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KATA PENGANTAR
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat

(3)

mengamanatkan

bahwa

Pemerintah

mengusahakan

dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat
tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Implementasi dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut
yang dijabarkan melalui sejumlah peraturan pemerintan, memberikan arahan
tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan,
diantaranya adalah standar sarana dan prasarana. Guna peningkatan kualitas
lulusan SMK maka salah satu sarana yang harus dipenuhi oleh Direktorat
Pembinaan SMK adalah ketersediaan bahan ajar siswa khususnya bahan ajar
Peminatan C1 SMK sebagai sumber belajar yang memuat materi dasar kejuruan
Kurikulum yang digunakan di SMK baik kurikulum 2013 maupun
kurikulum KTSP pada dasarnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di
dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan dan
keterampilan yang harus dikuasai peserta didik serta rumusan proses
pembelajaran dan penilaian yang diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai
kompetensi yang diinginkan. Bahan ajar Siswa Peminatan C1 SMK ini dirancang
dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk mencapai
kompetensi yang telah dirumuskan dan diukur dengan proses penilaian yang
sesuai.
Sejalan dengan itu, kompetensi keterampilan yang diharapkan dari seorang
lulusan SMK adalah kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam
ranah abstrak dan konkret. Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses
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pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan
berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaian masalah (problem
solving based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Khusus untuk
SMK ditambah dengan kemampuan mencipta . Bahan ajar ini merupakan
penjabaran hal-hal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai
kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan kurikulum yang
digunakan, peserta didik diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Bahan ajar ini merupakan edisi ke-1.
Oleh sebab itu Bahan Ajar ini perlu terus menerus dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan.
Kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi
berikutnya sangat kami harapkan; sekaligus, akan terus memperkaya kualitas
penyajian bahan ajar ini.Atas kontribusi itu, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa
kami mengucapkan terima kasih kepada kontributor naskah, editor isi, dan editor
bahasa atas kerjasamanya. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan yang terbaik
bagi

kemajuan

dunia

pendidikan

menengah

kejuruan

dalam

rangka

mempersiapkan Generasi Emas seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).
Jakarta, Agustus 2017
Direktorat Pembinaan SMK
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Pendahuluan

A. Deskripsi
Buku Kimia untuk SMK Perikanan dan Kelautan kelas X terdiri atas dua
buku, yaitu buku bagian 1 dan buku bagian 2. Buku ini merupakan buku bagian 1.
Dalam buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep dasar ilmu kimia, meliputi
materi dan perubahannya; Lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi;
Struktur atom, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik; serta Konsep mol dan hukumhukum dasar kimia dalam perhitungan kimia (stoikiometri)

B. Prasyarat
Untuk mempelajari buku ini, tidak diperlukan prasyarat mata pelajaran tertentu.

C. Petunjuk penggunaan Buku
1. Pelajari daftar isi serta peta konsep tiap materi dengan cermat dan teliti untuk
mengetahui kedudukan tiap konsep.
2. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk
mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan

sehingga diperoleh

hasil yang maksimal.
3. Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang penguasaan suatu
pekerjaan dengan membaca secara teliti.
4. Jawablah uji kompetensi dengan jawaban yang singkat dan jelas serta kerjakan
sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari buku ini.
5. Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam buku ini untuk ditanyakan pada
guru pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lain yang berhubungan
dengan materi buku agar Anda mendapatkan pengetahuan tambahan.

D. Tujuan Akhir
Setelah mempelajari buku ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:
1. Materi dan perubahannya.
2. Lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi.
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3. Struktur atom, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik.
4. Konsep mol dan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia
(stoikiometri).

x

BAB 1
MATERI DAN PERUBAHANNYA
PETA KONSEP

Materi dan
Perubahannya
Materi dan
Energi

Sifat Materi

Perubahan
Materi

Klasifikasi
Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menganalisis konsep materi
dan perubahannya serta mengklasifikasi perubahan materi berdasarkan sifatsifatnya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Alam dibangun dari materi dan energi. Membahas materi selalu melibatkan
energi. Dalam kehidupan, materi dapat berfungsi sebagai bahan, dan ada juga yang
berfungsi sebagai sumber energi. Materi di alam selalu mengalami perubahan. Energilah
penyebab perubahan itu. Energi itu sendiri dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk
lainnya.
Pengetahuan tentang materi dan hubungannya dengan energi menjadi penting
untuk diketahui. Tujuannya agar manusia dapat memahami gejala alam sekitar sehingga
manusia mampu mengontrol, mengendalikan, dan melestarikan alam. Dengan demikian,
alam yang lestari akan mendukung kelangsungan hidup (kualitas dan keselamatan)
manusia serta dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia.
Sering

kita jumpai benda-benda yang mempunyai bentuk dan fasa yang

berbeda-beda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tersebut dapat memiliki fasa padat,
cair, gas, atau plasma. Tahukah Anda bahwa semua zat di bumi dapat dikelompokkan
menjadi fasa-fasa tersebut? Melalui pengelompokan tersebut, Anda dapat memahami
melalui satu pertanyaan dasar,

yaitu “Apakah penyusun zat tersebut?” Pertanyaan

tersebut menjadi dasar manusia untuk melakukan penelitian terhadap zat-zat di alam.
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A. Materi dan Energi
Setiap zat di alam semesta ini terdiri atas materi. Materi merupakan penyusun
alam semesta yang mempunyai massa dan menempati ruang. Perlu diperhatikan bahwa
massa merupakan dimensi yang berbeda dengan berat. Massa suatu benda di mana pun
tempatnya sama, sedangkan berat benda tersebut tidak selalu sama, bergantung pada
gravitasi di tempat tersebut. Misalnya, massa roket di bumi adalah 900 ton. Roket
tersebut memiliki massa yang sama jika sudah di bulan, tetapi beratnya berbeda. Berat
roket di bumi adalah massa dikalikan konstanta gravitasi bumi, yaitu 9,8 m/s2 sehingga
berat di bumi sekitar 8.820 N, sedangkan berat roket di bulan dengan

konstanta

gravitasi 1,6 m/s2 adalah 1.440 N. Hal tersebut menunjukkan bahwa massa roket sama
baik di bumi maupun di bulan, tetapi beratnya berbeda.
Selain massa, terdapat banyak properti atau karakteristik dari materi yang
menunjukkan kekhasan materi sehingga dapat dibedakan antara materi satu dan yang lain
seperti massa jenis, kekentalan, titik didih. Properti merupakan ciri atau kekhasan suatu
materi atau zat yang memengaruhi sifat-sifat zat tersebut. Dalam ilmu Kimia, properti zat
juga menjadi bagian penting untuk dipelajari.
Materi atau zat mempunyai properti fisika dan kimia. Contoh properti fisika
adalah densitas, titik leleh, titik didih, titik beku, warna, dan bau. Contoh properti kimia
adalah logam atau nonlogam, asam atau basa, dan bagaimana hasil reaksinya jika
direaksikan dengan materi lain. Pertanyaan-pertanyaan pada Tabel 1.1. berikut dapat
memudahkan dalam memahami perbedaan properti fisika dan kimia.
Tabel 1.1 Jenis Pertanyaan pada Properti Fisika dan Kimia
Properti Fisika

Properti Kimia

Berapa titik lelehnya?

Apakah materi tersebut dapat terbakar?

Berapa titik didihnya?

Apakah bereaksi dengan air?

Apakah materi tersebut berbau?

Apakah bereaksi dengan zat lain?

Apa warnanya?

Apakah hasil reaksi antara karbon dan oksigen?

Bagaimana kekuatannya? Apakah
keras atau tidak?

Apakah hasil pembakaran dari kayu?

Fasa materi di alam semesta ada 4, yaitu padat, cair, gas, dan plasma.
Penjelasan dari keempat fasa tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Padat
Di dalam materi padat, antarpartikel penyusunnya saling tarik-menarik secara
kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Hal ini mengakibatkan bentuk dan volume dari
materi padat tidak dapat berubah.

2. Cair
Di dalam cairan, antarpartikel penyusunnya memiliki energi lebih besar sehingga
akan dapat bergerak bebas. Hal ini mengakibatkan bentuk dari suatu cairan akan
menyesuaikan atau mengisi suatu wadah yang menjadi tempat dari cairan tersebut, tetapi
volume dari cairan tidak dapat berubah.

3. Gas
Di dalam gas, antarpartikel penyusunnya tidak saling tarik-menarik sehingga
dapat bergerak bebas. Partikel dapat bergerak ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Hal
ini mengakibatkan bentuk dan volume dari gas dapat berubah. Contoh gas menempati
ruang ditunjukkan pada eksperimen gas iodin: saat gas iodin diletakkan di dalam gelas
ukur yang ditutup rapat, gas tersebut akan tersebar.

4. Plasma
Plasma merupakan bentuk gas yang telah terionisasi. Plasma biasa disebut juga
fasa keempat. Contoh plasma antara lain neon, petir, sinar matahari, gelombang sinar
matahari, dan aurora.

Perbedaan partikel pada fasa padat, cair, gas, dan plasma ditunjukkan pada gambar
berikut.

Sumber : http://jogpaper.com

Gambar 1.1 Perbandingan partikel penyusun dari kiri ke kanan (padat, cair, gas, plasma)

Partikel pada fasa padat lebih berdekatan dan teratur, sedangkan pada fasa cair
partikel lebih renggang dan kurang teratur. Pada fasa gas, partikel sangat renggang dan
tidak beraturan, sedangkan plasma sama seperti gas, tetapi mengalami ionisasi.
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B. Sifat Materi
Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan materi seperti air,
gula, garam, besi, dan lainnya. Air jika direbus akan berubah menjadi uap; air jika
didinginkan akan berubah menjadi es. Gula dan garam berwarna putih, berbentuk padat
kristalin, tidak berbau serta larut dalam air. Gula manis yang dipanaskan akan meleleh
dan berubah warna menjadi cokelat. Garam asin yang dipanaskan akan meleleh, tetapi
tidak berubah warna. Besi jika dibiarkan di udara akan berkarat. Apakah semua logam
jika dibiarkan di udara akan berkarat? Jika kita cermati, materi-materi tersebut memiliki
seperangkat sifat atau karakteristik (ciri) dan hal itu memberinya identitas yang unik. Kita
dapat mengenal suatu materi dan membedakannya dengan materi-materi lainnya
berdasarkan sifat atau karakteristiknya.

1. Sifat Fisis
Suatu materi yang dapat Anda amati tanpa mengubah zat-zat yang menyusun
materi tersebut disebut sifat fisis. Anda tidak dapat membengkokkan sebuah pensil, tetapi
Anda dapat membengkokkan sebuah kawat tembaga. Pensil tidak dapat bengkok, tetapi
akan patah karena isi dari pensil berupa karbon padat berbentuk batang memiliki ciri
rapuh/getas. Kerapuhan/kegetasan tersebut merupakan salah satu ciri fisis yang
menggambarkan isi pensil berupa karbon yang dipadatkan. Contoh-contoh sifat fisis dari
suatu materi adalah warna, bentuk, wujud (fasa), rasa, bau, kepadatan, daya hantar panas,
daya hantar listrik, kelarutan, titik didih, titik beku, titik bakar, titik lebur, titik leleh, dan
lainnya.
Anda dapat menggambarkan suatu zat dengan sifat-sifat fisis yang dimiliki.
Beberapa sifat fisis menggambarkan penampakan suatu materi atau benda. Sebagai
contoh, sebuah batu bata dapat digambarkan sebagai sebuah balok yang terbuat dari
tanah liat berwarna merah bata. Dengan menggambarkan bentuk, warna, dan keadaan
batu bata tersebut, kita telah mengetahui beberapa sifat fisisnya.
Beberapa sifat fisis dapat diukur. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan
penggaris untuk mengukur salah satu sifat fisis dari batu bata, yaitu volumenya. Kita
dapat mengukur panjang, lebar, dan tinggi batu bata tersebut. Sifat fisis lain dari batu
bata juga dapat diukur, yaitu berat dengan cara menimbang batu bata tersebut.
Jika kita membuat secangkir kopi, kita dapat mengukur volume dan suhunya,
serta dapat menggambarkan bau khas dari kopi. Setiap ciri tersebut merupakan sifat fisis
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dari minuman kopi. Beberapa sifat fisis menggambarkan sifat suatu materi atau zat.
Mungkin Anda tahu, semua benda yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh daya magnet.
Daya tarik besi terhadap magnet ini merupakan sifat fisis besi. Setiap zat mempunyai sifat
fisis yang membedakannya dengan zat lainnya.
Gambar 1.2 merupakan campuran antara kerikil dan butiran pasir di dalam
sebuah toples. Anda tentu dapat mengamati dan mengidentifikasi kerikil dan butiran
pasir

melalui

ukuran,

bentuk,

dan

warnanya

yang

berbeda.

Dengan

mengocok/menggeser-geser campuran tersebut, Anda akan dapat memisahkan dengan
mudah antara kerikil dan butiran pasir karena keduanya berbeda bentuk dan ukurannya.
Ketika proses pemisahan dengan cara pengayakan, butiran pasir akan lolos melewati
lubang-lubang ayakan, sedangkan kerikil akan tertinggal di atas ayakan.

Sumber : kimia.upi.edu
Gambar 1.2 Campuran kerikil dan butiran pasir

Gambar 1.3 merupakan campuran antara serbuk besi dan butiran pasir. Proses
pemisahan campuran serbuk besi dan butiran pasir dengan cara pengayakan tidak dapat
dilakukan karena bentuk dan ukuran yang sama. Ketika proses pengayakan, serbuk besi
dan butiran pasir akan lolos melewati lubang-lubang ayakan. Cara pemisahan yang
efisien adalah dengan mendekatkan batang magnet pada campuran tersebut. Terlihat pada
gambar, ketika batang magnet dilewatkan di atas campuran tersebut, serbuk besi akan
ditarik oleh batang magnet, sedangkan butiran pasir tidak. Ketertarikan serbuk besi oleh
magnet merupakan sifat fisis dari besi yang dalam hal ini dapat digunakan untuk
memisahkan zat dari campuran.
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Sumber : kimia.upi.edu

Gambar 1.3 Campuran serbuk besi dan butiran pasir

2. Sifat Kimia
Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kita kerap melihat
beberapa simbol larangan yang salah satunya adalah DILARANG MEROKOK seperti
pada Gambar 1.4. Peringatan itu menyatakan bahan bakar yang berada di SPBU seperti
bensin dan solar bersifat mudah terbakar. Kecenderungan suatu zat untuk

terbakar

merupakan contoh dari sifat kimia. Bensin merupakan zat kimia yang mudah terbakar.
Jika asap dari rokok mengenai bensin, bensin akan bereaksi dan memicu kobaran api
sehingga memungkinkan terjadi kebakaran bahkan ledakan.

Sumber: republika.co.id

Gambar 1.4 Peringatan-peringatan di SPBU
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Ketika berada di toko bahan kimia, kita mungkin melihat beberapa bahan kimia
yang disimpan dalam botol-botol berwarna gelap seperti terlihat pada Gambar 1.5 dan
biasanya botolnya berbahan gelas. Mengapa demikian? Bahan kimia tersebut
mengandung zat dengan sifat kimia yang mudah terbakar. Perubahan kimia atau sifat
mudah terbakar pada bahan kimia tersebut akan terjadi jika bahan kimia terkena sinar
matahari. Oleh karenanya, bahan kimia yang mudah terbakar akan aman jika disimpan
dalam botol berwarna gelap dan berbahan dari gelas agar tidak terpapar oleh sinar
matahari langsung.

Sumber : nasih.staff.ugm.ac.id

Gambar 1.5 Bahan kimia dalam botol gelas berwarna gelap

Pada saat sebuah logam dibiarkan di udara, beberapa jenis logam akan
mengalami korosi. Korosi merupakan proses degradasi atau perusakan material atau
bahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya seperti udara, air tawar,
air laut, larutan, dan tanah yang bersifat elektrolit. Proses korosi pada suatu material atau
bahan berlangsung secara alami dan dengan sendirinya. Korosi pada besi berupa karat
besi yang merupakan senyawa oksida besi. Oksida besi merupakan besi yang telah
mengikat oksigen di udara. Karat besi akan mengakibatkan kerapuhan pada besi karena
besi telah terdegradasi

sehingga logam besi yang berada di bawahnya akan terus

mengalami korosi. Contoh korosi pada logam dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Sumber : property.kompas.com

Gambar 1.6 Pagar rumah yang berkarat akibat reaksi besi dan oksigen
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Aluminium juga bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa
aluminium oksida. Namun, tidak seperti karat pada besi, aluminium oksida berbentuk
lapisan tipis yang melindungi aluminium di bawahnya sehingga proses korosi terhenti.
Tembaga juga akan bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa tembaga
karbonat berupa lapisan berwarna hijau. Emas tidak bereaksi dengan oksigen di udara
sehingga tidak terbentuk korosi. Bereaksi atau tidaknya suatu logam dengan oksigen di
udara merupakan sifat kimia dari logam.
Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang menyatakan apakah suatu zat tersebut
dapat mengalami perubahan kimia tertentu atau tidak. Sifat kimia meliputi kereaktifan
seperti muda/sukar terbakar, mudah/sukar berekasi, mudah/sukar melapuk, rumus kimia,
susunan ikatan, bentuk molekul, logam atau nonlogam, asam atau basa, dan lainnya.
Dengan mengetahui sifat kimia dari suatu zat, kita akan dapat menggunakan zat tersebut
secara tepat dan aman.

C. Perubahan Materi
Perubahan materi selau terjadi di alam semesta. Sebagai contoh: pertumbuhan,
pergerakan, penguapan, pencernaan, pembakaran, pembelahan dan lain sebagainya.
Sesungguhnya, perubahan materi ini melibatkan perubahan sifat fisis maupun sifat kimia
yang dimiliki oleh suatu materi. Apa yang menyebabkan suatu materi mengalami
perubahan? Penyebab suatu materi mengalami perubahan adalah energi. Energi adalah
segala sesuatu yang dapat melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diindra oleh
manusia. Hal yang dapat ditangkap oleh indra manusia ialah akibat yang ditimbulkan oleh
energi tersebut.
Setiap materi mengandung energi. Jika

suatu materi berubah,

kandungan

energinya juga berubah. Pembebasan energi menyebabkan kandungan energi dari suatu
materi akan berkurang. Penyerapan energi menyebabkan kandungan energi dari suatu
materi akan bertambah. Jadi, perubahan suatu materi selalu disertai dengan perubahan
energi.
Perubahan materi dapat dikelompokkan menjadi perubahan fisis dan perubahan
kimia. Penjelasannya seperti berikut.

1. Perubahan Fisis
Ketika kita mematahkan sebatang lilin, bentuk dan ukuran aslinya akan berubah
menjadi bongkahan-bongkahan. Ketika dipanaskan, lilin akan meleleh. Lelehan lilin
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akan membeku. Perubahan tersebut merupakan perubahan sifat fisis pada lilin. Namun,
perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada karakteristik atau identitas dari
lilin tersebut. Perubahan tersebut dinamakan perubahan fisis.
Perubahan fisis meliputi perubahan bentuk, ukuran atau keadaan dari suatu
materi. Terkadang, perubahan warna juga dapat menunjukkan perubahan fisis pada zuatu
materi. Perubahan fisis merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru
karena perubahan fisis tidak mengubah identitas zat yang menjadi penyusun dari suatu
materi. Perubahan fisis juga bersifat sementara karena zat asal dapat diperoleh kembali
meski telah mengalami proses perubahan.
Jika suatu zat dapat membeku, mendidih, menguap, tersublimasi, atau
terkondensasi, zat tersebut mengalami perubahan fisis seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1.7. Gambar tersebut menunjukkan perubahan fisis yang terjadi pada air. Air
yang dididihkan akan menjadi uap air dan uap air diembunkan akan menjadi air kembali.
Air yang didinginkan akan menjadi es dan es yang meleleh akan menjadi air kembali.
Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan fisis pada air, tetapi sifat air tetap sama. Pada
perubahan fasa tersebut, terdapat dua hal yang penting, yaitu titik didih yang merupakan
titik di mana suatu zat mendidih dan titik beku yang merupakan titik di ana suatu zat
mulai membeku.

Sumber : http://www.eventzero.org
Gambar 1.7 Perubahan fisis pada air
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Perhatikan Gambar 1.8. Gelondongan-gelondongan kayu merupakan bahan baku
pembuatan berbagai perabot rumah tangga seperti kursi, meja, pintu, jendela. Perubahan
kayu gelondongan menjadi kursi, misalnya, hanya mengubah bentuk dari kayu. Sifat yang
dimiliki kayu pada kayu gelondongan sama dengan sifat yang dimiliki kayu pada kursi.

Sumber: tentangkayu.com

Gambar 1.8 Proses dari gelondongan kayu menjadi kursi

2. Perubahan Kimia
Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru atau
sering disebut reaksi kimia. Dari pengamatan tentang apa yang terjadi di sekeliling, kita
dapat mengetahui bahwa perubahan yang mengubah identitas dari suatu zat memang
terjadi. Sebagai contoh kayu yang terbakar, telur yang membusuk, petasan yang meledak,
besi yang berkarat, dan lainnya. Apakah persamaan dari perubahan-perubahan tersebut?
Jika kita memanaskan kayu, suhu kayu akan naik. Jika suhu ini mencapai suhu
bakar dari kayu, kayu akan terbakar dengan sendirinya dan akan menjadi abu. Contoh
lainnya adalah ketika dibiarkan beberapa hari di udara, segelas susu akan menimbulkan
bau tidak sedap. Bau-bau tersebut merupakan suatu tanda atau ciri bahwa telah terbentuk
atau telah dihasilkan suatu zat baru dari suatu materi. Dalam beberapa perubahan kimia,
sebuah tanda atau ciri dapat berupa cahaya atau bunyi yang merupakan produksi energi
yang cepat dari suatu materi. Seperti petasan yang meledak dengan bunyi yang cukup
keras dan kilatan atau cahaya yang dihasilkan dari bubuk isi petasan yang terkena api.
Jika dibiarkan di udara, besi akan bereaksi dengan oksigen dan air di udara.
Secara alami dan dengan sendirinya, besi akan berkarat atau terkorosi akibat dari reaksi
tersebut. Karat pada besi merupakan zat baru yang dihasilkan dari besi yang bereaksi
dengan oksigen dan air di udara.
Terjadinya perubahan kimia atau reaksi kimia pada suatu materi dapat diketahui
dari perubahan yang diakibatkan oleh reaksi tersebut. Perubahan tersebut menghasilkan
materi baru yang sifatnya baru (berbeda dengan sifat materi asal). Materi baru ini bersifat
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kekal karena sukar untuk berubah kembali ke materi asal. Jika suatu materi mengalami
perubahan kimia, perubahan fisis dari materi tersebut juga akan terjadi.
Beberapa perubahan akibat dari perubahan kimia adalah sebagai berikut.

a. Reaksi Kimia Menghasilkan Perubahan Warna
Mengapa suatu reaski kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika
suatu reaksi kimia berlangsung, akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru
yang mungkin memiliki warna yang berbeda.
Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara
tembaga sulfat (CuSO4) dan air (H2O). Warna tembaga sufat adalah putih. Apabila
ditambahkan air, warna tembaga berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna
senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 . 5H2O.
Pernahkah Anda memperhatikan perubahan warna yang terjadi pada beberapa
buah segar seperti pisang, apel, pear, dan salak yang dipotong dan dibiarkan beberapa
saat? Berubah warna menjadi warna apa? Buah-buah tersebut berubah menjadi warna
cokelat. Proses perubahan ini dinamakan proses pencokelatan (browning). Pencokelatan
ini terjadi akibat dari senyawa-senyawa kimia (enzim) yang terkandung di dalam buah
bereaksi dengan oksigen atau teroksidasi pada saat kulit buah (dinding dan membran sel)
robek atau rusak. Mengapa warna cokelat? Pencokelatan pada buah disebabkan oleh
pengaruh aktivitas enzim Polypenol Oxidase (PPO) yang jika berekasi dengan oksigen,
akan mengubah gugus Monophenol menjadi gugus O-hidroksi Phenol, yang selanjutnya
diubah menjadi gugus O-kuinon. Gugus inilah yang membentuk warna cokelat.

Sumber: https://bedahbuah.net

Gambar 1.9 Potongan apel yang mengalami proses browning

Jika kita perhatikan beberapa alat rumah tangga yang terbuat dari logam, alatalat tersebut lama-kelamaan akan berubah warna seperti terlihat pada Gambar 1.10. Alat
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dari logam besi akan berkarat dan berubah warna menjadi hitam; alat dari logam tembaga
akan berubah warna menjadi kehijauan; dan alat dari logam perak akan berubah warna
menjadi hitam. Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa terjadi reaksi kimia antara
alat-alat logam tersebut dengan lingkungannya.

Sumber: http://www.sunlight.co.id

Gambar 1.10 Alat rumah tangga yang berkarat

b. Reaksi Kimia Menghasilkan Perubahan Suhu
Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering
menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan
kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas, atau aliran kalor dari atau ke
lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi
lebih rendah daripada suhu pereaksinya.
Pernahkah Anda melihat petasan yang meledak? Terdengar ledakan dan
beberapa petasan menghasilkan kilatan cahaya? Ledakan dan kilatan cahaya dari petasan
merupakan hasil dari reaksi kimia. Semua reaksi melibatkan energi, baik menyerap energi
maupun melepaskan energi. Energi yang menyertai reaksi kimia dapat berupa panas,
cahaya, suara atau energi listrik.
Suatu reaksi kimia yang menghasilkan energi dinamakan reaksi eksoterm. Pada
reaksi eksoterm, terjadi proses perpindahan kalor dari suatu sistem (proses kimia) menuju
lingkungan. Sebagai contoh, reaksi pada proses pembakaran. Pembakaran terjadi ketika
suatu bahan bakar berekasi sangat cepat dengan oksigen yang akan menghasilkan gas
karbon dioksida, uap air, dan panas. Reaksi pembakaran dapat dituliskan sebagai berikut:
Bahan bakar + O2 → CO2 + H2O + panas

Contoh reaksi pembakaran ditunjukkan pada pada Gambar 1.11. Dari gambar
tersebut perubahan apa saja yang dapat Anda temukan?
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Sumber: http://fungsi.web.id/

Gambar 1.11 Contoh reaksi pembakaran

Suatu reaksi kimia yang memerlukan energi dinamakan reaksi endoterm. Pada
reaksi endoterm, terjadi proses perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem (proses
kimia). Sebagai contoh reaksi pada proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis merupakan
reaksi penyusunan zat anorganik (CO2 dan H2O) menjadi zat organik (glukosa) yang
dilakukan oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat
dilihat pada pada Gambar 1.12.

Sumber: https://belajar.kemdikbud.go.id

Gambar 1.12 Contoh reaksi fotosintesis

c. Reaksi Kimia Menghasilkan Endapan
Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang
berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut (tidak bercampur secara homogen) dengan
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cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat
membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida (BaCl2) dan natrium sulfat
(Na2SO4). Reaksi tersebut berlangsung sebagai berikut:
Barium klorida + Natrium sulfat → Barium sulfat + Natrium klorida (endapan putih)
BaCl2 (aq) + Na2SO4 (aq)

→ BaSO4 (s) + 2NaCl (aq)

Pernahkah Anda mengamati sebuah panci yang digunakan untuk merebus air
setiap hari? Terdapat perubahan apakah pada panci tersebut? Di dalam panci tersebut,
terdapat zat yang menempel dan mengeras di dasarnya. Zat tersebut merupakan senyawa
karbonat yang terbentuk akibat reaksi kimia antara air yang mengandung kapur yang
dipanaskan dan material logam penyusun panci. Zat tersebut mengendap dan mengeras
seperti kerak berwarna kekuningan di dasar panci akibat pemanasan air secara terusmenerus.

Sumber: http://www.kompasiana.com

Gambar 1.13 Contoh endapan di dalam panci

d. Reaksi Kimia Menghasilkan Gas
Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas.
Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium (Mg) dan asam
klorida (HCl). Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

Magnesium + Asam klorida

→ Magnesium klorida

Mg (s) + 2 HCl (aq)

→ MgCl2 (aq) + H2 (g)

+ Gas hidrogen
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Gas yang terbentuk dapat Anda lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil.
Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi
elektrolisis air (H2O) menjadi gas hidrogen (H2) dan oksigen (O2)
Ketika Anda sedang membuat kue, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana
kue dapat mengembang? Ketika membuat kue, Anda menambahkan soda kue dalam
adonan kue. Pada saat adonan kue dipanaskan, soda kue akan terurai menghasilkan gas
karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue dapat mengembang.
Pernahkah Anda memasakkan buah-buahan yang belum masak dengan karbit?
Bagaimana prosesnya? Karbit dilarutkan dengan air akan menghasilkan gas karbit. Gas
karbit akan mempercepat proses pemasakan karena gas karbit berupa energi panas.
Ketika gas karbit kontak dengan buah-buahan, akan terjadi reaksi kimia yang
menyebabkan buah-buahan lebih cepat masak.

Sumber: http://jurnalbidandiah.blogspot.co.id

Gambar 1.14 Buah yang akan dipercepat proses pemasakan dengan karbit

D. Klasifikasi Materi
Di alam semesta,

sangat beragam jenis materi. Keberagaman tersebut menjadi

dasar penggolongan atau pengklarifikasian

materi. Materi tersusun dari beberapa

partikel penyusun. Para ilmuwan mengklasifikasikan materi menjadi dua kelompok,
yaitu: zat dan campuran. Berikut adalah skema klasifikasi materi pada Gambar 1.15.
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Materi

Zat

Unsur

Campuran

Senyawa

Campuran
heterogen

Campuran
homogen
Koloid

Gambar 1.15 Klasifikasi materi

1. Zat
Zat merupakan materi tunggal dan homogen. Bersifat tunggal artinya hanya satusatunya zat dan tidak ada zat lain selain zat tersebut. Bersifat homogen artinya sifat di
semua bagian zat itu sama baik sifat fisis (wujud, warna, rasa, bau dan sebagainya)
maupun sifat kimianya (rumus kimia, kereaktifan dan sebagainya). Zat digolongkan
menjadi unsur dan senyawa.

a. Unsur
Alam semesta mengandung zat yang tak terhitung jumlahnya. Zat tersebut
tersusun atas zat dasar yang disebut

unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak

dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lainnya yang lebih sederhana atau lebih kecil dengan
reaksi kimia biasa. Unsur ada yang berfasa padat, cair maupun gas. Manusia telah
mengenal paling tidak sejumlah 110 unsur. Di antara 110 unsur tersebut, terdapat 94
unsur alam, yaitu unsur yang telah tersedia di alam, dan selebihnya merupakan unsur
buatan, yakni unsur yang berhasil dibuat oleh manusia. Jumlah keseluruhan unsur relatif
tidak berubah, tetapi bukan tidak mungkin jika di masa mendatang, manusia akan berhasil
lagi dalam membuat unsur buatan dan akan menambah unsur-unsur yang sudah ada
sebelumnya. Perhatikan110 unsur yang sudah ditemukan pada Tabel 1.2.
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Lambang

Tabel 1.2 Unsur-Unsur yang Sudah Ditemukan
No
Nama
Lambang
No
Nama

No

Nama

Lambang

1

Hidrogen

H

38

Stronsium

Sr

75

Rhenium

Re

2

Helium

He

39

Itrium

Y

76

Osmium

Os

3
4

Lithium
Berilium

Li
Be

40
41

Zirkonium
Niobium

Zr
Nb

77
78

Iridium
Platina

Ir
Pt

5

Boron

Be

42

Molibdenum

Mo

79

Emas

Au

6

Karbon

C

43

Teknetium

Tc

80

Raksa

Hg

7
8

Nitrogen
Oksigen

N
O

44
45

Ruthenium
Rhodium

Rh
Rh

81
82

Thallium
Timbal

Tl
Pb

9

Fluorin

F

46

Paladium

Pd

83

Bismuth

Bi

10

Neon

Ne

47

Perak

Ag

84

Polonium

Po

11
12

Natrium
Magnesium

Na
Mg

48
49

Kadmium
Indium

Cd
In

85
86

Astatin
Radon

At
Rn

13

Aluminium

Al

50

Timah

Sn

87

Fransium

Fr

14

Silikon

Si

51

Antimon

Sb

88

Radium

Ra

15
16

Fosfor
Sulfur

P
Si

52
53

Telurium
Iodine

Te
In

89
90

Aktinium
Thorium

Ac
Th

17

Klorin

Cl

54

Xenon

Xe

91

Protaktinium

Pa

18

Argon

Ar

55

Cesium

Cs

92

Uranium

U

19
20

Kalium
Kalsium

K
Ca

56
57

Barium
Lantanum

Ba
La

93
94

Neptunium
Plutonium

Np
Pu

21

Skandium

Sc

58

Serium

Ce

95

Amerisium

Am

22

Titanium

Ti

59

Praeseodimium

Pr

96

Kurium

Am

23
24

Vanadium
Kromium

V
Cr

60
61

Neodimium
Prometium

Nd
Pm

97
98

Berkelium
Kalifornium

Bk
Cf

25

Mangaan

Mn

62

Samarium

Sm

99

Einsteinium

Es

26

Besi

Fe

63

Europium

Eu

100

Fermium

Fm

27
28

Kobalt
Nikel

Co
Ni

64
65

Gadolinium
Terbium

Gd
Tb

101
102

Mendelevium
Nobelium

Md
No

29

Tembaga

Cu

66

Disprosium

Dy

103

Lawrensium

Lr

30

Seng

Zn

67

Holmium

Ho

104

Unilkuadium

Unq

31
32

Galium
Germanium

Ga
Ge

68
69

Erbium
Thulium

Er
Tm

105
106

Unilpentium
Unilheksium

Unp
Unh

33

Arsen

As

70

Iterbium

Yb

107

Unilseptium

Uns

34

Selenium

Se

71

Lutetium

Lu

108

Uniloktium

Uno

35
36

Bromin
Kripton

Br
Kr

72
73

Hafnium
Tantalum

Hf
Ta

109
110

Unilenium
Ununilium

Une
Unn

37

Rubidium

Rb

74

Tungsten

W

Di manakah unsur-unsur itu dapat ditemukan? Unsur alam ditemukan di manamana seperti di luar angkasa, di udara, di air, di permukaan tanah, hingga di dalam perut
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bumi. Unsur alam yang paling dekat dengan kehidupan manusia di antaranya adalah
oksigen, hidrogen, nitrogen, besi, emas, aluminium, tembaga, seng, karbon, belerang,
fosfor. Unsur alam umumnya ditemukan dalam bentuk persenyawaan. Misalnya, unsur
natrium banyak ditemukan dalam garam dapur, unsur kalsium banyak ditemukan dalam
batu kapur. Namun, terdapat juga unsur alam yang tidak dalam bentuk persenyawaan
seperti tembaga, seng, perak, emas.
Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, nonlogam, dan
semilogam. Berikut penjelasannya.

1. Unsur Logam
Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengilap, mempunyai
titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat
menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, tetapi
terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Beberapa unsur logam
yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti berikut.
a) Khrom (Cr): Digunakan untuk bumper mobil, dan campuran dengan baja menjadi
stainless steel.
b) Besi (Fe): Merupakan logam yang paling murah, sebagai campuran dengan karbon
menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api.
c) Nikel (Ni): Nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh
karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh.
d) Tembaga (Cu): Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang
logam. Campuran tembaga dan timah menghasilkan perunggu; campuran tembaga
dan seng menghasilkan kuningan.
e) Seng (Zn). Seng dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan
pelapis besi untuk mencegah karat.
f) Platina (Pt): Platina digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik, dan dalam
bidang kedokteran, sebagai pengaman tulang yang patah.
g) Emas (Au): Emas merupakan logam sangat tidak reaktif, dan ditemukan dalam
bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas
tinggi. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin.
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2. Unsur Nonlogam
Pada umumnya, unsur nonlogam memiliki sifat tidak mengilap, penghantar arus
listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum, nonlogam merupakan
penghantar panas yang buruk, tetapi terdapat satu unsur nonlogam yang dapat
menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur nonlogam yang
bermanfaat dalam kehidupan sehari–hari, antara lain seperti berikut.
a) Fluor (F): Senyawa fluorid yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi
menguatkan gigi, freon-12 sebagai pendingin kulkas dan AC.
b) Brom (Br): Senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi,
dan bahan campuran zat pemadam kebakaran
c) Yodium (I): Senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka, tambahan
yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum (karbohidrat) dalam
industri tepung.

3. Unsur Semilogam
Unsur semilogam memiliki sifat antara logam dan nonlogam. Beberapa unsur
semilogam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti berikut.
a) Silikon (Si): Terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yakni 28% dari
kerak bumi. Senyawa silikon banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan
pengampelasan, untuk semikonduktor, serta bahan untuk membuat gelas dan
keramik.
b) Germanium (Ge): Keberadaan germanium di alam sangat sedikit, diperoleh dari
batu bara dan batuan seng pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor,
yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi,
berfungsi sebagai konduktor.

b. Senyawa
Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya.
Senyawa merupakan zat hasil penggabungan dua unsur atau lebih yang dapat diurai
menjadi unsur-unsur pembentuknya secara kimia. Peristiwa penggabungan secara kimia
sering disebut persenyawaan. Sebagai contoh, air (H2O) dan karbon dioksida (CO2)
merupakan zat tunggal. Masing-masing tersusun atas satu jenis bahan. Namun, air dan
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karbon dioksida tidak termasuk unsur. Mengapa demikian? Air dan karbon dioksida
dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Air dapat diuraikan menjadi unsur
hidrogen (H) dan oksigen (O) melalui reaksi kimia berikut:
→

H2O

H2

+

½O2

Karbon dioksida dapat diuraikan menjadi unsur karbon (C) dan oksigen (O) melalui
reaksi kimia berikut:
→

CO2

C

+

O2

Untuk dapat memahami pengertian senyawa, perhatikan Gambar 1.16.

Sumber: https://www.slideshare.net

Gambar 1.16 Unsur pembentuk gula pasir, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen

Unsur pembentuk gula pasir terdiri atas karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O).
Wujud karbon adalah padatan berwarna hitam. Karbon lebih dikenal dengan arang.
Hidrogen dan oksigen adalah gas yang mudah terbakar. Ketiga unsur tersebut dengan
reaksi kimia dapat bergabung membentuk gula pasir yang berupa padatan putih yang
rasanya manis. Reaksi pembentukan gula pasir adalah sebagai berikut:
2C

+

3H2

+

½O2

→

C2H5OH

Gula pasir memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat unsur senyawa
pembentuknya (karbon, hidrogen, dan oksigen). Suatu senyawa dari hasil penggabungan
unsur-unsur pembentuknya akan memiliki sifat yang berbeda dengan sifat unsur-unsur
pembentuknya
Bagaimanakah tata cara penulisan senyawa? Senyawa dituliskan dalam wujud
rumus kimia. Rumus kimia adalah zat yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang unsur
dengan komposisi tertentu. Komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah
atom penyusunnya (angka indeks). Misal, suatu senyawa terdiri atas atom unsur natrium
(Na) dan atom unsur klor (Cl). Jika angka indeks setiap atom unsur adalah 1 dan 1,
rumus kimia senyawa yang dibentuk sebagai berikut.
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Angka indeks Na = 1, angka indeks Cl = 1
Maka, rumus kimia senyawa tersebut adalah NaCl (Natrium klorida)

Rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul
adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat. Misal,
C2H4 (Etena), H2O (air). Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan
perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa. Misal, rumus kimia C2H4,
rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2.
Joseph Lonis Proust (1754~1826), seorang ilmuwan dari Prancis, mengemukakan
hukum perbandingan tetap atau sering dikenal dengan hukum Proust, yaitu perbandingan
berat unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap. Eksperimen yang dilakukan Proust
adalah reaksi antara unsur hidrogen dan oksigen sehingga terbentuk air (H2O). Dari
percobaan yang dilakukan oleh Proust, ditarik kesimpulan bahwa: (1) Air tersusun dari
oksigen dan hidrogen dengan perbandingan massa unsur oksigen banding hidrogen
adalah 8 : 1. (2) Jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap.
Jika perbandingan antara oksigen dan hidrogen tidak 8 : 1, dalam reaksi, terdapat
unsur yang tersisa (oksigen ataupun hidrogen). Hukum kekekalan massa menyatakan
bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap.
Senyawa-senyawa baru ditemukan dan dipisahkan dari tumbu-tumbuhan. Misal,
jeruk diketahui mengandung vitamin C. Setelah dilakukan pemisahan, ternyata jeruk
mengandung asam askorbat. Struktur vitamin C ditemukan, dilakukan sintesis untuk
membuat vitamin C di laboratorium. Rumus senyawa merupakan gabungan lambang
unsur yang menunjukkan jenis unsur pembentuk senyawa dan jumlah atom setiap unsur.
Misal, sukrosa memiliki rumus senyawa C12H22O11. Sukrosa tersusun atas 12 atom
karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen.
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No

Senyawa

Tabel 1.3 Beberapa Contoh Senyawa
Rumus

Manfaat

1

Asam asetat

CH3COOH

Cuka makan

2

Amoniak

NH3

Pupuk

3

Asam askorbat

C6H8O6

Vitamin C

4

Kalsium karbonat

CaCO3

Bahan bangunan

5

Soda kue

NaHCO3

Membuat roti

6

Karbon dioksida

CO2

Penyegar minuman

7

Aspirin

C9H8O4

Mengurangi

8

Magnesium hidroksida

Mg(OH)2

Obat penawar asam

9

Asam klorida

HCl

Pembersih lantai

10

Natrium klorida

NaCl

Garam dapur

11

Natrium hirdroksida

NaOH

Pengering

12

Sukrosa

C12H22O11

Pemanis

13

Asam sulfat

H2SO4

Pengisi aki

14

Urea

CO(NH2)2

Pupuk

rasa sakit

4. Campuran
Campuran merupakan materi yang terbentuk dari hasil penggabungan dua jenis zat
atau lebih secara fisis. Sifat fisis zat asal pembentuknya (unsur atau senyawa) tidak akan
hilang seluruhnya ketika dicampurkan, dan sebagian sifat fisis lain muncul sebagai sifat
dari campuran. Dengan demikian, campuran dapat terjadi antara unsur dan unsur, unsur
dan senyawa, atau senyawa dan senyawa. Di alam semesta, banyak sekali ditemui
campuran, baik di atmosfer, di hidrosfer, di litosfer hingga di dalam perut bumi. Contoh
dari campuran adalah planet, bumi, bintang, batu, tanah, air laut, air sumur, air tawar, air
lumpur, air hujan, udara, asap, kabut dan masih banyak sekali yang lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai campuran. Misal, air sungai,
tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula. Sifat asli zat pembentuk
campuran ada yang masih dapat dibedakan satu sama lain, ada pula yang tidak dapat
dibedakan. Di dalam udara, tercampur beberapa unsur yang berupa gas, antara lain:
nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Udara segar yang kita hirup mengandung oksigen
yang lebih banyak daripada udara yang tercemar. Udara juga tersusun atas beberapa
senyawa, antara lain: asap dan debu. Bagaimanakah membedakan senyawa dan
campuran? Simak penjelasan berikut ini! Perhatikan Tabel 1.4!
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No

Tabel 1.4 Perbedaan Campuran dan Senyawa
Campuran

Senyawa

1

Terbentuk tanpa melalui reaksi kimia

Terbentuk melalui reaksi kimia

2

Perbandingan
massa unsur dan
senyawa tidak tetap
Tersusun atas beberapa unsur atau beberapa
senyawa
Sifat komponen penyusun campuran sesuai
dengan sifat masing-masing
Melalui proses fisika, komponen penyusun
campuran dapat dipisahkan

Perbandingan
massa unsur dan
senyawa tetap
Tersusun atas beberapa unsur saja

3
4
5

Sifat komponen penyusun senyawa sesuai
dengan aslinya
Melalui proses kimia, komponen penyusun
senyawa dapat dipisahkan

Untuk dapat memahami pengertian campuran, perhatikan Gambar 1.17.

Sumber: http://www.signalreadymix.co

Gambar 1.17 Adonan dari beton cor

Gambar 1.17 merupakan bahan-bahan adonan untuk membuat beton cor. Apakah
adonan tersebut merupakan unsur atau senyawa? Adonan tersebut merupakan campuran
karena adonan beton cor terdiri atas beberapa bahan atau unsur penyusunnya seperti air,
pasir, batu kerikil. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen, campuran
heterogen, dan koloid, masing-masing memiliki ciri-ciri pembeda seperti pada Tabel 1.5.
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Tabel 1.5 Ciri Pembeda Antarmacam Campuran
Homogen (serbasama)
Koloid

Heterogen (serbaneka)

Bidang batas antarkomponen
penyusun tidak ada

Bidang batas antarkomponen
penyusun tidak tampak jelas (dilihat
dengan bantuan alat)

Bidang batas
antarkomponen penyusun
ada (tampak jelas)

Komposisi komponen penyusun di
setiap bagian campuran sama

Komposisi komponen penyusun
di setiap bagian campuran
hampir sama
Antarkomponen penyusun
akan memisah dengan waktu
relatif lama

Komposisi komponen
penyusun di setiap bagian
campuran tidak sama
Antarkomponen penyusun
akan segera memisah
dengan sendirinya

Pemisahan antarkomponen
penyusun sulit/tidak memisah

Pemisahan antarkomponen
penyusun relatif (ada yang sulit dan
ada yang mudah)

Pemisahan antarkomponen
penyusun mudah/dapat
memisah

Sebutan : larutan

Sebutan : koloid

Sebutan : suspensi

Memiliki 1 fasa

Memiliki 2 fasa

Memiliki 2 fasa

Antarkomponen penyusun tidak
akan memisah

Berdasarkan ciri pembeda di atas, berikut penjelasan dari macam-macam campuran.

a. Campuran Homogen
Campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang dapat
tercampur secara homogen. Campuran homogen sering disebut

larutan. Dalam

campuran homogen, zat terlarut (zat penyusun dengan jumlah yang sedikit) akan
menyebar merata di dalam zat pelarut (zat penyusun dengan jumlah yang banyak). Oleh
karena itu, campuran homogen disebut juga campuran sejati atau larutan.
Larutan dapat kita jumpai di sekeliling kita seperti air gula, udara, air garam, air
hujan. Udara terdiri atas campuran gas-gas seperti gas nitrogen (N2), gas oksigen (O2),
gas kabrbon dioksida (CO2), dan gas lainnya. Air gula terbentuk atas campuran antara air
dan gula. Ketika dicampurkan, air dan gula akan menjadi larutan gula dimana partikelpartikel gula akan larut dalam air sehingga air terasa manis, tetapi partikel-partikel gula
tidak akan terlihat. Begitupun dengan air garam. Air garam terbentuk dari campuran
antara air dan garam. Ketika dicampurkan, air dan garam akan menjadi larutan garam
dimana partikel-partikel garam akan larut dalam air sehingga air akan terasa asin, tetapi
partikel-partikel garam tidak akan terlihat meski menggunakan bantuan mikroskop.

b. Campuran Heterogen
Campuran heterogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang dapat
tercampur secara heterogen.

Dalam campuran heterogen, zat terlarut (zat penyusun
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dengan jumlah yang sedikit) tidak akan menyebar merata di dalam zat pelarut (zat
penyusun dengan jumlah yang banyak). Campuran heterogen sering disebut suspensi.
Dalam suatu suspensi, akan terbentuk dua bagian, yaitu bagian endapan dan filtrat karena
komposisi komponen penyusunnya tidak tercampur merata di setiap bagian. Oleh
karenanya, ketika proses pemisahan, antarkomponen penyusunnya dapat segera memisah
sendiri.
Suspensi dapat kita jumpai di sekeliling kita seperti larutan pasir, larutan tanah,
larutan air-minyak, pasir-semen, air lumpur dan lain sebagainya. Suspensi ini dapat
dengan mudah dikenali.

c. Koloid
Koloid merupakan campuran hasil perpaduan antara campuran homogen dan
campuran heterogen. Koloid memiliki ciri-ciri yang merupakan perpaduan ciri dari kedua
campuran lainnya. Di dalam sistem koloid, terdapat fasa terdispersi atau zat terlarut dan
medium pendispersi atau zat pelarut. Macam-macam koloid beserta contohnya
diperlihatkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Macam-Macam Koloid
Fasa
Terdispersi
Padat

Medium
Pendispersi
Padat

Padat

Cair

Padat

Gas

Cair
Cair

Padat
Cair

Emulsi padat
Emulsi cair

Keju, mentega, jeli, selai, dodol, agaragar, lem
Susu, santan, sirup, oli

Cair

Gas

Aerosol cair

Kabut, awan, hetspray

Gas

Padat

Busa padat

Batu apung, busa jok, spons

Gas

Cair

Busa/buih

Buih sabun, buih shampo, buih detergen, buih
pasta gigi

Nama Koloid
Sol padat
Sol cair
Aerosol padat

Contoh
Perunggu, baja, intan, permata, kuningan, kaca
riben, kaca warna
Cat, tinta, lotion, sol belerang, emas, kecap,
saus, putih telur, lem kanji
Asap, debu di udara dan lainnya

25

RANGKUMAN
1. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain
dengan reaksi kimia biasa.
2. Di alam terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya adalah unsur
buatan.
3. Jons Jacob Berzelius (1779~1848), memperkenalkan tata cara penulisan nama
dan lambang unsur, yaitu:
a. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf
awal nama unsur tersebut.
b. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital.
c. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama
dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis
dengan huruf kecil.
4. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi
kimia.
5. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap,
tanpa melalui reaksi kimia.
6. Campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat
dibedakan lagi disebut campuran homogen. Campuran homogen sering disebut
dengan larutan. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikelpartikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut
campuran heterogen.
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Kegiatan Siswa
Membandingkan zat padat, cairan, dan gas
A. Alat dan Bahan:
1. Es balok
2. Balon
3. Suntikan Plastik
4. Beaker Glass
5. Spatula
B. Langkah Percobaan
1. Ambil es balok dan letakkan pada wadah, kemudian tekan
menggunakan spatula untuk memperkecil ukurannya.
2. Letakkan air pada suntikan plastik, kemudian tekan bagian
penekan pada suntikan tersebut sampai air keluar dari ujung jarum.
3. Tiup balon udara lalu pegang dengan erat bagian ujungnya,
kemudian lepaskan.
4. Tuliskan hasil eksperimen pada Tabel berikut:
Bahan Fase

Es
Air
Udara

Dapat berubah
bentuk dengan
mudah?

Memenuhi
ruang?

Apakah
dapat
ditekan?

Padat
Cair
Gas

C. Diskusi
Kemanakah udara pada balon udara yang dilepaskan?
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Uji Kompetensi
A. Pilihan Ganda

1. Mana di antara pernyataan berikut yang tidak tepat?
a. Udara tidak dapat dilihat, didengar, dan dirasa, tetapi dapat diraba.
b. Adanya bunyi menandakan adanya materi di sekeliling kita.
c. Benda yang bercahaya di malam hari, semuanya tergolong materi.
d. Suara menempati ruang dan memiliki massa.
e. Air menempati ruang
2. Bila besi panas disentuhkan pada batang lilin, akan terjadi gejala berikut
kecuali...

a. Reaksi kimia pada batang lilin
b. Perubahan bentuk batang lilin
c. Perubahan wujud batang lilin
d. Perubahan warna dari lilin
e. Perubahan ukuran dari lilin
3. Di antara peristiwa berikut, mana yang akan menghasilkan endapan?
a. Mengalirkan oksigen ke dalam air.
b. Mengalirkan ozon ke dalam air.
c. Meneteskan oli ke dalam bensin.
d. Mengalirkan udara ke dalam pipa air kapur.
e. Memasukkan gula ke dalam air.
4. Tindakan berikut manakah yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia?
a. Menuangkan bensin ke dalam botol.
b. Mengguncang botol berisi air
c. Menjemur badan di terik panas matahari
d. Mengguncang botol berisi bensin.
e. Menuangkan sirup ke dalam botol
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5. Manakah pernyataan berikut yang merupakan pernyataan tidak tepat?
a. Materi tidak dapat diciptakan tetapi dapat dimusnahkan
b. Energi dapat berubah menjadi energi lain
c. Iodium dapat mengalami sublimasi
d. Air dapat diurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen
e. Ozon terdiri dari gabungan 3 atom oksigen
6. Peristiwa berikut yang merupakan peristiwa kimia adalah...
a. Menguapnya air pada piring terbuka
b. Daun menguning
c. Beras berubah menjadi tepung
d. Garam melarut kedalam air
e. Air membeku
7. Jika kayu terbakar, gejala berikut dapat dideteksi oleh indra, kecuali...
a. Timbul gas karbon dioksida
b. Terancamnya energi panas
c. Timbul titik-titik air
d. Terancamnya energi cahaya
e. Timbulnya abu
8. Seorang siswa mencampurkan dua zat kimia. Di antara pernyataan di bawah ini
yang tidak menunjukkan telah terjadi reaksi kimia adalah …
a. Timbul gas
b. Perubahan suhu
c. Perubahan massa
d. Perubahan warna
e. Perubahan bentuk

9. Campuran berikut yang tergolong suspensi adalah.....
a. Odol dan bubuk rinso
b. Bensin dan serbuk kayu
c. Oli dan bensin
d. Air dan garam
e. Air dan gula
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10. Perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
1. Es mencair
2. Lilin menyala
3. Iodium menyublim
4. Besi berkarat
5. Fermentasi karbohidrat
Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor …
a. 1, 2, 4
b. 1, 3, 5
c. 1, 4, 5
d. 2, 4, 5
e. 1, 2, 5

B. Essay
1. Apa yang dimaskud dengan materi? Jelaskan!
2. Bagaimanakah sifat dari suatu materi? Jelaskan dan berikan contohnya!
3. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisis dan perubahan kimia? Jelaskan dan
berikan contohnya!

4. Bagaimanakah proses suatu materi mengalami perubahan? Jelaskan dan berikan
contohnya!

5. Materi diklasifikasikan berdasarkan komponen penyusunnya? Jelaskan
klasifikasi dari materi beserta contohnya!
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BAB 2
LAMBANG UNSUR, UNSUR KIMIA DAN PERSAMAAN
REAKSI
PETA KONSEP

Lambang Unsur,
Unsur Kimia, dan
Persamaan Reaksi
Kimia

Rumus
Kimia

Lambang
Unsur

Persamaan
Reaksi
Kimia

Menyetarakan
Persamaan
Reaksi

Aturan
Penyetaraan
Persamaan
Reaksi

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat
mengetahui dan memahami tentang lambang unsur kimia dan
persamaan kimia serta aplikasinya dalam kehidupan seharihari.

A. Lambang Unsur
Pada abad pertegahan, lambang unsur dinyatakan untuk memudahkan komunikasi
di antara para ilmuwan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam sejarah kimia,
sudah dicoba beberapa upaya untuk menyederhanakan nama unsur-unsur dengan
menggunakan lambang. Sebelum berkembangnya cara penulisan lambang unsur, seperti
yang berlaku sekarang ini, dikenal beberapa penulisan lambang unsur yang pernah
digunakan.
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1. Lambang Unsur Zaman Alkimia
Para ahli kimia pada Zaman Alkimia menggambarkan lambang-lambang unsur
seperti pada Gambar 2.1. Lambang-lambang itu memudahkan komunikasi di antara para
ilmuwan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sumber: http://www.biomagz.com

Gambar 2.1 Lambang unsur Zaman Alkimia

Ribuan tahun yang lalu, orang memercayai bahwa materi tersusun dari unsurunsur. Aristoteles, yang hidup 2.400 tahun lalu, percaya bahwa materi tersusun atas empat
unsur, yakni tanah, api, air, dan udara. Astrologi Cina Kuno percaya adanya lima unsur,
yakni tanah, api, air, kayu, dan logam. Semua benda di bumi pasti tersusun atas
kombinasi antara unsur-unsur tersebut.Tetapi, hal ini berakhir setelah ditemukannya
banyak unsur. Sampai tahun 1800, telah ditemukan 35 buah unsur. Unsur memiliki nama
dan lambang unsur yang akan lebih mempermudah cara penulisan dan pengenalannya.
Pada tahun 1813, seorang ahli kimia Swedia, Jons Jacob Berzelius (1779– 1848),
membuat lambang unsur yang lebih sederhana dan digunakan sebagai dasar penulisan
lambang unsur sampai sekarang. Selanjutnya, lambang unsur yang dibuat oleh Berzelius
diturunkan dalam bahasa Latin atau Yunani. Misalnya hidrogen diberi lambang H dan
oksigen diberi lambang O. Contoh penulisan beberapa lambang unsur menurut Berzelius
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Nama Unsur dan Lambangnya menurut Berzelius
Nama unsur (nama
Lambang
Nama unsur
Indonesia)
Atom
(nama latin)
Perak

Ag

Argentum

Turunan nama
Argentum (perak)

Aluminium

Al

Aluminium

Alumen (rasa pahit)

Argon

Ar

Argon

Argos (malas)

Emas

Au

Aurum

Aurum (fajar terang)

Boron

B

Borium

Buraq, (putih)

Barium

Ba

Barium

Barys, (berat

Brom

Br

Bromium

Bromos, (busuk)

Karbon

C

Carbonium

Carbo, (arang)

Kalsium

Ca

Calsium

Calx, (kapur)

Kobal

Co

Cobaltum

Kabold

Khrom

Cr

Chromium

Chromos(warna)

Tembaga

Cu

Cuprum

Cuprum(paku Cyprus)

Fluor

F

Fluorium

Fluere(mengalir)

Besi

Fe

Ferrum

Ferum(besi)

Hidrogen

H

Hydrogenium

Hydro( air)

Raksa

Hg

Hydragyrum

Hydragyrum(perak cair)

Helium

He

Helium

Helios(matahari)

Iodium

I

Iodium

Iodes(ungu)

Kalium

K

Kalium

Kalium (potas)

Belerang

S

Sulfur

Sulphurium

Silikon

Si

Silicium

Silex (batu api)

Timah

Sn

Stanum

Stanum (timah)

Seng

Zn

Zincum

Zincum

2. Ketentuan Penulisan Lambang Unsur
Dalam menuliskan lambang unsur, perlu memperhatikan beberapa hal berikut.
a. Lambang unsur yang terdiri atas satu huruf, penulisannya harus menggunakan
huruf kapital.
b. Lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, penulisannya: huruf pertama harus
menggunakan huruf kapital, huruf kedua menggunakan huruf kecil.
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c. Apabila ada beberapa unsur yang memiliki huruf depan (pertama) yang sama,
lambang unsurnya dibedakan oleh huruf kedua atau huruf berikutnya. Contoh:
Calsium (Ca), Cuprum (Cu), dan Cobalt (Co).
d. Penulisan sistem lambang unsur yang terdiri atas 3 huruf, diberi nama sesuai
nomor atom unsurnya ditambah akhiran -ium. Awalan untuk setiap angka
ditetapkan sebagai berikut

0 = nil;

1 = un;

2 = bi;

3 = tri;

6 = hex;

7 = sept;

8 = okt;

9 = enn

4 = quad;

5 = pent;

Contoh:
Unsur dengan nomor atom = 104
1

= un, 0 = nil, 4 = quad,

Lambang unsur = Unq,
Nama unsur = Unilquadium
Gagasan yang diusulkan oleh Berzelius tersebut sekarang sudah dijadikan suatu
konvensi yang bersifat internasional oleh Organisasi Kimia Sedunia, IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) dan dijadikan dasar dalam penulisan
lambang-lambang unsur yang terdapat dalam Sistem Periodik Unsur. Penulisan reaksi
kimia menjadi lebih mudah dan praktis dengan menggunakan lambang unsur ini. Sejalan
dengan bertambahnya penemuan unsur- unsur baru, IUPAC menetapkan aturan lain
pemberian lambang unsur, khususnya mulai unsur yang ke-104 dan selanjutnya, yaitu
sebagai berikut.

a. Nama semua unsur diakhiri dengan -ium, baik unsur logam maupun bukan
logam.

b. Lambang unsur terdiri atas tiga huruf yang merupakan rangkaian huruf awal
dari akar kata nomor (atom) unsur tersebut.

c. Lambang unsur diberikan berdasarkan nomor ( atom) unsur tersebut, yaitu:
0 = nil

5 = penta

1 = un

6 = hex

2 = bin

7 = sept

3 = tri

8 = okt

4 = quard

9 = enn
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Berdasarkan aturan tersebut di atas, sebagai contoh unsur nomor 104 diberi
lambang Unq (Unnilquardium), unsur nomor 107 diberi lambang Uns (unnilseptium), dan
unsur nomor 109 diberi lambang Une (unnilennium).

B. Rumus Kimia
1. Rumus Kimia Unsur
Unsur adalah zat kimia yang tersusun oleh atom tunggal (monoatomik). Oleh
karena itu, rumus kimia unsur sama dengan lambang atom unsur tersebut. Contoh unsur
monoatomik disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rumus Kimia Beberapa Unsur Monoatomik
Nama Unsur
Rumus Kimia
Kalsium
Ca
Perak
Ag
Aluminium
Al
Seng
Zn
Lithium
Li
Nikel
Ni

Pada kondisi kamar, sebagian unsur ada yang membentuk molekul. Rumus kimia
unsur-unsur semacam ini tidak digambarkan hanya dengan lambang unsurnya, melainkan
unsur beserta jumlah atom yang membentuk molekul unsur tersebut. Beberapa unsur
dalam kehidupan sehari-hari terdapat sebagai molekul unsur. Rumus kimia beberapa
molekul unsur dapat kita lihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Rumus Kimia Beberapa Molekul Unsur
Molekul

Rumus Kimia

Jumlah atom

Hidrogen

H2

2

Oksigen

O2

2

Nitrogen

N2

2

Fluorin

F2

2

Klorin

Cl2

2

Bromida

Br2

2

Iodin

I2

2

Fosfor

P4

4

Ozon

O3

3

Belerang

S8

8
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2. Rumus Kimia Suatu Senyawa
Diketahui bahwa suatu senyawa dapat terbentuk atas penggabungan beberapa
unsur dengan komposisi tertentu. Oleh karena itu, rumus kimia suatu senyawa biasanya
menyatakan jenis dan jumlah relatif unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Sebagai
contoh, air memiliki rumus kimia H2O. Artinya, air tersusun atas

2 unsur H dan satu

unsur O.
Pada Gambar 2.2, tampak molekul air yang tersusun atas dua buah atom
hidrogen dan sebuah atom oksigen. Angka 2 menyatakan jumlah atom hidrogen dan
angka 1 menyatakan jumlah atom oksigen. Lambang atom hidrogen adalah H, lambang
atom oksigen adalah O. Oleh karena itu, rumus kimia untuk air adalah H2O.

Sumber: http://imc.kimia.undip.ac.id

Gambar 2.2 Molekul Air (H2O)

Rumus kimia suatu senyawa mulai dari yang sederhana dan kompleks dijelaskan sebagai
berikut.

a. H2O berarti 1 molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, bukan OH2.
b. CO2 berarti dalam 1 molekul gas karbon dioksida terdapat 1 atom karbon dan 2 atom
oksigen, bukan O2C.

c. C12H22O11 berarti dalam 1 molekul gula terdapat 12 atom karbon, 22 atom hidrogen,
dan 11 atom oksigen.
Berikut rumus kimia beberapa senyawa dengan nama yang khas dan rumus
kimia yang berbeda-beda.
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Nama Senyawa
Air
Amonia
Asam sulfat
Gula
Glukosa
Asam Cuka
Alkohol
Garam

Tabel 2.4 Rumus Kimia Beberapa Senyawa
Rumus Kimia Senyawa
Jenis dan Jumlah Atom
H2O
H=2;O=1
NH3
N=1;H=3
H2SO4
H=2;S=1;O=4
C12H22O11
C=12;H=22;O=11
C6H12O6
C=6;H=12;O=6
CH3COOH
C=2;H=4;O=2
C2H5OH
C=2;H=6;O=1
NaCl
Na=1;Cl=1

3. Rumus Empiris
Rumus kimia suatu senyawa dapat berupa rumus empiris. Rumus empiris disebut
juga rumus perbandingan karena menyatakan perbandingan paling sederhana dari atomatom unsur yang menyusun suatu senyawa. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah
atom yang sebenarnya yang terdapat dalam satu molekul suatu senyawa. Rumus empiris
bisa sama dengan rumus molekul, bisa juga berbeda. Perhatikan Tabel 2.5!

Tabel 2.5 Perbandingan Rumus Empiris dan Rumus Molekul Beberapa Senyawa
Nama Senyawa

Rumus Molekul

Rumus Empiris

Air

H2O

H2O

Amonia

NH3

NH3

Asam sulfat

H2SO4

H2SO4

Glukosa

C6H12O6

CH2O

Asam cuka

CH3COOH

CH2O

Hidrazin

N2H4

NH2

Garam

NaCl

NaCl

Butana

C4H10

C2H5

C. Persamaan Reaksi Kimia
Pembelajaran ini diawal dengan pertanyaan “Apakah reaksi kimia itu?”. Suatu
zat dikatakan mengalami perubahan kimia jika zat tersebut berubah menjadi zat baru
yang berbeda sifat dari zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia.
Apa yang terjadi ketika berlangsungnya reaksi kimia?
Reaksi kimia banyak sekali terjadi di alam. Contohnya, besi berkarat, apel yang
dikupas kulitnya jika dibiarkan beberapa saat, akan berubah menghitam dan banyak lagi
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contohnya lainnya di alam. Reaksi kimia juga terjadi di laboratorium. Reaksi kimia yang
terjadi di laboratorium ditandai oleh beberapa ciri, di antaranya pembentukan endapan,
pembentukan gas, perubahan warna, atau perubahan panas.

Sumber: http://bakriekimia.blogspot.co.id

Gambar 2.3 Reaksi Kimia

Dalam mempelajari kimia, diperlukan suatu persamaan reaksi kimia sebagai
simbol adanya suatu reaksi kimia. Penulisan persamaan reaksi membutuhkan aspek
kuantitatif dan aspek kualitatif.

1. Aspek Kuantitatif
Penyetaraan koefisien pereaksi dan hasil reaksi berdasarkan hukum kekekalan
massa, yaitu jumlah massa sebelum reaksi sama dengan jumlah massa sesudah reaksi.
Dengan demikian, reaksi dapat menunjukkan jumlah setiap zat yang terlibat dalam reaksi.
Satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung partikel-partikel zat itu
sebanyak atom yang terkandung dalam 12 gram

12

C sebanyak 6,023 × 1023 (tetapan

Avogrado). Anda akan mempelajari konsep mol lebih mendalam pada materi selanjutnya
mengenai
Contoh persamaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sebagai berikut.
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
Persamaan reaksi kimia tersebut menunjukkan bahwa “2 mol hidrogen bereaksi
dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol air”.
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2. Aspek Kualitatif
Pemberian tanda (simbol) sifat fisik dari pereaksi-pereaksi dan hasil reaksi, yaitu:
a. simbol solid (s) diberikan untuk zat padat,
b. simbol liquid (l) diberikan untuk zat cair,
c. simbol gases (g) diberikan untuk gas; dan
d. simbol aqueous (aq) diberikan untuk zat larutan.
Langkah-langkah penulisan suatu persamaan reaksi dapat ditulis sebagai berikut.
Misalkan dalam perkataan, dapat ditulis persamaan sebagai berikut:
klorin + kalium bromida → kalium klorida + bromin
No.

Tabel 2.6 Langkah-Langkah Penulisan Persamaan Reaksi Kimia
Langkah-Langkah
Keterangan
Tentukan rumus kimia dari
pereaksi dan hasil reaksinya
Tuliskan persamaan reaksinya

1
2

pereaksi = Cl2; KBr hasil reaksi = KCl; Br2
Cl 2 + KBr → KCl + Br2
atom Cl = 2

Hitung jumlah atom setiap unsur
sebelah kiri (pereaksi)
/senyawa

3

sebelah kanan (hasil
reaksi)
Setarakan jumlah atom setiap
unsur pereaksi (kiri) dan hasil
reaksi (kanan) (karena sisi
kanan dan kiri belum sama
jumlah atomnya)

4

Tuliskan tanda kondisi fisik dari
setiap senyawa.

5

atom K = 1
atom Br = 1
atom Cl = 1

atom K = 1
atom Br = 2
Jumlah atom Cl disetarakan terlebih dahulu
dengan menulis 2 di depan KCl pada hasil reaksi (sisi
kanan)
Cl2 + KBr → 2 KCl + Br2
Jumlah atom Br selanjutnya disetarakan
dengan menulis 2 di depan KBr pada pereaksi
(sisi kiri) Cl2 + 2 KBr → 2 KCl + Br2
Cl2 (g) + 2 KBr (aq) → 2 KCl (aq) + Br2 (l)

Contoh 1:
Soal
Setarakan persamaan reaksi berikut.
NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
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Jawaban:
Sisi kiri/pereaksi
NaOH(aq) + HCl(aq)

Atom Na = 1
Atom O

=1

Atom H

=2

Atom Cl = 1
Atom Na = 1
Sisi kanan/hasil resksi

Atom O

=1

NaCl(aq) + H2O(l)

Atom H

=2

Atom Cl = 1

Persamaan reaksi tersebut sudah setara karena jumlah atom di sisi kiri dan kanan
sudah sama.
Contoh 2
Soal
Setarakan persamaan reaksi berikut.
C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)

Jawaban:
Ada beberapa pertimbangan dan trik yang dipakai untuk memudahkan dalam penyetaraan
persamaan reaksi. Atom C dan atom H harus disetarakan terlebih dahulu, kemudian
setarakan atom O.
C3H8(g) + O2(g)
Jumlah atom di kiri:

CO2(g) + H2O(l) Jumlah
atom di kanan:

C=3

C=1

H=8

H=2

O=2

O=3

Sisi kanan

Jumlah atom C dikalikan 3 sehingga menjadi 3 CO2
Jumlah atom H di kanan dikalikan 4 sehingga menjadi 4 H2O
Jumlah atom O di kanan menjadi 10

Sisi kiri

Jumlah atom O di kiri harus dikalikan 5 menjadi 5 O2 sehingga jumlah
atom O menjadi 10.

Jadi, persamaan reaksinya yaitu:
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)
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D. Menyetarakan Persamaan Reaksi
Cobalah Anda tinjau reaksi antara logam natrium dan gas klorin. Berdasarkan
percobaan, dalam reaksi tersebut dihasilkan natrium klorida dengan rumus kimia NaCl.
Bagaimana persamaan reaksinya?
Suatu persamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum kimia, yaitu zatzat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun muatannya.
Sebelum menuliskan persamaan reaksi yang benar, tuliskan dulu persamaan kerangkanya.
Persamaan kerangka untuk reaksi ini adalah:
Na + Cl2 → NaCl
Apakah persamaan sudah setara jumlah atomnya? Persamaan tersebut belum setara sebab
pada hasil reaksi ada satu atom klorin, sedangkan pada pereaksi ada dua atom klorin
dalam bentuk molekul Cl2. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, manakah cara berikut
yang benar?
•

Mengubah pereaksi menjadi atom klorin, persamaan menjadi: Na + Cl → NaCl

•

Mengubah hasil reaksi menjadi NaCl2, dan persamaan menjadi: Na + Cl2 →
NaCl2
Kedua persamaan tampak setara, tetapi kedua cara tersebut tidak benar sebab

mengubah fakta hasil percobaan. Gas klorin yang direaksikan berupa molekul diatom
sehingga harus tetap sebagai molekul diatom. Demikian pula hasil reaksinya berupa NaCl
bukan NaCl2. Jadi, kedua persamaan reaksi tersebut tidak sesuai Hukum Perbandingan
Tetap.
Cara yang benar untuk menyetarakan persamaan reaksi adalah dengan
menambahkan bilangan di depan setiap rumus kimia dengan angka yang sesuai. Bilangan
yang ditambahkan ini dinamakan koefisien reaksi (berupa bilangan bulat dan sederhana).
Jadi, cara yang benar untuk menyetarakan persamaan reaksi adalah dengan cara
menentukan nilai koefisien reaksi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1.

Tulis persamaan kerangka: Na + Cl2 → NaCl

2.

Bubuhkan koefisien a, b, c, dst, sesuai jumlah zat yang terlibat, di depan semua
pereaksi dan produk, kita sebut ini sebagai “koefisien sementara”:
a Na + b Cl2 → c NaCl
3.

Ingat aturan: “Suatu persamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum

kimia, yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun
muatannya”. Maka, jumlah atom Na ruas kiri = jumlah atom Na ruas kanan; begitu
pula dengan atom Cl.
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Atom

Jumlah di Ruas Kiri

Jumlah di Ruas Kanan

Na

a

c

Cl

2b

c

“Mengapa atom Cl berjumlah 2b bukan b? Karena gas klorin yang direaksikan
berupa molekul diatom. Sederhananya, jumlah atom= angka koefisien x angka
indeks. Pada kasus ini, jumlah atom klorin = 2 x b = 2b”
Jumlah atom ruas kiri = ruas kanan, maka:
Atom Na: a = c
Atom Cl: 2b = c
4.

Ganti salah satu “koefisien sementara” dengan bilangan bulat.
Misalnya a = 2, maka:
Atom Na: a = c →c = a = 2
Atom Cl: 2b = c = 2 →b = ½ (2) = 1
Dari langkah ke-empat ini, Anda telah memperoleh nilai dari a, b, dan c, yaitu: a = 2,
b = 1, dan c =2

5.

Subtitusikan nilai dari a, b, dan c ke persamaan di langkah kedua.
a Na + b Cl2 → c NaCl menjadi 2 Na + 1 Cl2 → 2 NaCl
Nilai koefisien 1 tidak perlu ditulis sehingga persamaan reaksi menjadi:
2Na + Cl2 → 2 NaCl

Persamaan reaksi tersebut belum lengkap sebab belum mencantumkan wujud atau
fasa zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Menurut aturan IUPAC, penulisan fasa atau
wujud zat dalam persamaan reaksi sejajar dengan rumus kimianya. Adapun aturan lama
fasa dituliskan sebagai indeks bawah. Untuk melengkapinya, gunakan lambang-lambang
berikut.
•

Tambahkan huruf (g), singkatan dari gas untuk zat berupa gas.

•

Tambahkan huruf (l), singkatan dari liquid untuk zat berupa cair.

•

Tambahkan huruf (s), singkatan dari solid untuk zat berupa padat.

•

Tambahkan huruf (aq), singkatan dari aqueous untuk zat berupa larutan.
Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut dapat ditulis secara lengkap

menjadi: 3 Na(s) + Cl2(g) → 2 NaCl(s)
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E. Aturan Penyetaraan Persamaan Reaksi
Banyak reaksi dapat disetarakan dengan jalan mencoba/menebak. Akan tetapi,
sebagai permulaan, dapat mengikuti langkah berikut.

1. Pilihlah satu rumus kimia yang paling rumit, tetapkan koefisiennya sama dengan 1.
2. Zat-zat yang lain tetapkan koefisien sementara dengan huruf.
3. Setarakan dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang tadi diberi koefisien 1.
4. Setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling
akhir.
Perhatikan beberapa contoh berikut.
Contoh:
Soal
Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara gas metana (CH4) dan gas oksigen
membentuk gas karbon dioksida dan uap air.

Jawaban:
Langkah 1 : Menuliskan rumus kimia dan persamaan reaksi:
CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)
Langkah 2 : Penyetaraan:

a. Tetapkan koefisien CH4 = 1, sedangkan koefisien zat-zat lainnya dimisalkan dengan
huruf.
1CH4(g) + a O2(g) → b CO2(g) + c H2O(l)
Setarakan jumlah atom C dan H.
Jumlah Atom di

Jumlah Atom di

Ruas Kiri

Ruas Kanan

Σ Ruas Kiri = Σ Ruas Kanan

C=1

C=b

b=1

H=4

H = 2c

2c = 4 maka c = 2

b. Masukkan koefisien b dan c sehingga persamaan reaksi menjadi:
1

CH4(g) + a O2(g) → 1 CO2(g) + 2 H2O(l)

c. Setarakan jumlah atom O.
Jumlah Atom di

Jumlah Atom di

Ruas Kiri

Ruas Kanan

O = 2a

O=2+2=4

Σ Ruas Kiri = Σ Ruas Kanan
2a = 4 maka a = 2
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Persamaan reaksi setara selengkapnya adalah:
1 CH4(g) + 2 O2(g) → 1 CO2(g) + 2 H2O(l)
Untuk selanjutnya koefisien 1 tidak perlu ditulis sehingga persamaan reaksi menjadi:
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) (setara)

Kegiatan Siswa
Pupuk merupakan salah faktor penting dalam kesuksesan bidang pertanian.
Pupuk NPK salah satu pupuk yang cukup popular di Indonesia. Cobalah Anda
amati proses pembuatan pupuk NPK tersebut.
1. Tuliskan unsur atau senyawa yang terlibat dalam proses pembuatan pupuk
NPK tersebut.
2. Jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan pupuk NPK tersebut.
3. Setarakan reaksi kimia tersebut.
4. Kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari kegiatan tersebut?

Uji Kompetensi
Pilihan Ganda
1. Rumus kimia yang benar untuk natrium dihidrogen fosfat adalah . . . .
a. Na3PO4
b. Na(PO4)3
c. Na2HPO4
d. Na3PO3
e. NaH2PO4
2. Massa satuan rumus (Mr) dari Na2S2O3 adalah . . . .
Diketahui Ar Na = 23, S = 32, O = 16
a. 71
b. 103
c. 94
d. 158
e. 8.

44

3. Perhatikan persamaan reaksi setara berikut.
X + Pb(NO3)2(aq) → PbCl2(s) + NaNO3(aq)
Senyawa X adalah . . . .

a. HNO3
b. HCl
c. NaNO3
d. NaCl2
e. NaCl
4. Gas metana terbakar sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Persamaan yang
tepat untuk menyatakan reaksi tersebut adalah . . . .
a. CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + 4H2O(g)
b. CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
c. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
d. CH4(g) + H2(g) → CH2(g) + 2H2(g)
e. CH4(g) + N2(g) → CN2(g) + 2H2(g)
5. Perhatikan persamaan reaksi setara berikut.
X + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
Senyawa X adalah . . . .
a. NaNO3
b. NaOH
c. Na2CO3
d. Na2S2O3
e. Na2SO4
6. Pembakaran sempurna gas etana menghasilkan CO2 dan H2O seperti ditunjukkan
pada persamaan reaksi berikut.
C2H6(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)
Pada persamaan ini, perbandingan koefisien reaksi CO2 terhadap H2O adalah . . . .
a. 1 : 1
b. 3 : 1
c. 1 : 3
d. 3 : 2
e. 2 : 3

7. Perhatikan persamaan berikut ini.
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Ca(OH)2(aq) + H3PO4(aq) → Ca3(PO4)2(s) + H2O(l)
Koefisien reaksi pada persamaan di atas adalah . . . .
a. 1-2-3-6
b. 3-2-1-6
c. 2-1-3-6
d. 3-6-1-2
e. 2-3-1-6
8. Di antara persamaan molekuler berikut, reaksi yang sudah setara adalah . . .
a. 2CuO(s) + 2C(s) → Cu(s) + 4CO2(g)
b. SO2(g) + 2O2(g) → SO3(g)
c. H2S(g) + O2(g) → H2O(l) + SO2(g)
d. P4O10(g) + 10C(s) → P4(g) + 10CO(g)
e. 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
9. Jumlah atom nitrogen terbanyak dalam senyawa . . . .
a. KNO3
b. Fe(NO3)3
c. CO(NH2)2
d. Ca(NO2)2
e. N2O5
10. Rumus garam yang benar apabila ion kalsium bergabung dengan anion sulfat
adalah…
a. CaSO4
b. Ca2(SO3)2
c. Ca2(SO4)2
d. CaSO3
e. Ca2SO4

Essay
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1. Tentukan banyaknya unsur O dalam senyawa berikut ini:
a.

Al2O3.7H2O

b.

CuSO4.5H2O

c.

3Fe2(SO4)3

d.

4Mg3(PO4)3

2. Tentukan rumus molekul senyawa yang mempunyai susunan unsur – unsur sebagai
berikut:
a.

1 atom Ca, 1 atom H, 1 atom C, 3 atom O

b.

1 atom H, 1 atom Cl, 4 atom O

c.

1 atom Ca, 1 atom O, 2 atom Cl

d.

1 atom Na, 1 atom H, 1 atom S, 4 atom O

3. Tuliskanlah rumus kimia dari senyawa berikut ini.
a. Natrium hidroksida
b. Tembaga (II) hidroksida
c. Aluminium hidroksida
d. Nikel (II) hidroksida
e. Kalsium hidroksida
4. Tuliskanlah nama dari senyawa berikut ini.
a. Fe(OH)2
b. Zn(OH)2
c. Cr(OH)3
d. KOH
e. Au(OH)3
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5. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk reaksi berikut:

a. Difosforus pentaoksida padat dengan larutan kalium hidroksida menghasilkan
larutan kalium fosfat dan air

b. Logam aluminium dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminum
sulfat dan gas hidrogen.

c. Besi dengan larutan asam klorida membentuk larutan besi (II) klorida dan gas
hidrogen.

d. Larutan natrium karbonat dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium
sulfat, gas karbon dioksida dan air.

e. Larutan ammonium sulfat dengan larutan natrium hidroksida membentuk larutan
natrium sulfat, gas amonia dan air.
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BAB 3
STRUKTUR ATOM
PETA KONSEP

Struktur Atom
Struktur
Teori
dan
tentang
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Tanda
Atom

Model Atom
Sistem
Sifat
Niels Bohr
Periodi
Keperio
Teori
dan
k Unsur
dikan
Konfigurasi Mekanika
Unsur
Kuantum
Elektron

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan
tentang struktur, sistem periodik unsur, dan sifat-sifat keperiodikan unsur serta aplikasinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan atom? Ya, atom merupakan bagian yang
sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Anda tentu pernah
melihat emas, bukan? Nah, logam emas jika dipotong-potong sedemikian rupa, akan
diperoleh bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai
sifat emas. Bagian inilah yang disebut sebagai atom emas. Atom emas ini berbeda
sifatnya dengan atom besi. Gambar berikut ini akan membantu Anda memahami, bahwa
secara kasat mata, kedua logam tersebut sudah terlihat berbeda. Bagaimana, apakah
Anda dapat membedakan keduanya?

Sumber: https://www.borobudur-silver.com

Gambar 3.1 Logam Emas dan Perak
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Atom-atom yang merupakan bagian dari unsur ini dapat berdiri sendiri ataupun
bergabung dengan atom dari unsur sejenis membentuk molekul. Unsur-unsur yang
partikel terkecilnya berupa atom ditulis dengan lambang unsurnya, misalnya Au, Ag dan
Fe. Unsur-unsur ini

meliputi semua unsur logam, misalnya emas, perak, besi, dan

sebagian unsur nonlogam, di antaranya karbon, silikon, helium, neon, argon, kripton,
xenon, dan radon. Sementara, pada unsur yang membentuk molekul, rumus kimianya
ditulis dengan lambang unsurnya disertai jumlah atom yang terdapat pada setiap
molekulnya. Contoh: molekul oksigen (O2), molekul hidrogen (H2), molekul fosfor (P4),
dan molekul belerang (S8). Molekul unsur yang terdiri atas dua atom dinamakan molekul
diatomik, molekul fosfor yang terdiri atas empat atom disebut molekul tetraatomik, dan
belerang terdiri atas delapan aton sehingga disebut molekul oktaatomik. Molekul fosfor
dan belerang lebih terkenal sebagai molekul poliatomik

karena tiap molekulnya

mengandung lebih dari dua atom. Nah, unsur-unsur tersebut, baik yang ada di alam
maupun unsur buatan, disusun dan dikelompokkan dalam Tabel Periodik Unsur. Menurut
Anda, mengapa unsur-unsur tersebut perlu dikelompokkan? Apa yang mendasari
pengelompokan unsur-unsur tersebut dalam Tabel Periodik Unsur? Hal ini akan kita
pelajari pada bab ini.

A. Teori tentang Atom
Teori atom telah dipelajari sejak zaman Yunani Kuno oleh Democritus, tetapi
sempat ditenggelamkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, atom itu tidak ada.
Pendapat Aristoteles ada benarnya karena atom memang tidak tampak secara kasat mata.
Padahal, Democritus sekadar mengandalkan akalnya saja dalam menafsirkan atom. Pada
tahun 1803, mulailah masyarakat menerima kehadiran atom, yang diprakarsai oleh John
Dalton.
a. Atom adalah suatu bagian terkecil dari materi yang memang tidak dapat terbagi lagi.
b. Atom dapat digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur akan
memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang memang berbeda.
c. Atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan
sederhana dan bulat, contohnya air terdiri atas satu atom oksigen dan dua atom
hidrogen.
d. Reaksi kimia merupakan suatu penggabungan atau pemisahan atau penyusunan
kembali atom-atom sehingga atom tersebut tak dapat dimusnahkan atau diciptakan.

e.

Model atom Dalton ini dapat digambarkan sebagai bola pejal
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1. Teori Atom Dalton
Teori atom Dalton didasarkan atas dua hukum. Pertama, hukum susunan tetap
atau Hukum Proust yang menyatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum adanya
reaksi akan selalu bernilai sama dengan massa total dari zat-zat hasil reaksi. Kedau,
hukum kekekalan massa atau Hukum Lavoisier, yaitu bahwa perbandingan massa pada
setiap unsur yang ada dalam suatu senyawa akan selalu bernilai tetap. Berdasarkan
hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Sumber: http://sikil-rayapen.blogspot.co.id

Gambar 3.2 Model Atom John Dalton

2. Teori Atom J.J. Thomson
Mengacu pada penemuan tabung katoda oleh William Crookers, J.J. Thomson
meneliti secara lebih lanjut mengenai sinar katode sehingga dapat dipastikan bahwa sinar
katode merupakan suatu partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di
tengah katode dan anode. Berdasarkan hasil percobaan tersebut,

Thomson akhirnya

menyatakan bahwa sinar katode adalah suatu partikel yang menyusun atom atau partikel
subatom yang memiliki muatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom
merupakan suatu partikel yang memiliki sifat netral. Atom terdiri atas elektron yang
bermuatan negatif dan partikel yang bermuatan positif. Penemuan J.J. Thomson ini
akhirnya dapat memperbaiki kelemahan pada teori atom Dalton dan mengemukakan teori
atomnya yang disebut sebagai teori atom Thomson, yaitu bahwa atom adalah bola pejal
yang memiliki muatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif elektron.
Kelemahan teori atom J.J. Thomson ialah tidak mampu menjelaskan adanya susunan
muatan positif dan negatif yang terdapat dalam bola atom tersebut.
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Sumber: https://pipihseptianingsih.wordpress.com

Gambar 3.3 Model Atom J.J. Thomson

3. Teori Atom Rutherford
Rutherford bersama dengan dua orang muridnya, Hans Geiger dan Erners
Masreden, melakukan suatu percobaan yang dikenal sebagai hamburan sinar alfa terhadap
lempeng tipis emas. Sebelumnya, telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel
yang memiliki muatan positif dan bergerak lurus serta memiliki daya tembus besar.
Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yaitu apakah
atom tersebut betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang jika dikenai partikel
alfa, akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika
partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang tipis, sebagian besar partikel alfa
akan diteruskan (terdapat sebuah penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat). Dari hasil
pengamatan Marsden, diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan
membelok 90 derajat bahkan lebih. Berdasarkan gejala-gejala yang telah terjadi,
diperoleh kesimpulan bahwa atom bukanlah merupakan bola pejal karena ternyata
hampir keseluruhan partikel alfa itu diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap
sebagai satu lapisan atom-atom emas, di dalam atom emas, terdapat partikel yang sangat
kecil yang bermuatan positif.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dari percobaan tersebut,
Rutherford telah mengusulkan model atom yang disebut model atom Rutherford yang
menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang sangatlah kecil dan memiliki
muatan positif dengan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Rutherford kemudian
menduga bahwa yang ada di dalam inti atom itu adalah partikel netral yang bertugas
mengikat partikel-partikel positif agar tidak terjadi aksi saling tolak-menolak
antarpartikel. Model atom Rutherford dapat digambarkan seperti berikut.
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Sumber: http://sikil-rayapen.blogspot.co.id

Gambar 3.4 Model Atom Rutherford

Tahukah Anda apa kelemahan teori atom Rutherford ini? Ya, model ini tidak
mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom tersebut.

4. Teori Atom Bohr
Pada tahun 1913, seorang pakar fisika Denmark, Neils Bohr, telah memperbaiki
kegagalan atom Rutherford melalui percobaan spektrum atom hidrogen. Percobaan ini
berhasil memberikan suatu gambaran kondisi elektron dalam menempati daerah yang ada
di sekitar inti atom. Penjelasan Bohr mengenai atom hidrogen telah melibatkan gabungan
antara teori kuantum Plank dan teori klasik dari Rutherford yang telah diungkapkan
dengan menggunakan empat postulat.
a. Hanya terdapat seperangkat orbit tertentu yang dapat diperbolehkan bagi satu
elektron berada dalam atom hidrogen. Orbit ini disebut sebagai kondisi gerak
stasioner atau menetap elektron dan merupakan suatu lintasan yang melingkar
ada di sekeliling inti.
b. Selama elektron itu berada di dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap
sehingga tak ada energi yang ada dalam bentuk radiasi yang akan dipancarkan
maupun diserap.
c. Elektron hanya bisa berpindah dari satu lintasan mengarah ke lintasan
stasioner yang lainnya. Pada peralihan tersebut, sejumlah energi tentunya akan
terlibat. Adapun besar energinya itu sesuai dengan persamaan planck, ΔE =
hv.
d. Lintasan stasioner yang diperbolehkan mempunyai besaran dengan adanya
sifat-sifat tertentu, terutama untuk sifat yang disebut sebagai momentum
sudut. Adapun besarnya momentum sudut merupakan sebuah kelipatan pada
h/2 atau nh/2, dimana n adalah suatu bilangan bulat dan h merupakan
tetapan Planck.
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Sumber: http://www.kajianteori.com

Gambar 3.5 Model Atom Bohr

Menurut model atom Bohr, terdapat beberapa elektron yang mengelilingi inti
yang ada pada lintasan-lintasan tertentu yang dikenal sebagai tingkat energi atau kulit
elektron. Tingkat energi yang paling rendah ialah kulit elektron yang berada paling
dalam, di mana makin keluar, akan makin besar nomor kulitnya dan akan makin tinggi
tingkat energi yang dibutuhkan. Kelemahan teori atom Bohr yaitu tidak dapat
menjelaskan adanya spektrum warna atom dengan banyak elektron.

5. Teori Atom Modern
Teori atom modern lebih dikenal dengan model atom mekanika kuantum. Model
atom mekanika kuantum telah dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Erwin
Schrodinger pada tahun 1926. Walaupun sebelumnya, ahli yang berasal dari Jerman,
yaitu Werner Heisenberg, telah mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal
sebagai prinsip ketidakpastian, yakni tidak mungkin dapat ditentukan seperti apa
kedudukan dan momentum suatu benda dengan secara saksama pada waktu yang
bersamaan. Hal yang dapat ditentukan ialah kebolehjadian dalam menemukan elektron
pada jarak yang tertentu dari inti atom. Model atom ini menggunakan orbital lintasan
elektron yang disebut model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang
masih berlaku hingga saat ini.
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Sumber: http://shareajasob.blogspot.co.id

Gambar 3.6 Teori Atom Modern

Awan elektron yang ada di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian pada
elektron. Orbital tersebut akan menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital
dengan memiliki tingkat energi yang hampir sama akan mulai membentuk subkulit.
Terdapat beberapa subkulit yang bergabung dalam membentuk kulit. Dengan demikian,
kulit tersebut terdiri atas beberapa subkulit dan pada subkulit tersebut terdiri atas
beberapa orbital. Meskipun pada posisi kulitnya sama, posisi orbitalnya belum tentu
sama. Ukuran dan bentuk orbital bergantung pada harga ketiga bilangan kuantumnya.

B. Struktur dan Perkembangan Model Atom
Beberapa ahli membuat suatu model atom untuk menjelaskan bagaimana keadaan
suatu atom yang sebenarnya berdasarkan fenomena yang ditimbulkannya. Model atom
dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: http://fisikitaenal.blogspot.co.id

Gambar 3.7 Model Atom

Penyelidikan tentang atom dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu
materi. Bila sisir plastik digosokkan pada rambut yang tidak berminyak, sisir plastik
tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kecil kertas. Peristiwa itu menujukkan
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bahwa sisir mempunyai sifat listrik. Bila ditinjau lebih jauh, karena sisir merupakan
materi sisir juga tersusun oleh atom-atom. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
atom mempunyai sifat listrik. Gejala kelistrikan atom makin menarik para ahli fisika
sehingga pada perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa atom tersusun atas partikelpartikel penyusun atom (partikel subatom) yang terdiri atas elektron, proton, dan neutron
seperti terlihat pada Gambar 3.7.

1. Elektron
Bermula dengan ditemukannya tabung sinar katode oleh Karl Ferdinand Braun,
yang terbuat dari tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik searah dari kutub positif
yang disebut anode dan dari kutub negatif yang disebut katode. Bila tabung tersebut
dialiri arus listrik yang cukup kuat, akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari
kutub negatif menuju kutub positif. Inilah yang disebut sinar katode. Sifat-sifat sinar
katode dapat diketahui setelah penyempurnaan tabung sinar katode yang dilakukan oleh
Sir William Crookes. Sifat-sifat sinar katode tersebut adalah sebagai berikut:
1. merambat menurut garis lurus
2. dapat memendarkan seng sulfida dan barium platinasianida
3. terdiri atas partikel bermuatan negatif (elektron)
4. dapat menimbulkan kalor pada benda-benda yang ditumbuknya
5. menghitamkan plat film
6. dapat menyimpang dalam medan magnet dan medan listrik
7. dapat menghasilkan sinar x ketika menumbuk zat
Setelah William Crookes menemukan tabung katode yang lebih baik pada tahun
1879, penelitian tentang sinar katode dilanjutkan oleh Joseph John Thomson. Penelitan
tersebut mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat
kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang di antara anode dan katode. Dari
penelitiannya tersebut, J.J. Thomson dapat menentukan muatan elektron, yaitu sebesar
1,76 x 108 C/g.
Penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron ini dilakukan oleh Robert A.
Millikan antara tahun 1908–1917 yang dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan.
Dari percobaan tersebut, Millikan berhasil menemukan muatan setiap tetes minyak,
dimana muatan-muatan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan yang sangat kecil,
yaitu 1,6022 x 10-19 C. Berdasarkan percobaan Millikan, disimpulkan bahwa muatan 1
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elektron adalah 1,6022 x 10-19 C. Dari harga muatan tersebut, dapat dihitung massa satu
elektron:
muatan
Massa satu elektron =
muatan/gram
1,6022 x 10-19 C
=
1,76 x 108 C/g
= 9,10 x 10-28 g

Dari hasil percobaan tersebut, J.J Thomson berkesimpulan bahwa sinar katode
merupakan partikel penyusun atom (partikel subatom) yang bermuatan negatif (-1,6022 x
10-19 C) dan mempunyai massa 9,10 x 10-28 gram, dan selanjutnya oleh Stoney diusulkan
nama elektron. Dari penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elektron adalah
partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai e-.

Sumber: http://gipeng.blogspot.co.id

Gambar 3.8 Percobaan Thomson

2. Inti Atom dan Proton
Pusat dari atom disebut inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri atas proton dan
neutron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom yang menentukan
elemen dari suatu atom. Penemuan elektron oleh Thomson menyebabkan para ahli makin
yakin bahwa atom tersusun atas partikel-partikel subatom yang lebih kecil ukurannya.
Pada tahun 1886, Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi
lempeng katodenya. Dari percobaan tersebut, ditemukan sinar yang arahnya berlawanan
dengan sinar katode. Sinar tersebut menembus lubang katode yang telah dibuat dan
disebut sinar kanal (karena menembus lubang kanal pada katode). Pada tahun 1898,
Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan
positif dan selanjutnya disebut dengan proton. Sifat proton bergantung pada gas yang
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diisikan pada tabung katode. Dari penelitiannya terhadap atom hidrogen, dapat ditentukan
bahwa massa proton adalah 1.837 kali massa elektron.
Penemuan

proton

ini menimbulkan

banyak

pertanyaan.

Bagaimanakah

kedudukan setiap partikel tersebut di dalam atom? Untuk mengetahui kedudukan partikelpartikel tersebut, Ernest Rutherford bersama asistennya, Hans Geiger dan Ernest Marsden
melakukan percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Pada percobaan
sinar alfa Rutherford, sinar alfa yang bermuatan positif terpental jauh ketika menuju ke
pusat atom. Pada daerah lain, jalur partikel alfa hampir tidak berubah. Kesimpulannya,
ada partikel besar bermuatan positif di tengah-tengah atom.
Dengan penelitian yang lebih lanjut, model atom Rutherford pun disempurnakan.
Inti atom diketahui dengan pasti susunannya. Ada muatan positif yang dinamakan proton
dan juga partikel bermuatan netral yang dinamakan neutron. Adapun ide tentang elektron
tidak berubah, elektron tetap digambarkan mengelilingi inti atom menurut orbit.

3. Neutron
Neutron atau netron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan (netral) dan
memiliki massa 940 MeV/C² (1.6749 × 10−27 kg, sedikit lebih berat dari proton. Inti atom
dari kebanyakan atom (semua kecuali isotop hidrogen yang paling umum, yang terdiri
atas sebuah proton) terdiri atas proton dan neutron.
Di luar inti atom, neutron tidak stabil dan memiliki waktu paruh sekitar 15 menit
(881.5±1.5 detik). Metode peluruhan yang sama (peluruhan beta) terjadi di beberapa inti
atom. Partikel-partikel dalam inti atom biasanya adalah neutron dan proton. Perbedaan
utama dari neutron dengan partikel subatomik lainnya adalah mereka tidak bermuatan.
Sifat neutron ini membuat penemuannya lebih terbelakang dan membuatnya sulit diamati
secara langsung.
Penelitian yang dilakukan Rutherford selain sukses mendapatkan beberapa hasil
yang memuaskan juga mendapatkan kejanggalan, yaitu massa inti atom unsur selalu lebih
besar daripada massa proton di dalam inti atom. Rutherford menduga bahwa terdapat
partikel lain di dalam inti atom yang tidak bermuatan karena atom bermuatan positif.
Adanya partikel lain di dalam inti atom yang tidak bermuatan dibuktikan oleh James
Chadwick pada tahun 1932. Chadwick melakukan penelitian dengan menembak logam
berilium menggunakan sinar alfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu partikel
yang tak bermuatan dilepaskan ketika logam berilium ditembak dengan sinar alfa dan
partikel ini disebut sebagai neutron.
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C. Tanda Atom
Proton merupakan partikel khas suatu atom. Artinya, tiap atom akan mempunyai
jumlah proton yang berbeda dengan atom lain. Hal ini didukung dengan fakta percobaan
yang dilakukan oleh Henry Moseley. Pada saat itu, sinar X sudah banyak dimanfaatkan
untuk rontgen dan umumnya dibuat dengan cara membombardir logam dengan
menggunakan elektron. Dari pengamatan Moseley, ternyata sinar X yang dihasilkan
mempunyai frekuensi yang dipengaruhi oleh jumlah proton logam yang ditembak.
Berdasarkan inilah, kemudian disimpulkan bahwa jumlah proton merupakan sifat khas
dari suatu atom.
Bila atom-atom diurutkan berdasarkan jumlah protonnya, atom hidrogen akan
mempunyai nomor satu karena mempunyai sebuah proton, helium nomor dua karena
mempunyai dua proton, dan seterusnya. Selanjutnya, jumlah proton yang terdapat dalam
inti atom disebut nomor atom (Z). Nomor atom suatu unsur adalah khas, artinya nomor
tersebut hanya dimiliki oleh atom bersangkutan. Sebagai contoh, jika nomor atomnya 6
berarti atom tersebut mempunyai jumlah proton 6, dan satu-satunya atom yang
mempunyai jumlah proton 6 hanya atom karbon. Sebaliknya, apabila disebut unsur
karbon, atomnya mempunyai proton sebanyak 6 karena tidak ada atom lain selain karbon
yang mempunyai jumlah proton 6.
Massa atom merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Karena
sangat kecil, massa elektron dapat diabaikan sehingga massa atom dianggap merupakan
jumlah massa proton dan neutron saja. Jumlah proton dan neutron selanjutnya disebut
nomor massa (A) dari suatu atom. Kecuali hidrogen, semua atom mempunyai neutron
sehingga secara umum:
𝐴
𝑍𝑋

=

𝑝+𝑛
𝑝𝑋

Keterangan:
X = lambang unsur
A = nomor massa
Z = nomor atom

Atom-atom suatu unsur dapat mempunyai nomor massa yang berbeda karena
jumlah neutron dalam atom tersebut berbeda. Sebagai contoh, hidrogen mempunyai tiga
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jenis atom, yaitu atom hidrogen yang hanya mempunyai sebuah proton di dalam inti
tanpa ada neutronnya, atom hidrogen yang mempunyai sebuah neutron, dan atom
hidrogen dengan dua buah neutron sehingga atom hidrogen ada yang mempunyai nomor
massa 1 satuan massa atom (sma), 2 sma, dan 3 sma. Atom-atom dari unsur yang sama
tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda disebut isotop.

Sumber: http://www.sridianti.com

Gambar 3.9 Isotop

Untuk membedakan isotop yang satu dan isotop lainnya, digunakan tanda atom
lengkap yang menunjukkan jumlah proton dan neutron atau nomor atom dan nomor
massa. Atom-atom unsur yang berbeda dapat dipastikan mempunyai jumlah proton yang
berbeda tetapi dapat mempunyai nomor massa yang sama. Peristiwa ini disebut isobar.
Atom yang mempunyai jumlah proton yang berbeda tetapi jumlah neutronnya sama
disebut isoton.

D. Model Atom Niels Bohr dan Konfigurasi Elektron
Adanya kelemahan teori atom Rutherford mendorong para ilmuwan untuk
mencari jawabannya. Percobaan-percobaan selanjutnya mengenai model atom bertujuan
untuk menjawab kelemahan teori atom sebelumnya, dan sekaligus untuk mengetahui
bagaimana partikel-partikel penyusun atom itu tersusun di dalam suatu atom. Secara
umum, atom tersusun atas inti atom yang berisi proton dan neutron, sedangkan elektron
berada di luar inti atom pada jarak yang relatif jauh dari inti.
Model atom Bohr merupakan model atom yang diajukan oleh ilmuwan Niels
Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr mengajukan teorinya mengenai atom berdasarkan
analisis spektrum atom. Berikut model atom yang diajukan oleh Niels Bohr.
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Sumber: http://www.nafiun.com

Gambar 3.10 Model Atom Bohr

Dalam atom, terdapat lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom, yaitu
tempat bagi elektron-elektron untuk mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau
penyerapan energi. Menurut Niels Bohr, kulit atom adalah orbit berbentuk lingkaran
dengan jari-jari tertentu. Tiap kulit dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan
seterusnya. Masing-masing lintasan ditandai dengan satu bilangan kuantum utama (n)
yang dimulai dari 1,2,3,4, dan seterusnya.
Dengan kata lain:
Lintasan pertama  kulit K  n =1
Lintasan kedua  kulit L  n = 2
Lintasan ketiga  kulit M  n = 3 , dan seterusnya.

Elektron hanya berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan sesuai dengan
tingkat energinya masing-masing. Pada keadaan (tingkat dasar), elektron menempati
lintasan dengan tingkat energi terendah. Elektron tidak boleh berada di antara dua
lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan disertai pelepasan
atau penyerapan energi. Pelepasan energi terjadi ketika elektron berpindah dari satu kulit
ke kulit yang lebih dalam misal dari L ke K. Sebaliknya, penyerapan energi akan terjadi
ketika elektron berpindah dari satu kulit ke kulit yang lebih luar misalnya dari K ke L.
Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam atom berdasarkan
tingkat energi atau kulit. Secara umum, konfigurasi elektron dapat ditentukan dengan dua
model, yaitu model atom Niels Bohr dan model atom mekanika kuantum.
Pada model atom Niels Bohr, makin besar nomor kulit akan makin besar pula
ruang cakupannya untuk menampung elektron. Dengan kata lain, jumlah elektron yang
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dapat berada di kulit L akan lebih besar daripada di kulit K. Jumlah maksimum elektron
yang dapat ditampung oleh masing-masing kulit mengikuti persamaan berikut: Jumlah
elektron maksimum = 2 n2 elektron
Berdasarkan ketentuan itu, maka :
Kulit K  n = 1  maksimum = 2 elektron
Kulit L  n = 2  maksimum = 8 elektron
Kulit M  n = 3  maksimum = 18 elektron
Kulit N  n = 4  maksimum = 32 elektron
Untuk unsur-unsur yang berada pada golongan utama, berikut beberapa tips
menuliskan konfigurasi elektron.
1.

Mulai dari lintasan yang paling dekat dengan inti, yaitu kulit K.

2.

Kulit paling luar hanya boleh ditempati maksimal 8 elektron.

3.

Isi penuh sebanyak mungkin kulit berdasarkan daya tampungnya dan hitung elektron
yang tersisa.

4.

Jika sisa elektron kurang dari 32, kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron.

5.

Jika sisa elektron kurang dari 18, kulit berikutnya diisi dengan 8 elektron.

6.

Jika sisa elektron kurang dari 8, elektron tersebut ditempatkan pada kulit berikutnya
dan merupakan kulit terluar.

Contoh
Unsur-unsur golongan IA
zX
1H
3Li
11Na
9K
37Rb
55Cs
87Fr

:K L M N
:1
:2 1
:2 8 11
:2 8 8 1
: 2 8 18 8
: 2 8 18 18
: 2 8 18 32

O P Q

1
8 1
18 8 1

Unsur-unsur golongan IIA
zX
4Be
12Mg
20Ca
38Sr
56Ba
88Ra

:K L
:2 2
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8

M N
2
8
18
18
18

O P Q

2
8 2
18 8 2
32 18 8 2
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Unsur-unsur golongan IIIA
zX
5B
13Al
31Ga
49In
81Ti

:K L
:2 3
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8

M N

O P

3
18 3
18 18 3
18 32 18 3

Unsur-unsur golongan IVA
zX
6C
14Si
32Ge
50Sn
82Pb

:K
:2
:2
:2
:2
:2

L
4
8
8
8
8

M

N

O P

4
18 4
18 18 4
18 32 18 4

Unsur-unsur golongan VA
zX
7N
15P
33As
51Sb
83Bi

:K
:2
:2
:2
:2
:2

L
5
8
8
8
8

M

N

O P

5
18 5
18 18 5
18 32 18 5

Unsur-unsur golongan VIA
zX
8O
16S
34Se
52Te
84Po

:K L
:2 6
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8

M

N

O P

6
18 6
18 18 6
18 32 18 6

Unsur-unsur golongan VIIA
zX
9F
17Cl
35Br
53I
85At

:K
:2
:2
:2
:2
:2

L
7
8
8
8
8

M

N

O P

7
18 7
18 18 7
18 32 18 7
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Unsur-unsur golongan VIIIA
zX
2He
10Ne
18Ar
36Kr
54Xe
86Rn

:K L
:2
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8
:2 8

M

N

O P

8
18 8
18 18 8
18 32 18 8

E. Teori Atom Mekanika Kuantum
1. Mekanika Kuantum
Teori Atom Mekanika Kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu
sebagai gelombang dan sebagai partikel. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku
sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang (dikenal dengan istilah dualisme
gelombang partikel). Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan
posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian
menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Erwin Schrodinger mengajukan teori
yang disebut teori atom mekanika kuantum ”Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat
ditentukan dengan pasti yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukna elektron
sebagai fungsi jarak dari inti atom”.
Daerah di dalam atom dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut
orbital. Orbital digambarkan berupa awan, yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya
kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Kemudian, Werner Heisenberg
mengemukakan bahwa metode eksperimen yang digunakan untuk menemukan posisi atau
momentum suatu partikel seperti elektron dapat menyebabkan perubahan, baik pada
posisi, momentum atau keduanya. Teori Schrodinger dan prinsip ketidakpastian
Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut.
1. Posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti.
2. Atom mempunyai kulit elektron.
3. Setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron.
4. Setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron.
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2. Radiasi Elektromagnetik
Semua jenis radiasi elektromagnetik bergerak melalui ruang hampa dengan
kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3,00 x 108 m/s atau 300.000 kilometer tiap detik.
Kecepatannya dapat berubah bila melalui medium tertentu seperti udara, air, atau zat
padat. Gelombang yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik, seperti sinar matahari,
sinar-X, gelombang radio, dan lainnya disebut dengan gelombang elektromagnetik.
Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik dengan ukuran panjang
gelombang (λ) yang besar, dan dapat dipancarkan dari antena radio. Sementara itu,
gelombang yang lebih pendek, misalnya gelombang cahaya, dapat dipancarkan dari atom
atau molekul, sedangkan gelombang yang sangat pendek atau mempunyai frekuensi
sangat tinggi seperti sinar gamma berasal dari zat radioaktif (nuklir).

Sumber: http://reikinaqs.wapsite.me

Gambar 3.11 Spektrum Cahaya

Apabila unsur dipanaskan, akan membara dan selanjutnya akan memancarkan
cahaya dengan warna tertentu. Uap natrium dan uap raksa (merkuri) bila dipanaskan,
akan menghasilkan warna kuning dan dimanfaatkan untuk lampu penerangan jalan yang
berwarna kuning (lampu merkuri). Percobaan yang dilakukan dengan cara membakar
kristal garam korida dari unsul alkali (LiCI, KCI), alkali tanah (CaCI2), dan kristal garam
yang lain menunjukkan bahwa setiap unsur akan memancarkan cahaya dengan warna
tertentu. Hal itu berarti setiap unsur hanya akan menghasilkan gelombang
elektromagnetik dengan panjang gelomban tertentu. Hal ini berbeda dengan cahaya yang
dihasilkan oleh sinar untuk menghasilkan spektrum yang lengkap. Spektrum lengkap
yang dihasilkan oleh cahaya matahari dikenal sebagai spektrum kontinu. Sementara itu,
spektrum yang dihasilkan oleh unsur hanya mengandung beberapa garis warna yang
terpisah satu sama lain, sehingga dikenal sebagai spektrum garis.
Spektrum warna pada pemanasan unsur-unsur tersebut terjadi karena atomatomnya dapat memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik berupa cahaya.
Besarnya energi yang dipancarkan dari radiasi tersebut bergantung pada panjang
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gelombangnya. Menurut Max Planck, terdapat hubungan antara panjang gelombang
dengan energi dari suatu gelombang elektromagnetik, tetapi penjelasannya tidak
berdasarkan teori fisika klasik.
Menurut teori fisika klasik, atom-atom dalam zat padat dapat menyerap atau
memancarkan energi berapa pun besarnya. Akan tetapi, menurut Planck, atom-atom
dalam suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket
gelombang tertetu yang disebut “kuantum”. Oleh karena itu, teori dari Max Planck ini
disebut dengan teori mekanika kuantum. Besarnya energi kuantum ini oleh Planck
dinyatakan sebagai:
E = hf

(3.1)

dengan E adalah energi dan h adalah tetapan Planck yang besarnya 6,63 x 10-34 J s.
Menurut Planck, energi yang dipancarkan oleh suatu atom merupakan kelipatan dari hf,
misalnya hf, 2 hf, 3 hf, dan seterusnya tetapi tidak bisa

1
2

3

hf, hf, dan angka pecahan
7

lainnya.
Teori atom dari Niels Bohr sementara dapat digunakan untuk menjelaskan
terjadinya spektrum pada atom hidrogen. Menurut Niels Bohr, terjadinya garis warna
(spektrum) pada atom hidrogen tersebut karena eksitasi atau perpindahan elektron dari
kulit dalam (energi rendah) ke kulit yang lebih luar (energi tinggi), karena adanya
penyerapan energi oleh elektron pada saat atom dipanaskan. Elektron yang tereksitasi ini
tidak stabil dan segera kembali ke kulit sebelumnya (kondisi energi sebelumnya) sambil
memancarkan energi tertentu yang tampak sebagai garis-garis warna. Besarnya energi
yang dipancarkan dalam bentuk garis-garis warna tersebut ternyata merupakan selisih
energi dari tingkat elektron lintasa semula dengan lintasan yang baru. Selisih energi
tersebut dapat dihitung dengan rumus:
1

𝐸𝑛 = −𝑅𝐻 ( 2 )

(3.2)

𝑛

dengan RH merupakan tetapan Rydberg dengan nilai 2,18 x 10-18 J, dan n = 1, 2, 3 ...
Jika selisih energi tersebut adalah ∆E = E2 – E1, maka :
∆E = (

−𝑅𝐻
𝑛22

)-(

−𝑅𝐻
𝑛12

) atau ∆E = RH (

1
𝑛12

−

1
𝑛22

)

(3.3)
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Teori atom Bohr telah berhasil menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen
dan atom-atom yang mempunyai elektron tunggal, tetapi gagal menjelaskan terjadinya
spektrum dari atom yang berelektron banyak.

3. Model Atom Mekanika Gelombang
Hipotesis Louis de Broglie dan azas ketidakpastian dari Heisenberg merupakan
dasar dari model Mekanika Kuantum (gelombang) yang dikemukakan oleh Erwin
Schrodinger pada tahun 1927, yang mengajukan konsep orbital untuk menyatakan
kedudukan elektron dalam atom. Orbital menyatakan suatu daerah dimana elektron paling
mungkin (peluang terbesar) untuk ditemukan.
Schrodinger sependapat dengan Heisenberg bahwa kedudukan elektron dalam
atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian
menemukan elektron pada suatu titik pada jarak tertentu dari intinya. Ruangan di dalam
atom yang memiliki kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron disebut orbital. Dalam
mekanika kuantum, model orbital atom digambarkan menyerupai “awan”. Beberapa
orbital bergabung membentuk kelompok yang disebut subkulit.
Persamaan gelombang ( Ψ= psi) dari Erwin Schrodinger menghasilkan tiga
bilangan gelombang (bilangan kuantum) untuk menyatakan kedudukan (tingkat energi,
bentuk, dan orientasi) suatu orbital, yaitu: bilangan kuantum utama (n), bilangan kuantum
azimut (l) dan bilangan kuantum magnetik (m), dan bilangan kuantum spin (s).
Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi
elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal
dalam sistem dinamis. Bilangan kuantum menggambarkan sifat elektron dalam orbital.
Bilangan kuantum menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital,
orientasi orbital, dan spin elektron. Setiap sistem kuantum dapat memiliki satu atau lebih
bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom
mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Ernest Schrodinger.
Dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan
distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan ini
diturunkan dari solusi matematis persamaan Schrodinger untuk atom hidrogen.
Jenis bilangan kuantum adalah seperti berikut.
a. Bilangan kuantum utama (n) yang menyatakan tingkat energi.
b. Bilangan kuantum azimut/momentum sudut (l) yang menyatakan bentuk orbital.
c. Bilangan kuantum magnetik (m) yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang tiga
dimensi.
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d. Bilangan kuantum spin (s) yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom.

Kulit

K

L

M

N

Nilai n

1

2

3

4

Bilangan kuantum utama (primer) digunakan untuk menyatakan tingkat energi
utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama tidak
pernah bernilai nol. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan
positif, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kulit atom dinyatakan dengan huruf
K,L,M,N dan seterusnya.
Contoh
n = 1 elektron berada pada kulit K
n = 2 elektron berada pada kulit L
n = 3 elektron berada pada kulit M
n = 4 elektron berada pada kulit N, dan seterusnya
Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari
inti dalam orbital tertentu. Semakin besar n, semakin besar jarak rata-rata elektron dalam
orbital tersebut dari inti dan oleh karena itu semakin besar orbitalnya.
Bilangan kuantum azimut sering disebut bilangan kuantum anguler (sudut).
Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan
momentum sudut. Momentum sudut tersebut dikarakterisasi menggunakan bilangan
kuantum azimut. Bilangan azimut menyatakan bentuk suatu orbital dengan simbol (l)
"huruf L kecil". Bilangan kuantum azimut juga berhubungan dengan jumlah subkulit.
Nilai ini menggambarkan subkulit yang dimana elektron berbeda. Untuk subkulit s,p,d,f
bilangan kuantum azimut berturut-turut adalah 0,1,2,3. Nilai bilangan kuantum azimut
atau "l" ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama atau "n" . Untuk nilai n
tertentu, l mempunyai nilai bilangan bulat yang mungkin dari 0 sampai (n-1). Bila n-1,
hanya ada satu nilai l yakni l =n-1=1-1=0. Bila n=2, ada dua nilai l, yakni 0 dan 1. Bila
n=3, ada tiga nilai l, yakni 0,1, dan 2. Nilai-nilai l biasanya ditandai dengan huruf s,p,d,f...
sebagai berikut :
L

0

1

2

3

Nama orbital

S

P

D

F
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Jadi, bila l = 0, kita mempunyai sebuah orbital s; bila l = 1, kita mempunyai
orbilat f dan seterusnya. Sekumpulan orbital-orbital dengan nilai n yang sama seringkali
disebut kulit. Satu atau lebih orbital dengan nilai n dan l yang sama dirujuk selalu
subkulit. Misalnya, kulit dengan n = 2 terdiri atas 2 subkulit, l = 0 dan 1 (nilai-nilai l yang
diizinkan untuk n = 2). Subkulit-subkulit ini disebut subkulit 2s dan subkulit 2p dimana 2
melambangkan nilai n, sedangan s dan p melambangkan nilai l. Tabel 3.1 menunjukkan
keterkaitan jumlah kulit dengan banyaknya subkulit serta jenis subkulit dalam suatu atom.
Tabel 3.1 Jumlah Elektron pada Subkulit
Jenis Subkulit
Jumlah Orbital
Elektron Maksimum
Subkulit s
1 orbital
2 elektron
Subkulit p
3 orbital
6 elektron
Subkulit d
5 orbital
10 elektron
Subkulit f
7 orbital
14 elektron

Bilangan kuantum magnetik menyatakan tingkah laku elektron dalam medan
magnet. Tidak adanya medan magnet luar membuat elektron atau orbital mempunyai nilai
n dan l yang sama, tetapi berbeda m. Namun, dengan adanya medan magnet, nilai
tersebut sedikit berubah. Hal ini dikarenakan timbulnya interaksi antara medan magnet
sendiri dan medan magnet luar. Bilangan kuantum magnetik ada karena momentum sudut
elektron, gerakannya berhubungan aliran arus listrik. Karena interaksi ini, elektron
menyesuaikan diri di wilayah tertentu sekitar inti. Daerah tersebit dikenal sebagai orbital.
Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan kuantum
magnetik (m). Di dalam satu subkulit, nilai m bergantung pada nilai bilangan kuantum
azimut/momentum sudut l. Untuk nilai l tertentu, ada (2l + 1) nilai bulat m sebagai
berikut: -l, (-l + 1), ..., 0 , ... , (+l - 1), +l
Bila l = 0, m = 0. Bila l = 1, terdapat tiga nilai m, yaitu -1, 0, dan -1. Bila l = 2,
terdapat lima nilai m yaitu -2, -1, 0, +1, dan +2. Jumlah m menunjukkan jumlah orbital
dalam subkulit dengan nilai l tertentu.
Bilangan kuantum spin menyatakan momentum sudut suatu partikel. Spin
mempunyai simbol "s" atau sering ditulis dengan ms (bilangan kuantum spin magnetik).
Suatu elektron dapat mempunyai bilangan kuantum spin s = +1/2 atau -1/2. Nilai positif
atau negatif dari spin menyatakan spin atau rotasi partikel pada sumbu. Sebagai contoh,
untuk nilai s=+1/2 berarti berlawanan arah jarum jam (ke atas), sedangkan s=-1/2 berarti
searah jarum jam (ke bawah). Diambil nilai setengah karena hanya ada dua peluang
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orientasi, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas
adalah 50% dan peluang untuk ke bawah adalah 50%.

4. Orbital
Orbital atom adalah fungsi matematika yang menggambarkan perilaku seperti
gelombang dari sebuah elektron dalam atom. Wilayah di mana elektron dapat ditemukan
di sekitar atom tunggal dalam keadaan energi tertentu dapat dihitung dari fungsi ini.
Sebuah orbital sering digambarkan sebagai daerah tiga dimensi di mana ada kemungkinan
95 persen untuk menemukan elektron (lihat gambar).
Kita dapat menerapkan pengetahuan kita tentang bilangan kuantum untuk
menggambarkan susunan elektron untuk atom tertentu. Kita melakukan hal ini dengan
sesuatu yang disebut konfigurasi elektron. Mereka secara efektif memberi gambaran
elektron untuk atom tertentu. Kita melihat empat bilangan kuantum untuk elektron
tertentu dan kemudian menetapkan elektron ke orbital tertentu.

a. Orbital s
Bentuk orbital subkulit s seperti bola, di manapun elektron beredar akan
mempunyai jarak yang sama terhadap inti

b. Orbital p
Rapatan elektron terdistribusi pada bagian yang saling berlawanan dengan inti
atom.inti terletak pada simpul dengan kerapatan elektron adalah nol. Orbital p
mempunyai bentuk seperti balon terpilih. Dengan memiliki 3 harga m (-1, 0,
+1), maka p mempunyai 3 orbital.

c. Orbital d
Subkulit d mempunyai 5 orbital.

d. Orbital f
Orbital f mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks
daripada orbital d. Setiap subkulit f mempunyai 7 orbital dengan energi yang
setara. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya
lebih dalam.

5. Konfigurasi Elektron
Konfigurasi elektron menggambarkan distribusi elektron dalam orbital atom.
Elektron tersusun dalam atom menurut tiga aturan berikut.
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a. Asas Aufbau
Mempunyai prinsip bahwa pengisian elektron pada orbital di mulai dari tingkat
energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Urutan energi dari tingkat yang
terendah ke tingkat yang tertinggi, yaitu:
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d ………………

Contoh
Soal
Tentukan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau pada 36Kr

Jawab
36Kr

= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

b. Aturan Hund
Menurut aturan Hund, pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang
sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati
orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan.

Contoh
Soal
Tentukan diagram orbital untuk unsur 7N

Jawab
7N

= 1s2 2s2 2p3 , diagram orbitalnya adalah

↑↓

↑↓

1s2

2s2

↑

↑

↑

2p3

c. Asas Larangan Pauli
Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam sebuah
atom apa pun dapat mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama.
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Contoh
Soal
Tentukan bilangan kuamtum dan diagram orbital yang dimiliki oleh atom 19K.

Jawab
19K

= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 atau (Ar) 4s1

`

n = 4, l = 0, m = 0, dan s = + ½

Sistem periodik unsur terdiri atas dua golongan besar, yaitu golongan utama (A)
dan golongan transisi. Konfigurasi elektron atom-atom unsur dapat dikelompokkan ke
dalam blok sebagai berikut.

a. Unsur Blok s
Unsur yang konfigurasi elektron yang diakhiri dengan subkulit s. Unsur-unsur
yang termasuk blok s adalah unsur-unsur golongan IA dan IIA.

b. Unsur Blok p
Konfigurasi elektron yang diakhiri dengan subkulit p. Unsur yang termasuk
golongan p adalah unsur-unsur golongan IIIA sampai VIIIA.

c. Unsur Blok d
Konfigurasi elektron yang diakhiri dengan subkulit d. Unsur yang termasuk blok
d adalah unsur golongan IB sampai golongan VIIIB.

d. Unsur blok f
Konfigurasi elektron yang diakhiri subkulit f. Unsur yang termasuk blok f adalah
unsur-unsur golongan Lantanida dan golongan Aktinida.

Contoh
Soal
Tentukan golongan dan perioda pada usur 14Si
Jawab
konfigurasi elektron 14Si = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 atau (Ne) 3s2 3p2
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Jumlah elektron valensi = 4, subkulit s dan p, termasuk golongan IV A
Subkulit ke-3 sehingga termasuk perioda 3.

F. Sistem Periodik Unsur
Pada tahun 1661, masih banyak ahli yang berpendapat bahwa unsur merupakan
suatu zat tidak mungkin dapat diuraikan. Pada saat itu, baru dikenal beberapa unsur, yaitu
antimen, arsen, bismut, karbon, tembaga, emas, timbal, air raksa, perak, belerang, timah,
dan seng. Pada akhir abad ke-18, baru ditemukan 11 unsur baru yang dipublikasikan oleh
Lavoisier, yaitu klorin, kobalt, hidrogen, mangan, molibdat, nikel, nitrogen, oksigen,
fosfor, platina, dan wolfram. Setelah itu, terus ditemukan dua sampai tiga unsur setiap
tahun sehingga sampai saat ini, sudah dikenal 118 macam unsur.
Untuk mempelajari unsur-unsur yang begitu banyak, diperlukan suatu cara agar
mudah untuk mengenali sifat-sifatnya. Sistem periodik unsur merupakan suatu sustem
yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang
lainnya. Bahkan, dapat digunakan untuk meramalkan sifat-sifat unsur yang belum
ditemukan, tetapi diyakini ada.

Sumber: http://cst4u.blogspot.co.id

Gambar 3.12 Sistem Periodik Unsur
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Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas
secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat
unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa
unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih
dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai
sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur itu.

1. Pengelompokan Unsur menurut Antoine Lavoisier
Setelah Boyle memberi penjelasan tentang konsep unsur, Lavoiser pada tahun
1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoiser membagi unsur-unsur dalam unsur
logam dan nonlogam. Pada waktu itu, baru dikenal kurang lebih 33 unsur.
Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana karena antara unsur-unsur logam
sendiri masih banyak perbedaan. Ternyata, selain unsur logam dan nonlogam, masih
ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan nonlogam (unsur metaloid),
misalnya unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, penggolongan unsur menjadi unsur
logam dan nonlogam masih memiliki kelemahan.
Tabel 3.2 Perbedaan Logam dan Nonlogam
Logam
Berwujud padat pada suhu kamar (250),
kecuali raksa (Hg)
Mengilap jika digosok
Merupakan konduktor yang baik
Dapat ditempa atau direnggangkan
Penghantar panas yang baik

Non[ogam
Ada yang berupa zat padat, cair, atau gas
pada suhu kamar
Tidak mengilap jika digosok, kecuali intan
(karbon)
Bukan konduktor yang baik
Umumnya rapuh, terutama yang berwujud
padat
Bukan penghantar panas yang baik

Pengelompokan ini mempunyai kelebihan, yaitu sudah mengelompokkan 33
unsur berdasarkan sifat kima sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya.
Kelemahannya ialah pengelompokannya masih terlalu umum.

2. Pengelompokan Unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner
Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur
dan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatsifatnya. Setiap kelompok terdiri atas tiga unsur sehingga disebut triade. Di dalam triade,
unsur ke-2 mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki
massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Ketiga jenis triade adalah:
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(1) Triade Litium(Li), Natrium(Na), Kalium(K); (2) Triade Kalsium(Ca), Stronsium(Sr),
Barium(Br); dan (3) Triade Klor(Cl), Brom(Br), Iodium(I).
Pengelompokan ini mempunyai kelebihan, yaitu keteraturan setiap unsur yang
sifatnya mirip massa atom (Ar) unsur yang kedua (tengah) merupakan massa atom ratarata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kelemahannya ialah kurang efisien karena
ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade padahal sifatnya
sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut.

3. Pengelompokan Unsur menurut John Newlands
Triade Debereiner

mendorong

John

Alexander

Reina

Newlands

untuk

melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan
keterkaitannya dengan sifat unsur. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan
letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang
pada tiap unsur kedelapan. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu (oktaf)
sehingga disebut Hukum Oktaf (law of octaves). Gambar berikut menunjukkan
pengelompokan unsur berdasarkan hukum Oktaf Newlands.
Tabel 3.3 Pengelompokan Unsur Menurut Oktaf Newlands
Do
1
H
F
Cl
Co, Ni
Br
Pd
Te
Pt, Ir

Re
2
Li
Na
K
Cu
Rb
Ag
Cs
Os

Mi
3
Be
Mg
Ca
Zn
Sr
Cd
Ba
V

Fa
4
B
Al
Cr
Y
Ce, La
U
Ta
Tl

Sol
5
C
Si
Ti
In
Zr
Sn
W
Pb

La
6
N
P
Mn
As
Di, Mo
Sb
Nb
Bi

Si
7
O
S
Fe
Se
Ro, Ru
I
Au
Th

Sumber: https://www.ngerangkum.com

Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan beberapa oktaf yang isinya lebih
dari delapan unsur. Penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya
sangat besar. Hal ini merupakan kekurangan dari metode ini.

4. Pengelompokan Unsur menurut Dmitri Mendeleev
Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur
yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik
dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-
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unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya
menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut
golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan
ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode.

Tabel 2.4 Pengelompokan Unsur menurut Mendeleev
Periode
1
2
3
4
5

I
H
Li
Na
K
Cu
Rb
Ag

II

III

IV

Be
Mg
Ca
Zn
Sr
Cd

B
Al
Y
In

C
Si
Ti
Zr
Zn

Golongan
V
N
P
V
As
Nb
Sb

VI

VII

O
S
Vr
Se
Mo
Te

F
Cl
Mn
Br
I

VIII

Fe, Co, Ni
Ru,Rh, Pd

Sumber: http://belajarsejarahsistemperiodikunsur.blogspot.co.id

Pengelompokan ini mempunyai kelebihan, yaitu sistem Periodik Mendeleev
menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan dan
dapat meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan
selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev.
Kelemahannya yaitu terdapat unsur bermassa lebih besar yang letaknya di depan unsur
bermassa lebih kecil, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat
dimasukkan ke dalam satu golongan, misalnya Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li,
Na, K, Rb dan Cs serta adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan
kenaikan massa atom.

5. Pengelompokan Unsur menurut Henry Moseley
Tabel periodik Mendeleev dikemukakan sebelum penemuan struktur atom, yaitu
partikel-partikel penyusun atom. Partikel penyusun inti atom yaitu proton dan neutron,
sedangkan elektron mengitari inti atom. Setelah partikel-partikel penyusun atom
ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel proton atau
elektron sama, tetapi jumlah neutron berbeda. Unsur tersebut dikenal sebagai isotop. Jadi,
terdapat atom yang mempunyai jumlah proton dan sifat kimia sama, tetapi massanya
berbeda karena massa proton dan neutron menentukan massa atom. Dengan demikian,
sifat kimia tidak ditentukan oleh massa atom, tetapi ditentukan oleh jumlah proton dalam
atom tersebut. Jumlah proton menyatakan nomor atom. Dengan demikian sifat-sifat unsur
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ditentukan oleh nomor atom. Keperiodikan sifat fisika dan kimia unsur disusun
berdasarkan nomor atomnya. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil
percobaan Henry Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur
merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan
berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara
periodik.
Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik
sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa
bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang
secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk
panjang,

terdapat lajur

mendatar yang

disebut periode dan lajur

tegak yang

disebut golongan.
Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode, yaitu:
Periode 1

: terdiri atas 2 unsur

Periode 2

: terdiri atas 8 unsur

Periode 3

: terdiri atas 8 unsur

Periode 4

: terdiri atas 18 unsur

Periode 5

: terdiri atas 18 unsur

Periode 6

: terdiri atas 32 unsur, yaitu 18 unsur seperti periode 4 atau 5, dan 14 unsur
lagi merupakan deret lantanida

Periode 7

: merupakan periode unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat
deret aktinida

6. Hubungan Konfigurasi Elektron dan Sistem Periodik Unsur
Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur.
Seperti telah Anda ketahui, bahwa sifat-sifat unsur

sangat bergantung pada jumlah

elektron valensinya. Jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama
dengan bilangan kuantum utama (n), atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan
yang sama (selain yang berbentuk ion). Adapun nilai n (bilangan kuantum utama) yang
terbesar menunjuk nomor periode unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Misal,
konfigurasi elektron unsur K sebagai berikut.

19K

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.

Nilai n terbesar adalah 4. Jadi, K menempati periode 4.
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Untuk menentukan golongan unsur dalam sistem periodik berdasarkan
konfigurasi elektron, perlu dilihat

jenis dan jumlah elektron terluar yang menempati

kulit yang sama.
a. Golongan utama (Gol. A), elektron valensi menempati subkulit s atau subkulit s
dan p.
b. Golongan transisi (Gol. B), elektron valensi menempati subkulit s dan d.
Untuk lantanida dan aktinida, elektron valensi menempati subkulit s dan f, tetapi
jumlahnya tidak menentukan golongan karena lantanida dan aktinida tidak mempunyai
golongan.

7. Pembagian Unsur-Unsur menurut Blok s , p, d, dan f
Berdasarkan kesamaan konfigurasi elektron terluar, dapat dikelompokkan unsurunsur tersebut dalam blok berikut.

a. Blok s
Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital s terletak pada
golongan IA dan IIA, kecuali unsur H dan He. Unsur-unsur ini merupakan logam
yang reaktif. Misal, konfigurasi elektron terluar adalah nsx. Maka, unsur tersebut
terletak pada golongan xA.

b. Blok p
Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital p terdapat dalam
golongan IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, dan VIII. Golongan unsur-unsur ini meliputi
logam, metaloid, dan non logam. Misal, konfigurasi elektron terluar adalah np y.
Maka, unsur tersebut terletak pada golongan (2 + y)A.

c. Blok d
Konfigurasi elektron terluar d terdapat dalam unsur-unsur transisi, yaitu golongan
IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, dan IIB.
Jika:
a. x + z = 8, x + z = 9, dan x + z = 10, unsur terletak pada golongan VIIIB
b. x + z = 11, unsur terletak pada golongan IB
c. x + z = 12, unsur terletak pada golongan IIB

d. Blok f
Blok f merupakan golongan unsur lantanida dan aktinida. Golongan ini disebut
juga golongan transisi dalam.
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G. Sifat-Sifat Keperiodikan Unsur
Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai
dengan kenaikan nomor atom penyusunnya. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan sifat
keperiodikan unsur.

1. Jari-Jari Atom
Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar.
Kecenderungan jari-jari atom dapat diprediksi berdasarkan golongan dan periodenya
dalam sistem periodik unsur. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom
makin besar. Sementara, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil.
Hal ini karena dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kulit atom bertambah (ingat
jumlah kulit = nomor periode) sehingga jari-jari atom juga bertambah besar. Sementara,
dari kiri ke kanan, jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti (nomor atom) dan jumlah
elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti
dan kulit elektron makin besar sehingga jari-jari atom makin kecil.

2. Energi Ionisasi
Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan
elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Energi yang diperlukan untuk
melepaskan elektron kedua disebut energi ionisasi kedua, dan seterusnya. Jika tidak ada
keterangan khusus, energi yang disebut sebagai energi ionisasi adalah energi ionisasi
pertama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keperiodikan energi ionisasi adalah
sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi berkurang, tetapi
dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah.
Kecenderungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari atas ke bawah dalam satu
golongan jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar
makin kecil. Elektron

makin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk

melepaskannya makin kecil. Sementara, dari kiri ke kanan dalam satu periode, daya tarik
inti terhadap elektron makin besar sehingga elektron makin sukar dilepas. Energi yang
diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya makin besar.
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Sumber: https://mfyeni.wordpress.com

Gambar 3.15 Grafik Kecenderungan Energi Ionisasi Unsur-Unsur

3. Afinitas Elektron
Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam
wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Dalam satu
golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron makin kecil. Sementara, dalam satu
periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
jika ion negatif yang terbentuk stabil, energi dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif
(-). Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan atau diserap
dinyatakan dengan tanda positif (+). Kecenderungan dalam afinitas elektron lebih
bervariasi dibandingkan dengan energi ionisasi. Grafik kecenderungan afinitas elektron
dalam SPU dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: http://www.nafiun.com

Gambar 3.16 Grafik Kecenderungan Afinitas Elektron Unsur-Unsur
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4. Keelektronegatifan
Keelektronegatifan dalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu
unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Dalam satu golongan, dari atas ke
bawah, keelektronegatifan makin berkurang, tetapi dalam satu periode, dari kiri ke
kanan keelektronegatifan makin bertambah. Tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur
untuk menetukan atau membandingkan keelektronegatifan unsur-unsur. Energi ionisasi
dan afinitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Makin besar daya
tarik elektron makin besar energi ionisasi, juga makin besar ( makin negatif) afinitas
elektron. Jadi, suatu unsur (misalnya fluor) yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas
elektron yang besar akan mempunyai keelektronegatifan yang besar.

Makin

besar

keelektronegatifan, unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Makin kecil
keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif, dan cenderung
semakin mudah membentuk ion positif.

Kegiatan Siswa
Identifikasi unsur pada Sistem Periodik Unsur
1. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini sebagai berikut.

2.

a. Cawan penguap

f. Sampel R

b. Batang pengaduk

g. Sampel S

c. Spatula

h. Alkohol (ROH) 96%,

d. Sampel P

i. Korek api

e. Sampel Q

j. Tissue

Langkah Percobaan
a. Masukkan sampel P pada cawan penguap.
b. Larutkan sampel Q tersebut dengan alkohol.
c. Aduk larutan sampel tersebut dengan menggunakan batang pengaduk.
d. Bakar sampel larutan sampel P tersebut dengan korek api.
e. Amati warna nyala yang dihasilkan oleh sampel P.
f.

Ulangi langkah di atas untuk sampel Q, R dan S.

3. Pertanyaan
a. Unsur apakah sampel P, Q,R, dan S?
b. Kesimpulan apa yang dapat Anda dapatkan dari kegiatan tersebut? Bagaimana
aplikasi dalam bidang agrobisnis dan agroteknologi?
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Uji Kompetensi
Pilihan Ganda
1.

Sinar katode merupakan partikel yang bermuatan negatif. Fakta yang mendukung
hal tersebut adalah...
a. Sifatnya tidak bergantung pada jenis katode yang digunakan
b. Dibelokkan oleh medan listrik menuju kutub positif
c. Massa elektron sagat kecil dan bergerak lurus
d. Merupakan hasil pancaran dari sinar katode
e. Dibelokkan oleh medan listrik menuju kutub negatif

2.

Besarnya muatan elektron pertama kali diselidiki oleh Millikan melalui
percobaan....
a. Sinar katode
b. Hamburan sinar alfa
c. Sinar X
d. Tetes minyak
e. Sinar kanal

3.

Hal yang menjadi ciri khas (karakteristik) suatu atom adalah ....
a. Jumlah neutron
b. Jumlah proton
c. Jumlah elektron
d. Jumlah elektron dan proton
e. Jumlah proton dan neutron

4.

Percobaan yang membuktikan model atom Thomson tidak tepat adalah percobaan
....
a. Tetes minyak Millikan
b. Sinar kanal
c. Sinar katode
d. Spektrum atom hidrogen
e. Hamburan sinar α pada lempeng tipis emas
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5.

Suatu atom yang mempunyai 3 kulit elektron dan 5 elektron valensi, nomor
atomnya adalah ...
a. 19
b. 17
c. 15
d. 11
e. 13

6.

Massa atom hanya dihitung dari massa proton dan neuton sebab ....
a. Massa elektron terlalu kecil sehingga dapat diabaikan
b. Elektron berada di luar atom sehingga tidak diperhitungkan
c. Massa proton sama dengan massa neutron dan elektron
d. Elektron kehilangan massa karena bergerak melingkar
e. Massa elektron sama dengan massa neutron

7.

8.

Pasangan atom berikut yang mempunyai jumlah elektron valensi sama adalah ....
a.

6C

dan 15P

b.

7N

dan 14Si

c.

9Ne

d.

8O

e.

11Al

dan 10K

dan 16S
dan 9Ca

Elektron ditemukan oleh ....
a. E. Rutherford
b. R. A. Millikan
c. J. J. Thomson
d. Henry Becquerel
e. J. Chadwick

9.

Jumlah maksimum elektron yang terdapat pada kulit N adalah ....
a. 71
b. 97
c. 8
d. 32
e. 16
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10.

Suatu atom mempunyai nomor atom 53 dan jumlah neutronnya sebanyak 74. Dapat
disimpulkan bahwa atom tersebut mempunyai ....
a. 74 elektron
b. Nomor massa 53
c. 74 proton
d. 127 proton
e. nomor massa 127

11.

Dari hasil pengamatan percobaan Rutherford didapatkan data bahwa sejumlah kecil
partikel alfa yang dihamburkan dibelokkan dengan sudut yang sangat besar.
Berdasarkan hal ini, kesimpulan yang tidak tepat adalah ....
a. Inti atom berbentuk bulat
b. Kerapatan inti sangat besar
c. Sebagian besar massa atom terpusat pada inti
d. Inti atom bermuatan positif
e. Ukuan iti sangat kecil

12.

Dalam atom krom yang bernomor atom 24 terdapat elektron tidak berpasangan
sebanyak ....
a. 4
b. 3
c. 2
d. 6
e. 5

13.

Atom berikut ini yang mempunyai elektron valensi sebanyak tujuh elektron adalah
....
a.

6C

b.

8O

c.

15P

d.

19K

e.

17Cl
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14.

Jumlah maksimum elektron yang dapat menempati kulit L adalah ....
a. 32 elektron
b. 98 elektron
c. 72 elektron
d. 18 elektron
e. 8 elektron

15.

Unsur klorin dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35 mempunyai ....
a. Proton 17 dan neutron 18
b. Proton 18 dan neutron 17
c. Proton 17 dan neutron 35
d. Proton 35 dan neutron 17
e. Proton 35 dan neutron 18

16.

Sub kulit yang tidak mungkin ada dalam suatu atom adalah ....
a. 4d
b. 3p
c. 5f
d. 2d
e. 2s

17.

Konfigurasi elektron atom 39
19K menurut Niels Bohr adalah ....
a. 2 8 9
b. 2 8 8 1
c. 2 8 2 7
d. 2 9 8
e. 2 8 18 8 3

18.

Elektron dalam atom 17Cl yang memiliki bilangan kuantum ι = 1 adalah ....
a. 5 elektron
b. 6 elektron
c. 7 elektron
d. 10 elektron
e. 11 elektron
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19.

Berikut ini adalah beberapa atom unsur dengan jumlah partikel dasar penyusunnya:
Atom

Proton

Neutron

Elektron

P

15

16

15

Q

15

15

15

R

14

15

14

S

13

14

13

Atom yang merupakan isoton adalah ....
a. P dan Q
b. R dan S
c. Q dan R
d. P dan R
e. Q dan S

20.

21.

22.

Ion berikut yang mempunyai konfigurasi elektron : [Ar] 3d4 adalah ....
a.

2+
20Ca

b.

2+
26Fe

c.

2+
22Ti

d.

25Mn

e.

2+
24Cr

2+

Pasangan atom berikut yang mempunyai elektron valensi sama banyak adalah ....
a.

7N

dan 12Mg

b.

6C

dan 15P

c.

10Ne

dan 20Ca

d.

10Ne

dan 19K

e.

8O

dan 16S

Jika nomor atom Mn = 25, konfigurasi elektron yang benar untuk ion Mn4+ adalah
....
a. [Ar] 4s2 3d5
b. [Ar] 4s2 3d1
c. [Ar] 4s0 3d3
d. [Ar] 4s1 3d2
e. [Ar] 3d7
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23.

24.

Atom 24
11Na berisotop dengan atom ....
a.

27
14Si

b.

28
14Si

c.

27
13Al

d.

23
11Na

e.

24
12Mg

Konfigurasi elektron yang paling tepat dari unsur 39
19K adalah ....
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d1
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d10 4p6 5s2 4d1

25.

Di dalam sistem periodik unsur, unsur yang terletak pada golongan VIB periode 4
mempunyai nomor atom ....
a. 44
b. 58
c. 24
d. 33
e. 40

26.

Banyaknya orbital yang ditempati oleh elektron yang telah berpasangan dalam
atom yang bernomor 25 adalah ....
a. 13
b. 15
c. 7
d. 4
e. 10

27.

Jika nomor atom belerang adalah 16, maka konfigurasi dari ion S2- adalah ....
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2
e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s2
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28.

Berikut adalah deretan bilangan kuantum yang dimiliki oleh satu elektron. Deretan
bilangan kuantum yang tidak mungkin adalah ....
a. n=3; l=0; m=0; s=-1/2
b. n=3; l=1; m=1; s=+1/2
c. n=3; l=1; m=+2; s=-1/2
d. n=3; l=2; m=-1; s=+1/2
e. n=3; l=2; m=+2; s=+1/2

29.

Konfigurasi elektron yang palingtepat dari unsur 23V adalah ....
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p3
e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 4p3

30.

Pernyataan tentang sifat keperiodikan berikut yang tidak tepat adalah ....
a. dalam satu golongan, makin besar nomor taomnya makin panjang jari-jari
atomnya
b. dalam satu periode, makin besar atomnya makin panjang jari-jari atomnya
c. energi ionisasi cenderung meningkat sepanjang periode dari kiran ke kanan
d. dalam satu golongan, makin besar nomor aomnya makin kecil energi
ionisasinya
e. dalam satu periode, makin besar nomor atomnya makin tinggi afinitas
elektronnya

Esai
1. Jelaskan atom apa saja yang mempunyai jumlah elektron valensi yang sama dengan
atom 49Be.

Jelaskan mengapa atom-atom tersebut mempunyai jumlah elektron

valensis sama!
2. Bagaimana kecenderungan titik didih dan titik leleh unsur dalam satu golongan dan
dalam satu periode?
3. Gambarkanlah grafik yang menunjukkan perubahan harga energi ionisasi sepanjang
periode!
4. Jelaskan kelemahan model atom Rutherford!
5. Apakah perbedaan dari isotop, isoton, dan isobar? Jelaskan!
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BAB 4
KONSEP MOL DAN HUKUM-HUKUM DASAR KIMIA
DALAM PERHITUNGAN
PETA KONSEP
Konsep Mol dan Hukum Dasar
Kimia

Konsep Mol

Hukum Dasar
Kimia

Ar dan Mr

Hukum
Lavoisier

Tetapan
Avogadro

Hukum Proust

Volum molar

Hukum Dalton

Molaritas

Hukum Gay
Lussac

Rumus Empiris
dan Rumus
Molekul

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat memahami tentang konsep mol dan
aplikasi hukum-hukum kimia dalam perhitungan.
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A. Konsep Mol
1. Massa Atom Relatif dan Massa Molekul Relatif
Pada awal abad XX, telah ditemukan peralatan yang sangat peka. Hal tersebut
menyebabkan para ahli kimia melakukan percobaan tentang massa satu atom.
Berdasarkan percobaan, dihasilkan hasil pengukuran untuk:
Massa satu atom H = 1,66 x 10-24 gram
Massa satu atom O = 2,70 x 10-23 gram
Massa satu atom C = 1,99 x 10-23 gram
Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa massa satu atom sangatlah kecil. Para
ilmuwan sepakat menggunakan besaran Satuan Massa (sma) atau Atomic Massa Unit
(amu) atau biasanya disebut juga satuan Dalton. Ukuran atom kecil sekali sehingga tidak
memungkinkan menentukan massa atom dengan cara menimbangnya dengan neraca.

a. Massa Atom Relatif (Ar)
Para ilmuwan atau yang ahli di bidang kimia menggunakan isotop karbon C-12
sebagai standar dengan massa atom relatif sebesar 12. Massa atom relatif tersebut
menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa
atom C-12. Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:
1 satuan massa atom (amu)= 1/12 massa 1 atom C-12
Contoh
Massa atom rata-rata oksigen sebesar 1,33 kali massa atom karbon C-12. Maka, massa
atom relatif dari oksigen adalah:
ArO = 1,33 x Ar C-12
= 1,33 x 12
= 15,96
Para ilmuwan membandingkan massa atom yang berbeda- beda dengan
menggunakan skala massa atom relatif dengan “Ar”. Para ahli membuat kesepakatan
untuk menggunakan C-12 atau isotop C-12 sebagai standar karena mempunyai kestabilan
inti yang inert (tidak bereaksi dengan unsur lain) dibandingkan dengan atom lainnya.
Massa atom relatif suatu unsur (Ar) merupakan bilangan yang menyatakan perbandingan
massa satu atom tersebut dengan 1/12 massa satu atom C-12. Apabila pernyataan tersebut
dituliskan dalam persamaan, yaitu sebagai berikut:
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𝐴𝑟 𝑋 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑋
1⁄ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 − 12
12

Apabila diketahui massa 1 atom oksigen 2,7 x 10-23 gram, Ar atom O apabila massa atom
C=1,99 x 10-23 gram adalah
𝐴𝑟 𝑂 = 1

2,7 𝑥 10−23

⁄121,99 𝑥 10−23

𝐴𝑟 𝑂 = 16,28 = 16
Besarnya harga Ar juga ditentukan oleh harga rata-rata isotop tersebut. Sebagai
Contoh
Di alam terdapat 35Cl dan 37Cl dengan perbandingan 75% dan 25%.
Maka, Ar Cl dapat dihitung dengan cara:
Ar Cl = (75% x 35) + (25%x37)
= 35,5

b. Massa Molekul Relatif
Molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan
tertentu. Unsur-unsur yang sama bergabung membentuk molekul unsur, sedangkan unsurunsur yang berbeda membentuk molekul senyawa.

Massa molekul relatif adalah

perbandingan massa molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 x massa atom C-12.
Secara matematis dapat dinyatakan menjadi:
𝑀𝑟 𝑋 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 𝑋
1⁄ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 − 12
12

2. Konsep Mol dan Tetapan Avogrado
Jika Anda mereaksikan satu atom karbon (C) dengan satu molekul oksigen (O2),
akan terbentuk satu molekul CO2. Akan tetapi, sebenarnya, yang Anda reaksikan bukan
satu atom karbon dan satu molekul oksigen, melainkan sejumlah besar atom karbon dan
sejumlah besar molekul oksigen. Oleh karena itu, jumlah atom atau jumlah molekul yang
bereaksi begitu besarnya maka untuk menyatakannya para ahli kimia menggunakan
“mol” sebagai satuan jumlah partikel (molekul, atom, atau ion).
Satu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak
atom yang terdapat dalam 12,000 gram atom karbon-12
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Jadi, dalam satu mol suatu zat, terdapat 6,022 x 1023 partikel. Nilai 6,022 x 1023
partikel per mol disebut tetapan Avogrado, dengan lambang L atau N. Dalam kehidupan
sehari-hari. mol dapat dianalogikan sebagai “lusin”. Apabila lusin menyatakan jumlah 12
buah, mol menyatakan jumlah 6,022 x 1023 partikel zat. Kata partikel pada NaCl, H2O,
dan N2 dapat dinyatakan dengan ion dan molekul, sedangkan pada unsur seperti Zn, C,
dan Al. dapat dinyatakan dengan atom.
Hubungan antara jumlah mol (n) dan jumlah partikel, yang secara matematik
dapat dinyatakan sebagai berikut.
Jumlah partikel = n x N
dengan:
n = jumlah mol
N = bilangan Avogrado

3. Massa Molar (Mr)
Massa satu mol zat dinamakan massa molar (lambang Mr). Besarnya massa
molar zat adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam
satuan gram per mol. Massa molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan Ar dari atomatom pembentuk molekul tersebut.
Mr =

Ar atom penyusun

Berikut ini merupakan tabel beberapa contoh massa molar beberapa zat.
Nama Zat

Tabel 4.1 Massa Molar Beberapa Zat
Rumus
Ar

Massa Molar

Oksigen

O2

16

32

Karbon

C

12

12

Massa suatu zat merupakan perkalian massa molarnya (g/mol) dengan mol zat
tersebut (n). Jadi, hubungan mol suatu zat dan massanya dapat dinyatakan sebagai
berikut.
Massa= mol x Mr atau Massa= mol x Ar

92

4. Volume Molar (Vm)
Volume satu mol zat dalam wujud gas dinamakan volume molar, yang
dilambangkan dengan Vm. Avogadro dalam percobaannya mendapat kesimpulan bahwa
1 L gas oksigen pada 0oC dan tekanan 1 atm mempunyai massa 1,4286 gram atau dapat
diyatakan bahwa pada tekanan 1 atm:
1 L gas O2 = 1,4286/32 mol
1 L gas O2 = 1/22,4 mol
1 mol gas O2 = 22,4 L
Berdasarkan hukum Avogadro, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1 mol gas O2 = 22,4 L
Sesuai dengan hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan
yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama atau
banyaknya mol dari tiap-tiap gas volumenya sama. Berdasarkan hukum tersebut, berlaku
volume 1 mol setiap gas dalam keadaan standar (suhu 0 0C dan tekanan 1 atm) sebagai
berikut.
Volume gas dalam keadaan standar = 22,4 L

5. Volume Gas pada Keadaan Tidak Standar
Apabila gas yang akan diukur bersifat ideal, persamaan yang menghubungkan
jumlah mol (n) gas, tekanan, suhu, dan volume, yaitu:

Hukum gas ideal: P.V = n.R.T

dengan:
P

= tekanan (satuan atmosfir, atm)

V

= volume (satuan liter, L)

n

= jumlah mol gas (satuan mol)

R

= tetapan gas (0,08205 L.atm/mol K)

T

= suhu mutlak ( satuan Kelvin K)

Contoh
Soal
Tentukan volume dari 8,8 gram gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atm dan suhu 30 oC!
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Jawab:
𝑉=

𝑛𝑅𝑇
𝑃

8,8
. 0,082.303
𝑉 = 44
2
𝑉 = 2,48 𝐿

6. Molaritas (M)
Kuantitas zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan
menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas (M). Molaritas
tersebut menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Pernyataan tersebut dapat
dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut:
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑀 = 𝑀𝑟
𝑉
dengan:
M

= molaritas (M)

Massa = dalam satuan gram
Mr

= massa molar (satuan g/mol)

V

= volume (satuan L)

Contoh
Soal
Tentukan molaritas apabila 8 gram NaOH dilarutkan dalam 4 L air.
Jawab:
8
40
𝑀=
4
𝑀 = 0,05 𝑚𝑜𝑙/𝐿

7. Kadar Unsur dalam Senyawa
Perbandingan massa dan kadar dalam suatu senyawa dapat ditentukan dari
molekulnya. Persamaannya sebagai berikut:
Kadar unsur = jumlah atom x 𝐴𝑟 𝑀𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎
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8. Penentuan Rumus Empiris dan Rumus Molekul
Rumus kimia menunjukkan jenis atom unsur dan jumlah relatif masing – masing
unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan
dengan angka indeks. Rumus kimia dapat berupa rumus empiris dan rumus molekul.
Rumus empiris merupakan rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom
dari unsur-unsur yang menyusun senyawa. Rumus molekul merupakan rumus yang
Rumus molekul

= (Rumus Empiris)n

Mr Rumus Molekul = n x (Mr Rumus Empiris)
n

= bilangan bulat

menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa.

Massa atom relatif dari molekul adalah sebagai berikut:
Penentuan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa dapat menggunakan
langkah-langkah berikut.
a. Mencari massa (persentase) tiap unsur penyusun senyawa
b. Mengubah ke satuan mol,
c. Perbandingan mol tiap unsur merupakan rumus empiris,
d. Mencari rumus molekul dengan cara sebagai berikut:
(Mr rumus empiris).n= Mr rumus molekul, n dapat dihitung,
e. Mengalikan n yang diperoleh dari hitungan dengan rumus empiris.

Contoh
Soal
Suatu senyawa kimia X terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Jumlah persen
unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen adalah 60% C, 5% hidrogen, dan 35% N. Mr
senyawa X tersebut adalah 80 (Ar: C=12, H=1, N=14). Massa senyawa X adalah 100
gram. Rumus empiris dan rumus molekul senyawa X tersebut adalah…
Jawab:
Massa C : H : N = 60 : 5 : 35
Perbandingan mol C : mol H : mol N = 5 : 5 : 35 = 2 : 2 : 1
Maka rumus empiris senyawa tersebut adalah C2H2N
(Mr rumus empiris)n = Mr rumus molekul
(C2H2N)n = 80
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(24+2+14)n

=80

40n=80 n=2
Jadi, rumus molekul senyawa tersebut adalah (C2H2N)2 = C4H4N2

Penentuan Rumus Kimia Hidrat (Air Kristal)
Hidrat merupakan senyawa kristal padat yang di dalamnya terkandung air kristal
(H2O). Rumus kimia senyawa kristal padat sudah diketahui sehingga penentuan rumus
hidrat merupakan penentuan jumlah molekul air kristal (H2O) atau nilai x. Penulisan
senyawa hidrat secara umum adalah sebagai berikut:

Rumus kimia senyawa kristal padat: x.H2O

Salah satu contoh senyawa hidrat adalah garam kalsium sulfat yang memiliki
rumus kimia CaSO4.2H2O. Artinya, dalam setiap satu mol CaSO4, terdapat 2 mol H2O.
Beberapa contoh senyawa hidrat adalah sebagai berikut pada Tabel 4.2 berikut.

Nama Senyawa
Natrium sulfat
pentahidrat
Magnesium sulfat
heptahidrat
Natrium karbonat
dekahidrat
Kalsium sulfat dihidrat
Asam oksalat dihidrat
Tembaga (II) sulfat
pentahidrat

Tabel 4.2 Beberapa Contoh Senyawa Hidrat
Jumlah Molekul Air
Rumus Kimia
Kristal
5

Na2SO4.5H2O

7

MgSO4.7H2O

10

Na2CO3.10H2O

2
2
5

CaSO4.2H2O
H2C2O4.2H2O
CuSO4.5H2O

Contoh
Soal
Sebuah senyawa tembaga (II) sulfat hidrat 10 gram dipanaskan sampai semua air
kristalnya menguap. Massa tembaga (II) sulfat padat yang terbentuk 6,4 gram. Rumus
senyawa hidrat tersebut adalah… (Ar Cu=63,5 ;S=32 ;O=16 ;H=1 )
Jawab
Langkah-langkah penentuan rumus hidrat tersebut adalah:
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▪

Misalkan rumus hidrat CuSO4.xH2O

▪

Tuliskan persamaan reaksinya.

▪

Tentukan mol zat sebelum dan setelah reaksi.

▪

Hitung nilai x, dengan menggunakan perbandingan mol CuSO4 : mol H2O
CuSO4.xH2O (s) → CuSO4 (s) + xH2O
10 gram

6,4 gram

3,6 gram

Perbandingan, mol CuSO4 : mol H2O = 0,02 :0,10.
Perbandingan, mol CuSO4 : mol H2O = 1 : 5
•

Jadi, rumus kimia hidrat dari tembaga (II) sulfat yaitu CuSO4.5H2O

B. Hukum Dasar Kimia
Terdapat empat hukum dasar kimia yang dipakai dalam perhitungan kimia.
Keempat hukum dasar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hukum Kekekalan Massa.
2. Hukum Perbandingan Tetap.
3. Hukum Perbandingan Berganda.
4. Hukum Perbandingan Volume.
Keempat hukum dasar kimia tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bahasan berikut
ini.

1. Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier)
Hukum kekekalan massa ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier (17431794).
Lavoisier adalah seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris. Dia menyelidiki hubungan
massa zat sebelum dan setelah reaksi. Lavoisier melakukan penelitiannya dengan cara
menimbang zat-zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil-hasil reaksi tersebut.
Penelitiannya ternyata menghasilkan massa zat sebelum dan setelah bereaksi selalu sama.
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Sumber: https://rahmikimia.wordpress.com

Gambar 4.1 Percobaan Lavoisier

Penelitian yang dilakukan Lavoisier ialah mereaksikan cairan merkuri dan gas
oksigen dalam suatu wadah di

dalam ruang tertutup. Reaksi tersebut menghasilkan

merkuri oksida yang berwarna merah. Jika merkuri oksida yang berwarna merah tersebut
dipanaskan kembali, senyawa tersebut akan terurai menghasilkan sejumlah cairan
merkuri dan gas oksigen dengan jumlah yang sama seperti semula.
Pada reaksi kimia, biasanya disertai perubahan-perubahan materi yang umumnya
berlangsung dalam sistem terbuka. Pada sistem terbuka tersebut, ada hasil reaksi yang
meninggalkan sistem (misalnya pada pembakaran kertas) atau pada proses yang masuk ke
dalam sistem (misalnya pada proses fermentasi aerob yang memerlukan oksigen dari luar
sistem). Hal tersebut menyebabkan seakan-akan massa zat sebelum dan setelah reaksi
menjadi tidak sama. Lavoisier melakukan penelitian yang membuktikan bahwa massa
sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Kesimpulan penelitian Lavoisier menghasilkan
hukum yang dikenal dengan “Hukum Kekekalan Massa”. Hukum tersebut berbunyi:
“Dalam reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama”

Contoh
Hidrogen + Oksigen → air
(8 g)

(64 g)

(72 g)

2. Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust)
Senyawa merupakan suatu zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih, misalnya
senyawa karbon dioksida (CO2). Karbon dioksida dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur
karbon dan unsur oksigen. Untuk menyelidiki perbandingan pada unsur pembentuk
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senyawa, seorang ahli kimia Prancis bernama Joseph Louis Proust (1754--1826)
melakukan penelitian, yaitu mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk
membentuk senyawa air. Hasil dari penelitian Proust dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Hasil Penelitian Proust
Massa Hidrogen yang
bereaksi
(g)

Massa Oksigen yang
bereaksi
(g)

Massa Air
Terbentuk
(g)

Sisa Hidrogen atau
Oksigen
(g)

1
2
1
2

8
8
9
16

9
9
9
18

1 g hidrogen
1 g oksigen
-

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa untuk setiap 1 gram gas hidrogen
bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram senyawa air. Hal tersebut
membuktikan bahwa massa hidrogen dan oksigen yang terkandung dalam senyawa air
memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Perbandingan tersebut berlaku untuk berapa
pun banyaknya air yang terbentuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Proust,
terbentuklah suatu teorinya yang sering dikenal dengan sebutan “Hukum Perbandingan
Tetap”. Hukum tersebut berbunyi: “Perbandingan massa unsur – unsur penyusun suatu
senyawa selalu tetap”.

Contoh
Soal:
Apabila Aziz mereaksikan 8 gram hidrogen dengan 80 gram oksigen, berapa massa air
yang terbentuk?
Jawab:
•

Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen = 1 : 8.

•

Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan = 8 : 80

•

Perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah selalu tetap sehingga untuk 8
gram hidrogen yang bereaksi memerlukan oksigen sebanyak 8 x 8 gram oksigen =
64 gram oksigen.

•

Pada soal ini, oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi sempurna karena masih
terdapat sisa oksigen sebanyak (80 – 64) gram = 16 gram.
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•

Setelah mengetahui massa oksigen dan hidrogen yang bereaksi,

kita bisa

menghitung massa air yang terbentuk dari 8 gram hidrogen dan 64 gram oksigen,
yaitu sebanyak 72 gram air dengan sisa oksigen sebanyak 16 gram.
•

Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut:

H2

+

O2

→

Perbandingan massa

= 1

8

9

Awal Reaksi

= 8

80

-

Yang Bereaksi

= 8

64

72

Yang Tersisa

=

16

H2 O

Hukum Proust dapat dijabarkan lagi untuk menentukan kadar unsur atau massa
unsur dalam senyawa yang terbentuk. Penjabaran tersebut adalah sebagai berikut:
Bentuk umum senyawa AxBy dapat dijabarkan menjadi:

Dari persamaan di atas, dapat diturunkan kadar zat dalam campuran, cuplikan, atau
mineral, atau bijih, yaitu sebagai berikut:

Contoh
Soal
Berapa kadar Ca dalam 100 gram CaCO3? (Ar: C=12, O=16, Ca=40)
Jawab:
Massa Ca

= (Ar Ca/Mr CaCO3) x massa CaCO3
= 40/100 x 100 gram
= 40 gram

Kadar Ca

= massa Ca/Massa CaCO3 x 100%
= 40/100 x 100%
= 40%

100

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai sifat-sifat suatu
senyawa, yaitu sebagai berikut.

1. Tergolong zat tunggal
2. Homogen
3. Dapat diuraikan menjadi dua jenis zat atau lebih dengan cara kimia
4. Terdiri atas dua jenis atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu.
5. Mempunyai sifat-sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur-unsur
penyusunnya (sifat unsur penyusun senyawa tidak tampak lagi)

3. Hukum Perbandingan Berganda (Hukum Dalton)
Dalam senyawa kimia, rumus kimia menunjukkan komposisi kimianya. Dalam
suatu senyawa, misalnya gula, tiga unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan
atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Pada senyawa air, terdapat dua unsur
pembentuk senyawa, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Unsur yang sama dapat
membentuk senyawa yang berbeda-beda, misalnya unsur belerang dan oksigen dapat
membentuk senyawa SO3 dan SO4. Contoh lainnya misalnya unsur hidrogen dan oksigen
dapat membentuk senyawa H2O dan H2O2.
Seorang ahli fisika dan kimia serta guru sekolah dari Inggris yang bernama Dalton
menyelidiki perbandingan unsur-unsur pembentuk senyawa pada setiap senyawa dan
mendapatkan suatu pola keteraturan. Pola tersebut dinamakan sebagai Hukum
Perbandingan Berganda. Hukum tersebut berbunyi:
“Apabila suatu unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu
unsur tersebut tetap (sama), perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawasenyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana.”
Contoh
Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4
dengan komposisi massa yang terlihat dalam Tabel 4.4.
Senyawa
N 2O
NO
N 2O 3
N 2O 4

Tabel 4.4 Perbandingan Nitrogen dan Oksigen dalam Senyawanya
Massa Nitrogen (g)
Massa Oksigen (g)
Perbandingan
56
28
56
56

32
32
96
128

7:4
7:8
7:12
7:16
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Dari Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa massa unsur N dibuat tetap atau sama sebanyak 7
gram, perbandingan massa oksigen dalam masing-masing senyawa N2O, NO, N2O3, dan
N2O4 secara berurutan adalah 4:8:12:16 atau 1:2:3:4.

4. Hukum Perbandingan Volume (Gay Lussac)
Sebelum Gay Lussac melakukan penelitian tentang perbandingan volume dari
berbagai gas yang terlibat pada reaksi, sudah ada penemuan ilmuwan yang menemukan
bahwa gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Perbandingan
volume gas hidrogen dan oksigen dalam reaksi tersebut tetap, yaitu 2:1. Kemudian, pada
tahun 1808, Joseph Gay Lussac, seorang ilmuwan Prancis, berhasil melakukan penelitian
tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi dengan menggunakan berbagai
macam gas. Data penelitian yang dilakukan oleh Gay Lussac dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Data Penelitian Gay Lussac
Percobaan ke1
2
3

Volume gas oksigen yang Volume gas hidrogen yang
direaksikan (L)
direaksikan (L)
1
2
2
4
3
6

Volume uap air yang
dihasilkan (L)
2
4
6

Gay Lussac mengatakan bahwa 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume
gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air tersebut, agar
reaksi sempurna, untuk setiap 2 volume gas hidrogen diperlukan 1 volume gas oksigen,
menghasilkan 2 volume uap air. Semua gas yang direaksikan dengan hasil reaksi diukur
pada suhu dan tekanan yang sama atau ( P) sama. Bunyi dari hukum Gay Lussac adalah
sebagai berikut:
dengan P dan T tetap
Keterangan:
P = tekanan gas (atm)
T = suhu (K)
V = volume gas (L)
N = banyaknya gas (mol)

Berikut ini diberikan data hasil percobaan volume gas yang bereaksi pada suhu dan
tekanan yang sama. Coba Anda perhatikan apakah hasil percobaan tersebut memenuhi
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hukum perbandingan volume Gay Lussac. Data percobaan tersebut adalah sebagai
berikut.
Tabel 4.6 Beberapa Data Hasil Percobaan Volume Gas yang Bereaksi
No

Volume gas yang
bereaksi

Hasil reaksi

Perbandingan
Volume

1

Hidrogen + Oksigen
1L + 0.5 L

Uap air
IL

2:1:2

2

Nitrogen + Hidrogen
2L+6L

Amonia
4L

1:3:2

3

Hidrogen +Klor
1L+1L

Hidrogen klorida
2L

1:1:2

4

Etilena + Hidrogen
1L+1L

Etana
1L

1:1:1

Berdasarkan data percobaan yang terdapat dalam Tabel 4.6, perbandingan volume
gas yang bereaksi dan hasil reaksi, berbanding sebagai bilangan bulat. Data percobaan
yang terdapat dalam tabel tersebut sesuai dengan hukum perbandingan volume atau
sering dikenal dengan hukum Gay Lussac. Bunyi dari hukum tersebut adalah sebagai
berikut.
Pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume gas-gas yang bereaksi
dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat.
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Kegiatan Siswa
Di dalam bidang pertanian sering kita jumpai istilah unsur hara. Di antara kandungan
unsur hara tersebut adalah besi dan belerang. Unsur besi dan belerang dapat membentuk
dua jenis senyawa yaitu FeS dan Fe2S3. Ambillah sebanyak 112 gram serbuk besi dan
64 gram belerang, kemudian reaksikan kedua unsur tersebut.kemudian ambillah 224
gram serbuk besi dan 192 gram belerang, kemudian reaksikanlah. Setelah itu tuliskan
hasil pengamatan dari reaksi tersebut ke dalam tabel berikut ini:
Senyawa

Massa Besi (g)

Massa Belerang (g)

FeS

112

64

Fe2S3

224

96

Perbandingan

Pertanyaan:

1. Berapakah perbandingan antara belerang dalam FeS dan Fe2S3?
2. Berdasarkan tabel tersebut, kesimpulan apakah yang dapat diambil?
3. Coba lakukan pada senyawa lain (misalnya pada H2O dan H2O2) & dikerjakan
secara berkelompok dan diskusikan!

Uji Kompetensi
Pilihan Ganda
1. Massa Kalsium karbonat (Mr=100) yang mengandung 3,6.1023 atom oksigen
adalah
...

a. 10 gram
b. 20 gram
c. 25 gram
d. 60 gram
e. 50 gram
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2.

Jumlah molekul dalam 8 gram SO3 sama dengan jumlah molekul dalam...
a. 9 gram H2SO4
b. 8 gram SO2
c. 17 gram NH3
d. 9,8 gram H3PO4
e. 4,4 gram CO2

3.

Pada pemanasan 43 gram gips, CaSO4.xH2O diperoleh 34 gram
garamanhidrat, Harga x = ... a. 2
a.

3

b. 4
c. 5
d. 6

4.

Pada pemanasan Na2SO4.xH2O, massa berkurang setengahnya. Harga x....
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

5.

Senyawa XO3 mengandung 40% massa unsur X. Ar X...
a. 24
b. 32
c. 40
d. 48
e. 64
6. Piridin tersusun dari 60% karbon, 5% Hidrogen, dan sisanya Nitrogen. Jika
satugrampiridin mengandung 7,5.1021 molekul, rumus molekul Pirimidin...
a. C2H2N

7.

b.

C4H4N2

c.

C5H5N2

d.

C5H5N3

e.

C6H6N3

Senyawa AB3 mengandung 40% masa unsur A. Massa atom A...

a. Setengah massa atom B
b. Sepertiga kali massa atom B
c. Dua kali massa atom B
d. Tiga kali massa atom B
e. Sama dengan massa atom B
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8.

9.

Gula pasir ( C12H22O11) yang mengandung 72 gram karbon akan mengandung
oksigen sebanyak...
a. 11 gram
b.

36 gram

c.

44 gram

d.

88 gram

e.

72 gram

Vitamin B-1 mengandung 16,6% Nitrogen. Jika satu molekul Vitamin B-1
tersusun dari empat atom Nitrogen . Massa Molekul Vitamin B-1...
a. 211
b. 337
c. 474
d. 581
e. 930

10.

Sebanyak 171 gram Alumunium Sulfat (Mr=342) dan x gram kalsium karbonat
(Mr=100) mengandung massa oksigen yang sama. Harga x...
a. 25
b. 50
c. 100
d. 200
e. 150

11.

12.

Banyaknya cuplikan dengan kadar belerang 80% yang pada pembakaran dapat
menghasilkan 80 gram SO3 adalah....
a. 20 gram
b.

32 gram

c.

64 gram

d.

80 gram

e.

40 gram

Hukum kekekalan massa yang berbunyi “massa zat sebelum dan setelah reaksi
adalah sama” merupakan hukum yang dikemukakan oleh…
a. Joseph Louis Proust

b. Antoine Laurent Lavoisier
c. Joseph Gay Lussac
d. Dalton
e. Joseph Louis Lagrange
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13.

Serbuk besi sejumlah 56 gram (Ar Fe=56) direaksikan dengan 64 gram belerang
(Ar S ) sesuai reaksi Fe + S → FeS. Zat yang tersisa sesudah reaksi selesai
adalah…

a. 8 gram belerang
b. 16 gram belerang
c. 24 gram belerang
d. 32 gram belerang
e. 40 gram belerang
14.

Contoh aplikasi dari hukum perbandingan gandan yang dicetuskan oleh Dalton
adalah…
a. NO2 dan NO3
b. NO2 dan SO2
c. FeS dan FeO
d. NaCl dan KCl
e. NO3 dan SO3

15.

Gas belerang bereaksi dengan gas oksigen. Persamaan reaksinya adalah sebagai
berikut: SO2 + O2 → SO3.
Jika volume diukur pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas
SO2:O2:SO3 adalah…
a. 1:2:1
b. 2:1:1
c. 1:1:1
d. 2:1:2
e. 3:2:1

Esai
1. Berapa volume gas oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan gas hidrogen
supaya diperoleh produk uap air sebanyak 100 L?

2. Berapa perbandingan massa oksigen dengan massa magnesium apabila terbakar
sempurna menghasilkan 42 gram magnesium oksida?

3. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbondioksida adalah 4:9.
Berapakah massa karbondioksida yang dihasilkan jika:
a. 16 gram karbon direaksikan dengan 36 gram oksigen?
b. 16 gram karbon direaksikan dengan 18 gram oksigen?
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GLOSARIUM
afinitas electron energi yang menyertai penyerapan satu elektron oleh suatu
atom dalam wujud gas, sehingga membentuk ion bermuatan –1.
anion ion bermuatan negatif
asam jenis senyawa yang mengandung hidrogen dan terdisosiasi dalam air
atom unsur kimia yang terkecil yang dapat berdiri sendiri dan dapat bersenyawa dengan
yang lain
basa senyawa yang menghasilkan ion oh- jika dilarutkan dalam air
bobot molekul jumlah bobot dari atom-atom yang ditunjukkan dalam rumusnya
campuran gabungan dua zat tunggal atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat
asalnya
electron partikel dasar penyusun atom yang bermuatan negatif. elektron
mengelilingi inti atom dalam kulit atom.
energi ionisasi energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu
atom netral dalam wujud gas
golongan lajur-lajur vertikal dalam spu, yaitu kelompok unsur yang disusun berdasarkan
kemiripan sifat. nomor golongan suatu unsur = jumlah elektron valensi unsur tersebut.
hidrat air kristal yang terdapat dalam molekul-molekul zat
karbon dioksida unsur gas rumah kaca utama yang merupakan salah satu
komposisi alami dalam atmosfer; CO2
kation ion bermuatan positif
koefisien reaksi angka yang ditetapkan agar jumlah atom-atom di sebelah kiri
(reaktan) sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanan (hasil reaksi)
Larutan campuran homogen antara zat terlarut (solute) dan zat pelarut
(solvent)
massa molar massa satu mol zat (sama dengan ar unsur atau mr senyawa)
model atom model (rekaan) yang dikemukakan oleh para ahli untuk menggantikan atom
sesungguhnya yang tidak dapat diamati
mol zat (n) banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah
partikel dalam 12 gram c–12.
Molekul bagian terkecil suatu senyawa yang terbentuk dari kumpulan
atom yang terikat secara kimia
neutron partikel dasar penyusun atom yang bersifat netral. neutron
terdapat dalam inti atom
nomor atom (z) jumlah proton dalam inti. nomor atom khas untuk setiap unsur
nomor massa (a) jumlah proton + neutron. massa elektron sangat kecil, dapat
diabaikan.
pereaksi pembatas pereaksi yang bereaksi sempurna membatasi jumlah produk
yang dihasilkan
persamaan reaksi suatu persamaan yang menggambarkan zat-zat kimia yang terlibat
sebelum dan sesudah reaksi kimia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif
proton partikel bermuatan positif
reaksi perubahan dan sebagainya yang terjadi karena bekerjanya suatu unsur
reaksi kimia perubahan materi yang menyangkut struktur dalam molekul suatu zat
rumus empiris rumus perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom
penyusun senyawa
rumus molekul rumus senyawa kimia yang mengandung lambang atom-atom atau
radikal yang ada, yang diikuti dengan angka bawah yang menyatakan jumlah setiap jenis
atom atau radikal dalam molekul
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senyawa biner senyawa kimia yang tersusun atas dua unsur saja
sistem periodik unsur daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan aturan tertentu
tetapan Avogadro jumlah atom kabon yang terdapat dalam 12 gram c-12 (na = 6,02 x
1023)
unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang
lebih sederhana
dengan reaksi kimia biasa
volume molar volume satu mol gas yang diukur pada keadaan standar (0 oc dan 1 atm),
besarnya 22,4 liter
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