasal dari 

karbohidrat yang dikonsumsi, sehingga diet 

karbohidrat akan mengurangi gula darah 

dalam tubuh.

4. Dapat dilakukan dengan Uji Fehling atau 

Uji Benedict.

5. Asam amino essensial adalah asam amino 

yang tidak dapat disintesisi oleh tubuh, 

namun diperoleh lewat makanan. Contoh: 

lisin, leusin, dan valin. Asam amino non 

essensial adalah asam amino yang dapat 

disintesis oleh tubuh manusia, contohnya 

glisin, serin, dan alanin.

6. Ketika ion H+ dilepaskan dari gugus 

–COOH dan diterima oleh gugus –NH2, 

maka pada saat itulah asam amino akan 

membentuk 2 ion sekaligus, yaitu ion 

–COO¬¬- dan –NH3+. Ion ini disebut 

“zwitter ion”.

7. Identifikasi protein dalam makanan dapat 

dilakukan dengan beberapa uji, diantaranya 

uji Biuret, Xantoprotein, Millon, Belerang, 

Sakaguci, dan Hopkins-Cole.

8. Lebah, ikan paus, dan pohon palm.

9. Margarin dibuat dari minyak kacang atau 

minyak jagung yang mengandung asam 

lemak tak jenuh, kemudian diadisi dengan 

H2 menggunakan katalis Ni. Untuk 

memperoleh warna dan rasa mirip mentega, 

maka ditambahkan essence dan penyedap 

makanan.

10. Lilin untuk kerajinan batik merupakan 

senyawa ester kelompok ke tiga yang 

mempunyai titik leleh  tinggi, rapuh dan 

agak keras; sedangkan lilin untuk penerangan 

merupakan senyawa hidrokarbon (parafin).

Ulangan Tengah Semester I  

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.   

1. C   6.    E   11.  B 

2.  D   7. E   12. C 

3.  D   8.    A   13.  D

4.    A   9. A   14.  A

5.  B   10.  E   15.  B
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16.  D   21. C

17.  C   22.  B

18.  B   23.  C

19.  C   24. E

20.   B   25. A

 

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.    415,38 gram

2.   2232

3.   552 gram/mol

4.   24,9216 mmHg

5.   -5,58 
o
C

6.    Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis adalah 

sebagai berikut.

 

7.   4,48 L

8.   60

9. a. Elektrolisis NaCl dengan elektroda Pt

   NaCl(aq) Na
+
(aq) + Cl

-
(aq)

   Katoda: 2 H2O(aq) + 2 e H2(g) +  

   2 OH(aq)

   Anoda: 2 Cl
-
(aq) Cl2(aq)

 b.   Elektrolisis AuBr3 dengan elektroda C

   AuBr3(aq) Au
3+

(aq) + 3 Br
-
(aq) 

   Katoda: Au
3+

(aq)  + 3 e Au(s)

   Anoda: 2 Br
-
(aq) Br2(s) + 2 e 

 c.   Elektrolisis CuSO4 dengan elektroda Cu

   CuSO4(aq) Cu
2+

(aq) + SO4
2-

(aq)

   Katoda: Cu
2+

(aq) 2 e Cu(s)

   Anoda: Cu(s) Cu
2+

(aq) + 2 e

10.  Tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, 

adanya pengotor, kontak dengan logam 

lain yang kurang reaktif, dan kelembapan 

udara.

Ulangan Akhir Semester I  

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.  
 

1. C      21.  C    

2. C    22.  A  

3. A    23.  B  

4. B    24.  E  

5. C    25.  C  

6. D    26.  D  

7. D    27.  A  

8. B    28.  C  

9. A    29.  C  

10. C    30.  D  

11.  B    31.  B

12.  C    32.  E

13.  B    33.  C

14.  C    34.  E

15.  E    35.  B

16.  B    36.  C

17.  A    37.  B

18.  E    38.  C

19.  E    39.  C

20.  E    40.  C

Sel Volta Sel Elektrolisis

a. Mengubah 

reaksi redoks 

menjadi arus 

listrik

a. Mengubah arus 

listrik menjadi 

reaksi redoks

b. Anoda sebagai 

kutub negatif 

dan katoda 

sebagai kutub 

positif

b. Anoda sebagai 

kutub positif 

dan katoda 

sebagai kutub 

negatif
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 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

 1.  Air murni dapat mendidih pada suhu 

kurang dari 100 
o
C, karena titik didih air 

terkait dengan tekanan. Secara umum air 

mendidih pada 100 
o
C dan pada tekanan 

760 mmHg, yakni pada saat tekanan uap 

jenuh cairan sama dengan tekanan uap 

luar. Apabila tekanan uap luar kurang dari 

760 mmHg, maka air dapat mendidih pada 

suhu kurang dari 100 
o
C.

2. 845,16 gram 

3.  0,52 
o
C

4. a. pengecatan pada logam besi

 b. pelapisan dengan logam-logam lain

 c. membuat paduan logam

 d. perlindungan katodik

5.  +1,80 V

6. 6 H2O(l)  4 H2O(l) + 2 H2(g) + O2(g)

7.  Kation yang memberikan endapan putih 

dengan klorida adalah Ag, Hg, dan Pb. 

Apabila ditambahkan amonium, endapan 

yang larut adalah AgCl.

  Ag
+
 + Cl

- 
 AgCl(s)

  AgCl(s)  [Ag(NH3)2]
+
(aq)  +  Cl

-
(aq)

8. Sifat fisis: dalam satu golongan, dari atas ke 

bawah titik didih dan titik lelehnya semakin 

tinggi (semakin sulit memutuskan ikatan).

 Sifat kimia: bersifat reaktif sehingga tidak 

pernah ditemukan dalam keadaan bebas 

di alam; membentuk molekul diatomik; 

mempunyai potensial elektroda yang sangat 

positif (oksidator kuat) dan dalam bentuk 

ion atau garam halidanya, halogen berperan 

sebagai reduktor.

9.   Secara umum unsur periode ketiga memiliki 

energi ionisasi semakin besar dari kiri ke 

kanan. Penyimpangan terjadi pada energi 

ionisasi Al (NA = 13) lebih kecil dari Mg 

(NA = 12), karena konfigurasi Mg lebih 

stabil dengan pengisian penuh orbital s. 

Sedangkan energi ionisasi S (NA =16) lebih 

kecil dari P(NA = 15) karena konfigurasi 

elektron P stabil dengan orbital p yang 

setengah penuh dan orbital s penuh.

10. Keteraturan sifat unsur periode ketiga 

disebabkan jumlah elektron pada kulit 

valensi bertambah secara teratur.

11.  Oksigen yang berlebih dapat menyebabkan 

korosi pada permukaan logam, makanan 

cepat busuk/rusak (teroksidasi), dan dapat 

menyebabkan bahaya kebakaran.

12. Reduksi oksida asam oleh kokas pada 

pengolahan besi dengan tanur tinggi 

menghasilkan suatu cairan pengotor yang 

larut dalam besi cair, sehingga besi yang 

dihasilkan tidak mempunyai kemurnian 

100%. 

13.  Na: dengan proses Down, yaitu elektrolisis 

leburan NaCl yang dicampur dengan CaCl2                 

dan sedikit KF untuk menurunkan titik 

lebur NaCl dari 800 menjadi 500 
o
C.

       Al: dengan pemurnian dan elektrolisis bijih 

bauksit. Pemurnian untuk memperoleh              

oksida Al2O3 murni, elektrolisis untuk 

mereduksi Al2O3 menjadi logam Al.

        O: diperoleh melalui penyulingan bertingkat 

udara cair.

14. Unsur yang senyawanya dapat menyebabkan 

hujan asam adalah sulfur dan nitrogen yang 

membentuk senyawa oksida, SO2 dan NO. 

SO2 dan NO bereaksi dengan bahan kimia 

lain yang ada di udara membentuk asam sulfat, 

asam nitrat, dan polutan yang lain. Tanah 

yang terkana hujan asam menjadi sangat asam 

dan hilang kesuburannya, tanaman mati, dan 

habitat pun menjadi rusak.

15.  Kegunaan gas mulia:

-  sebagai gas pengisi lampu pijar (Ne 

berwarna merah jingga, Ar berwarna 

lembayung, Kr dan Xe berwarna biru)
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-  sebagai pengisi balon udara He)

-  pendingin pada refrigerator Ne)

-  sebagai lampu kilat fotografi (Kr)

16. Unsur radioaktif bersifat tidak stabil. Untuk 

mencapai kestabilannya, unsur radioaktif 

melakukan peluruhan menjadi inti lain 

yang lebih stabil dengan memancarkan sinar 

radioaktif (α, β, atau γ).

17. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi pada 

inti atom, terdiri atas reaksi fisi dan fusi. 

Hukum yang berlaku: hukum kekekalan 

nomor atom dan nomor massa, kekekalan 

momentum, dan kekekalan energi-massa.

18. Reaksi fisi pada ledakan bom atom 

berlangsung dengan sendirinya jika 

sekurang-kurangnya rata-rata sebuah 

neutron dari setiap fisi menginduksi fisi 

lainnya. Energi akan terlepas, dan jika 

frekwensi bertambah, energi akan terlepas 

dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan 

ledakan yang dahsyat dan merusak apa-apa 

saja yang ada di sekitarnya.

19. 3,36 gram

20. Nuklir memang membahayakan apabila 

tidak digunakan secara tepat. Dengan 

ditemukannya teknologi nuklir, dunia 

industri pun semakin maju. Akan tetapi, 

perlu diketahui juga bahwa industri yang 

menggunakan tenaga nuklir memberikan 

hasil samping berupa limbah radioaktif yang 

sangat berbahaya apabila tidak ditangani 

secara tepat. 

Ulangan Tengah Semester II  

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1. B   5. C 

2.  D   6. E 

3. C   7. C 

4.  D   8. E 

9. B   15. B

10.  C   16. B

11. C   17. B

12. E   18. A

13. B   19. D

14. D   20. A

 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.  a.  CH3CH C CH CH3

O CH3CH3

 b.  CH3 C

O

C

CH3

CH3

CH3

 c.  C C C

O

HBr

Br

Cl

Cl

H3C

2. Reaksi esterifikasi: reaksi pembuatan senyawa 

ester (alkil alkanoat) dengan cara mereaksikan 

asam organik, RCOOH dengan alkanol (R-

OH). Reaksi saponifikasi: reaksi pembuatan 

sabun dengan cara mereaksikan asam lemak 

dan basa dengan hasil samping gliserol. 

Reaksi adisi : reaksi pembentukan molekul 

baru dengan penggabungan sebuah molekul 

atau gugus atom ke dalam molekul lain yang 

terjadi melalui pemutusan ikatan rangkap.

3. Etanol: sebagai antiseptik (dengan kadar 

70%). Kloroform: sebagai obat bius. 

Formalin: sebagai bahan pengawet preparat-

preparat anatomi.

4. Karena alkohol memiliki ikatan hidrogen.

5. Asam karboksilat pada jeruk adalah 

asam sitrat (asam 3-hidroksi-1,3,5-

pentanatrioat), dengan rumus sruktur:



Kimia Kelas XII270

C

O

OHH2

CC
H2

C

COOH

OH

C
O

HO

 Ester pada jeruk adalah oktil asetat, 

strukturnya:   A

A

A

A .

6. Perbedaan: senyawa alkena mudah 

diadisi, sedangkan benzena sulit untuk 

diadisi; ikatan rangkap pada alkena 

dapat di sembarang tempat, namun pada 

benzena letaknya berselang; benzena 

dapat mengalami resonansi, sedangkan 

alkena tidak dapat. Persamaan: sama-sama 

memiliki ikatan rangkap dua. 

7. p-diklorofenol

   

OHCl

 2,4,6-triklorotoluena   

 

CH3

Cl

Cl

Cl

8. Benzena sebagai pelarut non polar dan 

sebagai bahan baku pembuatan senyawa 

turunan benzena yang lain, asam benzoat 

sebagai pengawet makanan dan minuman, 

aspirin sebagai obat pening.

9. Suatu senyawa turunan benzena, toluena, 

apabila dioksidasi dengan KMnO4 akan 

menghasilkan turunan benzena lain yang 

mengandung gugus COOH, yakni asam 

benzoat. 

 

CH3

KMnO4

COOH

            toluena    asam benzoat

10. Naftalena berupa padatan kristal putih yang 

berbau tajam dan dapat terbakar, memiliki 

rumus molekul C10H8 dan dikenal dengan 

nama kapur barus yang digunakan untuk 

mengusir ngengat. Naftalena diperoleh dari 

hasil ekstraksi tar batubara. Dalam dunia 

industri, naftalena digunakan untuk bahan 

pewarna dan sebagai resin sintetik. Rumus 

strukturnya:  .

  

 Latihan Ujian Akhir Sekolah

 A  Pilihlah jawaban yang tepat.

1.  B     21.   E  

2. D     22. A  

3.  B     23. A  

4. C     24. B  

5. C    25.   E  

6.  A    26.   C  

7. D    27.   B  

8. A    28.   E  

9.  A    29.   C  

10. A    30.   C  

11. B    31.  D

12. C    32.  D

13. E    33.  B

14. D    34.  A

15.  E    35.  C

16. B    36.  C

17.   B    37.  D

18.    A    38.  C

19.    C    39.  E

20.    A    40.  B
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 B  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1.    a.  6A = 2     4   

   (golongan IVA periode 2).

 b.  16B = 2     8     6 

   (golongan VIA periode 3).

 c.  38C = 2     8     18      8      2   

 (golongan IIA periode 5).

 d.  54D = 2     8     18      18        8   

 (golongan VIIIA periode 5).

2.  

H  O  S  O  H

O

O

 

                  

3.  Perbedaan elektrolit kuat dan lemah:

 

4. 2 Al(s) + 3 H2SO4(aq) + SO3(g)  

Al2(SO4)3(aq) + SO2(g) + H2O(l)

      Oksidator = S, reduktor = Al.

5.   Jenis isomer yang dimiliki senyawa alkena, 

yaitu:

 a.  Isomer rantai

 Isomer rantai terjadi pada senyawa 

alkena jika terdapat perbedaan pada 

struktur rantainya. Perhatikan rumus 

struktur senyawa  C4H8 berikut.

   CH2=CH-CH2-CH3    = 1 butena

  CH2 C

CH3

CH3   = 2 metil 1 propena

 

 b. Isomer posisi

 Isomer posisi terjadi pada senyawa 

alkena jika terdapat perbedaan pada 

posisi ikatan rangkapnya. Perhatikan 

posisi ikatan rangkap pada dua senyawa 

berikut.

   CH2 = CH – CH2 – CH2  = 1 butena

   CH3 – CH = CH – CH3    = 2 butena

 c.  Isomer geometri

 Isomer geometri terjadi karena terdapat 

perbedaan kedudukan atom (gugus 

atom) di dalam ruang. Perhatikan 

contoh senyawa berikut. 

       

C C
CH3

H

CH3

H
C C

CH3

H

CH3

H

           Cis 2 butena                Trans 2 butena

6. Bentuk molekulnya trigonal bipiramida, 

(ORDER gambar bentuk molekul Trigonal 

bipiramida.)

7. 7443,48 kkal.

8. (a) sebagai katalis

 (b) N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3    ΔH = -92 

kJ/mol

9. 0,2 g. 

10. 20 mL.

11.  30 mL

Elektrolit Kuat Elektrolit lemah

1.    Dalam air, 

terionisasi 

sempurna (a 

= 1)

1.    Dalam air, 

terionisasi 

sebagian (0 < a 

< 1)

2.    Dalam larutan, 

tidak terdapat 

molekul zat 

terlarut

2.    Dalam larutan, 

masih terdapat 

molekul zat 

terlarut

3.    Ion dalam 

larutan 

berjumlah 

banyak

3.    Ion dalam 

larutan 

berjumlah 

sedikit

4.    Mempunyai 

daya hantar 

listrik kuat

4.    Mempunyai 

daya hantar 

listrik lemah



Kimia Kelas XII272

12. Terbentuk endapan Mg(OH)2.

13. Koloid liofil: daya absorbsi terhadap medium 

kuat, efek Tyndall kurang jelas terlihat, 

viskositas lebih besar dari mediumnya, tidak 

mudah menggumpal, bersifat reversibel, 

stabil, dan terdiri atas zat organik.

 Koloid liofob: daya absorbsi terhadap 

medium lemah, efek Tyndall terlihat jelas, 

viskositas lebih kecil dari mediumnya, 

mudah menggumpal, bersifat irreversibel, 

tidak stabil, dan terdiri atas zat non-organik

15.  127 gram

14. 129,63 gram.

16. Karena gas CO2 yang jauh melebihi nilai 

ambang batas akan mengakibatkan “Efek 

Rumah Kaca” dan dapat melubangi lapisan 

ozon.

17.  7,4%  

18. Menggunakan pereagen Fehling dan 

Tollens. 

19. Semua senyawa alkanoat dengan rumus 

molekul C6H12O2 akan berisomer fung-

sional dengans semua senyawa alkil alkanoat 

yang memiliki rumus molekul C6H12O2.

20.  Karena benzena memiliki ikatan rangkap 

dan mampu beresonansi.
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www.anthemis.nl, 28/08/2006, jam 11.10 WIB. 

www.asia.indgalv.com.au, 17/11/2006, jam 09.15 WIB

www.berthold-weber.de.dolomit, 14/09/2006, jam 10.05 WIB. 

www.bioge.ubbcluj.barit.ro, 14/09/2006, jam 10.40 WIB. 

www.chem.columbia.edu, 26/10/2006, jam 10.45 WIB. 

www.elektroindonesia.com 10/10/2006, jam 11.10 WIB

www.enjoy-patagonia, 26/10/2006, jam 10.15 WIB. 

www.focusmm.co.uk, 12/10/2006, jam 11.45 WIB. 

www.geocities.com, 17/11/1006, jam 10.40 WIB

www.gsp.cc, 14/09/2006, jam 09.25 WIB.

www.ilvecchiotarlo.it, 05/09/2006, jam 08.45 WIB. 

www.infonuklir.com, 12/06/2007, jam 09.45 WIB.

www.jatam.org, 03/11/2006, jam 11.45 WIB.

www.jcwhitney.comautopartsProduct, 12/10/2006, jam 11.34 WIB.

www.kompas.com, 26/10/2006, jam 10.30 WIB.

www.lapp.in2p3, 26/10/2006, jam 09.20 WIB. 

www.lsm.com, 21/10/2006, jam 10.35 WIB. 

www.mcst.tec.me, 21/10/2006, jam 09.15 WIB. 

www.medfak.lu.se, 02/11/2006, jam 10.30 WIB.

www.myschoolnet.ppk.kpm.my, 02/11/2006, jam 10.55 WIB. 

www.newgenevacenter.org, 12/10/2006, jam 09.20 WIB.

www.ramsjo.com, 03/11/2006, jam 11.45 WIB. 

www.shooping.com, 22/10/2006, jam 11.05 WIB.
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www.sigmaaldrich.com, 26/10/2006, jam 09.50 WIB. 

www.tekmira.esdm.go.id, 12/06/2007, jam 08.45 WIB.

www.tradingindonesia.com, 01/10/2006, jam 08.30 WIB. 

www.uni_regensburg.de, 01/10/2006, jam 08.20 WIB. 

www.wikipedia.com, 03/11/2006, jam 11.45 WIB.

www.wikipedia.org, 17/11/2006, jam 10.25 WIB.

www.windede.com, 03/09/2006, jam 09.30 WIB. 

www.xanga.com, 26/10/2006, jam 11.20 WIB. 

www.yara.it.urea, 18/10/2006, jam 11.50 WIB. 

www.yayasanhak.minihub.org, 03/11/2006, jam 11.45 WIB. 
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Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Buku Teks 
Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam 
Proses Pembelajaran.

apability. Be sure with your own capability. Yakinlah akan Ckemampuan kalian sendiri. Jangan biarkan rasa ragu dan rendah diri 
menjadi aral yang menghadang langkah.

appy. Lengkapilah rasa percaya diri dengan kegembiraan. Hati yang Hgembira adalah hati yang terbuka. Dengan kegembiraan, yang berat 
jadi ringan, yang susah terasa mudah.

nchant. Dengan bekal kepercayaan diri dan hati gembira, bersiaplah Euntuk menyibak keajaiban-keajaiban fenomena di alam sekitar. What 
an enchanting nature! Betapa mempesonanya alam raya!

ind. Seperti apa pikiran kita, seperti itulah diri kita. Maka, bangunlah Mpribadi yang merdeka, dengan pikiran yang terbuka. Biarkan ia 
bebas bertanya, tentang misteri alam yang mempesona.

Ilumination. Pertanyaan tak akan terjawab tanpa pencarian. Majulah, Iberjalanlah. Ibarat merangkak keluar dari lorong kegelapan, temukan 
cahaya penerang. Find the illumination.

ay. Tak usah ragu untuk berkata, tak perlu bimbang unjuk suara. Saat Sjawaban telah erat dalam genggaman, lekas sebarkan. Cerahkan 
dunia dengan cahaya pengetahuan.

arget. Jangan mudah puas dengan pencapaian. Buatlah target-target Tkeberhasilan. Ingat, gagal merencanakan berarti merencanakan 
kegagalan. Dengan target yang terencana, bakarterus semangat kita.

ivalry. Teruslah bersaing. Tancapkan tekad untuk berjuang menjadi Ryang terbaik.

each!! Yakinlah bahwa kalian adalah generasi yang tangguh dan Ypenuh semangat!
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