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Segala puji s)'ukur kami panltkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas berkat, rahmat 'Jan 
-bimbingan-l'iya, 

sehingga

kami dapat, menyusun buku penuniarig dalam kegiatan

pembelaiaran.

Buku Persada terbit bersamaan ciengan kemajiran dan N

arialah sisira yang seirat, manciiri, oerbudaya beiakhlaq mulia, is

tuntutan zaman yang. tidak teriepas Cari pembaharuan i
kurikulum yang sedang berlangsung saai ini yaitu Kurikulum .'

Tingkat l!at"*an Pendidikan (KTSP) 2005.

Merrgingat pendidikal yanr" \e::,as.-' cal :erklaiiias

beretos keria befpengetahuan dan menguasai teknologi serta

cinta tanah air, maka sebagai pendukung unluk mewujudkan.

perdidikan yang berhasil- rlin bermutu buku "MEDALI"'

idalah salah satu indikator untuk mencapai keberhasilan

dalam pendidikan.

Adapun penyaiian buku ini kita susun dengan

komposisi/pola PenYajian :

1. Materi pembelajaran, mempela)ari ringkasan materi dari

setiap Kompetensi Dasarr/Tema yang kita jabarkan

sesuai indikator.

dalam pembelajaran setiap akhir Kompetensi

Dasar/tema yang kita sesuaikan dengan aspek penilaian'

3. Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester,

dengin harapan siswa sudah terlatih mengeriakan soal-

soaf sehingga akan lebih siap dalam menghadapi

Ulangan Tengah Semester (UTSJ maupun Ulangan Akhir

Semesier (UASJ

Demikian melalui saiian ini diharapklrn dapat membantu

dalam melaksanikan kegiatart pembelajaran yang baik'

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangirn dari berbagai pihak demi

Penyusun
kesempurnaan materi-materi yang disaj ikan.

2. Uji Kompetensi,/Utangan Harian sebagai tolok ukur 
$

"KutiPan Pasal 72"
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BESARAN DAN SATUAN &mmurm$

Standar Kompetensi :

L \lenrr:rarri proscclur ihniah

!nulr,irelrirllll bcrrdr-hcndlr

.lcneln menggunakan peralatatt

Kompetensi Dasar ii
i I \lendesklipsikan besarart pokok dan

br'Sararl turunan besertii saluannya

Ind ikator
L iVlengindentiflkasikan besaran-

besaran trsika clalanr kehidupan

sehari-hari kemudiart

r-negelompok'liatr dalam bcsitran

pokok .lrrr turultatl

2. Menggunakan satuall Internasional

dclanr pengukurarr

3. Mcrtgkonversi siltuan pitti.ialtg. Itlilsit.

dan rvaktu sccara sedcrhana

@ibri Pemneniarin
f
1. Besaran Pokok dan Besaian Turunan

Besaran dalam fisika banyak sekali

jumlahnya, dan dapat dibedakan menjadi 2

macam yaitu besaran pokok dan besaran

turunan.

Arti besaran adalah sesuatu yang dapat

diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan

dengan angka-angka, dan pada urnumnya

mempunyai satuan.

t. Besaran pokok

Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu,

atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain.

Di dalam fisika ada 7 besaran pokok, yaitu :

1. panjang

2. massa

3. waktu

4. suhu

5. kuat arus

6. intensitas cahaya

7. jumlah zat

Macam-macam besaran pokok dalam tabel :

No Besaran Pokok Satuan

SI/MKS

Singkatan Satuan

Sistem CGS

Singkatan

I Panjang treter M Centimeter cllt

.l
L Massa kilogram kg Grarn TI

3 Waktu detik S lletik -\

4 Suhu heh in K Kelvin
t/
l\

5 Kuat arus listrik alnpere A stat ampere stat A

6 Itensitas cahaya cende la Cd Cadela Cd

il Jumlah zat kilo rnol kmol Mol mol

| fulm W I *ergmt*r ficsal - J.l



Sistem AWalan Satuan Lambang' konversi

Konversi Makro Eksa E, 10r8

Peta P 10r5

Tera T l0r2

Giga G 10e

Mega M 106

kilo k 103

heklo h 102

deka da l0l

MKS meter I

Konversi Mikro centi c 10-2

mili },I 10-3

nrikro
f-r 10-6

nal.lo n 10-e

pikc p 101

femto f 10- '

Atto a 10-r8

2. Besaran turunan

Besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok

atau besaran turunan lainnya.

No Besaran Turunan Penjabaran dari Besaran

Pokok

Satuan Sistem MKS

I Luas Panjang x Lebar l
m

2 Volume PanjangxLebarx finggi N,I

J Massa jenis Massa: Volume mdm'

4 Kecepatan Perpindahan : Waktu m/s

5 Percepatan Keeepatan : Waktu m/s2

6 Gaya Massa x Percepatan Newton (N)= kg.mls2

7 Usaha Gaya x Perpindahan Joule (J): kg.m2ls2

frrua Wabwn lllaw - Terpadu I[+



Usaha: Waktu

e;;r 1.,*

Masrsa x Kecepatatt

Watt (W): kg.m2ls2

Pascal (Pa): N/m2
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No Besaran Turunan . I{asil Konversi

1 1 dyne 10-5 newtou

2 1 erg i 0-7 joule

) i kalori 0,24 joule

4 I kwli 3,6 x 106joule

5 1 liter 10-3mr = I dm3

6 lml 1 cm3: 1 cc

1 I atm 1,013 x 105 pascal

8 1 gauss 10-a tesla

Menggunakan Satuan !nternasionil,l Dalam Pengukuran

Tidak semua satuan dapat dip,=-rrgunakan secara umum dalam kehidupan sehari-

hari. Karena itu dipandang perlu diadakan penyeragaman satuan. Satuan yang

dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tersebut adalah

sehragai berikut :

1) Berlaku di berbagai negara, jadi i:rersifat internasional.

2) Bersifat tetap, tidak berubah kareira pengaruh apapun.

3) Mudah dihasilkan kembali oleh siapapun yang memakainya

pada'tahun 1960, sistem satua,r diresmikan pernakaiannya secara internasional

oleh The Conference General des Pords et Measures (CGPM). Sistem dinamakan

Sistern !nternaional (Sl).

Sistem Satuan lnternasional antara larn terdiri dari :

1) Satuan panjang adalah meter.

2) Satuan massa adalah kilogram.

3) Satuan waktu adalah sekon.

Konversi Satuan Panjang

Satuan-satuan panjang lainnya merupakan kelipatan dari satuan meter.
3

l kolometer(1 km) . = 1'000moter = l0 meter

t hektometer (1 hm) = 100 mett:rr - 1O2rneter

ran #,lcm ::[bmsdn / tt*ln* Ytt / ...'.-.--.!!



1 dekameter (1 dam)

1 meter (1 m)

1 desime{er (1 dm)

1 centimetel lt cm;

1 milimeter (1 mm)

1 inchi = 2,45 cm

1 yard = 91,44 cm

lton =

1 kuintal =

1 kilogram (1 ke) =

1 gram (1 g) =

1 desigram =

1 sintrigram =

1 miligram =

1 mikrogram

5. Satuan waktu

1 mil ::: 1.609,34 m

1 feet ::: 30,48 cm

1 mikrometer(1um) = 0,00001 meter :;: 10 meter

Berikut ini diberikan contoh hubungan antara sartuan panjang yang berlaku di negara

barat dan satuan panjang pada umumnya :

= 10 meter

= 1 meier

'= 0,1 meter

= 0,01 meter

= 0,001 meter

1.000 kilogram

100 kilogram

1 kilogram

0,001 kilogram

0,0001 kg

0,00001 kg

0,000001 kg

0,0000000c1 kg

1

10 meter

1 meter
-1

10 meter
-2

10 meter

10 meter
-4

4. Konversi Satuan Massa

Satuan kilogram adalah massa dari sebua r kilogram standar terbuat dari platina

iridium yang disimpan di Sevres Paris, Perancis. Massa suatu benda adalah banyaknya

materi yang menyusun suatu benda. Sedangkan berat benda adalah gaya tarik matahari

gravitasi yang bekerja pada benda.

Satuan-satuan massa lainnya yang merupakan kelipatan dari satuan kilogram (kg) :

= 10" kg

2

= 10 kg

= 1kg
'3

= 10 kg

4
= 10 kg

A

= 10 kg

-6

=: 10 kg
-9:: 10 kg

Satuan waktu dalam sistim satuan interrrasional adalah sekon (detik) sebelum th

1960, patakanwaktu yang dipakai adalah perp,utaran bumi dan peredaran matahari, satu

hari satu malam yaitu waktu yang diperlukan perputaran semua matahari mengelilngi

bumi dari satu titik kembali ke titik itu lagi, misialnya matahari berada di atas kepala kita

dihitung 24 jam dibagi 60 detik maka.

gerak semua matahari mengelilingi bumi

iluuWnaan



I

1 detik = _ ]"^- rata-rata matahai'i mengelilingi bumi
86.400

Karena setiap hari rata-rata bumi berputar pada porosnya tidak selalu sama, maka
satuan waktu standar tersebut tidak dapat digunakan sebagai patokan.

Kemudian pada th 1956, satu detik standar ditetapkan sebagai waktu yang di

butuhkan Atom Cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali getaran.

Ketentuan yang didapat bahwa

1 tahun = 365 hari

t hari = 24 jam

1 jam = 60 menit

1 menit = 60 detik

t. ,laviqban yanEi pallngl benar !

1. Pengukuran merupakan kegiatan

membandingkan suatu besaran yang

diukur dengan alat ukur yang

digunakan sebagai ....

a. besaran turunan

b. satuan

c. besaran pokok

d. besaran skalar

Panjang meja 1 meter. Satuan besaran
yang digunakan pada pernyataan terse-

but adalah ... .

a. panjang

b. meja

c. meter

d. 1 meter

Sesuatu yang dapat diukur dan dapat

dinyatakan dengan angka disebut ....

d. nilai

4. Pembanding dalam suatu pengukuran

disebut ....

a. satuan

b. besaran

c. pengukuran

d. nilai

5. Satuan yang digunakan untuk mela-

kukan pengukuran dengan hasil yang

tidak sama untuk orang yang berlainan

disebut ... .

a. satuan baku ,

b. satuaninternasional

c. satuan tidak baku

d" besaran pokok

6. Besaran yang satuannya telah didefini-

sikan terlebih dahulu disebut ... .

2.

3

a. satuan

b. besaran

c. pengukuran

a.

b- '- *.'- 
c.

besaran turunan

besaran vektor

besaran skalar

iffi $ffi.l r'ia;rerfW@t.l-J"



7.

d. besaran pokok

Besaran yang dapat diukur dan memi-

liki satuan disebut "...

a. besaran fisika

b. besaian pokok

c. besaran turunan

d. besaran vector

Besaran turunan adalah ... .

a. besaran yang satuannya telah

didefinisikan terlebih dahulu

b. besanan yang satuannya diperoleh

dari besaran fisika

c. besaran yang satuannya diperoleh

dari besaran pokok

d. besaran yang tidak dapat diukur

Berikut ini yang termasuk besaran
pokok, yaitu ... ,

a. panjang, volume, dan massa

b. massa, kecepatan, dan waktu

c. panjang, massa, dan waktu

d. suhu, panjang, dan berat

Berikut merupakan satuan besaran

volume, yaitu ... .

a. m2

b. ms 
-'

c. kgnns-2

d. m'

1 meter = ... cm

a. 10

b. 100

c. '1.000

d. 10.000

12. Alat ukur panjang yang memiliki ti+g.=-fr
ketelitian 0,01 mm adalah ... .

a. mistar

b. jangka sorong

c. rol meter

d. mikrorneter sekrup

Alat ukur panjang yang digunaka- ,fl
d

untuk mengukur garis tengah bag a- L
*

luar tabung adalah . ".. ,;

a. mistar I
b. jangka sorong ('

,l-'c. rol meter ,l

d. mikrometer sekrup \
1r

Alat yang digunakan untuk menguk;.{
massa suatu benda adalah .,, , FI
a. jangka sorong :

h

b. neraca

c. mikrometer sekrup

d. neraca pegas

15. Alat ukur waktu yang biasa dipak,a

adalah ....

a. jam pasir

b. jam atau stopwatch

c. jam matahari

d. jam mainan
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1. Jelaskan apa yang dinraksud dengan pengukuran!
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Itmu tong&t&x*n ttlsm ^ Wrpadu / fr;lai



Sebutkan yang termasuk besaran pokok dan turunan! (3 saja)!

Jawab :

Sebutkan alat ukur panjang!

Jawab :

And Be <er1; ;;;;;;';';';;;'il;;;;;;;;;;; ;;;;;; ;;;';;;;;,
selama!

Jawab ; .,,,...,...,.
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1. Pengertian Suhu

Suhu atau ternrcrneter m*rupal<ar: suatu
ukuran yang meilyatakan der"aj;:t pfinas suatu
benda. Sedangkan Dane$ (l<altir) rnerupakan
suatu bentuk energi yang terclapat pada suatu
materi

Sering kita rnengtglunal<an tangan untuk
mengetahui pan:s eir fifii.itr.tr1 x,li.: tidak bisa
menentukan suhu dari ;:irl,er;cbut. liulit rnanu-
sia. dapat digunakan seb,agai peripineira panas,
tetapi tidak capat oigunakan untuli mengukur
suhu dengan relni.

Oleh karena itu, untuk mengukur suhu perlu digunakan atai peri-;ui<ur *r:hu yang
dinamakan "Termometer',.

2" Macam-macamTerrmometer

Ada beberapa jenis termometer antara lain :

a. Termometer udara

Termometer ini pertama ditemukan oleh "Galelleo Ga rler Tei-mometer udara terdiri
dari sebuah bola gelas dengan pipa panjang di ujung aras dan bai,vahnya dicelupkan
padazat cari yang benvarna.

Standar Kompetensi :
l. Memahami prosedur ilmiah untuk

mempela.jarai benda-bencla trlam
iiengan menggunakan peralatan

Kompetensi Dasar
l.2.Mendeskripsikan pengertian suhu dan

pcngukrrrannt,a

Indi hator
l. Menggunakan tern)ometcr untuk

rucrtgukur' :ultrr zat

2. Membuat terrnorreler seclerhana.
berskala berdasarkan sifat perubahan
volume

3. Membandingkan skala tcrmonteter
Celcsius dengan terntometer yang
lain

Qti
AI
ffiu:i

V
I10



b. Termometer alkohol

Termometer blkohol ini

Karena titik beku alkohol

digunakan untuk mengukur suhu

dan titik didihnya .

sebagai

banyak

yang sangat rendah

vakum

-Pipa kapiler

skala

Tabung gelas

raksa

Reservoir (tandon)

Termometer air raksa

Termometer ini menggunakan air raksa

temometer. Termometer air raksa ini

mempunyai beberapa kelebihan.

bahan untuk mengisi Pipa (tabung)

digunakan dalam praktek karena

Kelebihan termometer air raksa antara lain :

1) Cepat menyesuaikan terhadap suhu di sekitarnya.

2) Titik bekunya rendah dan titik didihnya tingi (375C), sehingga digunakan untuk

mengukur suhu dan yang rendah sangat tinggi.

3) Tidak membasahi dinding, sehingga dapat menentukan skalanya dengan

mudah dan pasti.

4) Mengkilat seperti perak sehingga mudah dibaca.

5) Permuaianya teratur"

Bagian-bagian Termometer

Termometer terdiri dari :

a. Tabung gas

b. Pipa kaca yang berupa

c. Skala

d. Reservoir (tandon)
Gambar : termometero''

pipa kapiler

e. Zat cair pengisi temometer

I tul** W I #cm**t*r$*srf -J"f



Suhu air mendidih

lr di tetapkan dua titik yaitu :

es yang melebur atau suhu air membek

r mendidih pada takanan 1 atntosfer.

ibagi menjadi skala yang dikehendaki.

dan K adalah sebagai berikut.

fi 5,i 6l

ipqilli. ,,,liil. ,,,illl .Iilll iilil illl I

lillJ 
'" lillJ"' llll 

j "
o llll iz llll zzr llli0e eSuhu es melebur

Perbandingan skala R: C: = 80: 100: 180

R:C:=4:5:9
Dari persamaan di atas dapat ditulis rumus sebagai berikut .

a. tc:tn=5:4

t" = 9to atau to = 9t"" 4 4"
b tc = (tr-32) =5:9

tc = ? (tF-32) atau tp= ? 1t.+ sz)v g '' 5

c. tn = (tr * 32) = 4'9

o 
- 32) atau ,r = 9 (tn - 32)tp = ;(tF- 5

Keterangan :

tc = skala yang ditunjuk termometer Celcius (OoC)

tn = skala yang ditunjuk termometer Reamur (O0n)

Keterangan Termometer

IT C F K

l. Titik tetap bawah

2. Titik tetap atas

ooR

g0 0R

ooc

100 
0c

32aF

2124F

- /J l\

-ir3 K

3. Rentang skala 80 100 180 100

Y,, Ilhrx kagda*ua* dlaw * Terp*dw / fwl**



tr = skala yang ditunjuk termometer Fahrenheit (00F)

T = skala yang ditunjuk termometer Kelvin (K)

Contoh

a.fr=
souF 

=

(50 - 32)

o

(14; = 1g a

toc = l ooc

looc =

C

1tt" - sz;

... 
oF

1. toc * 32
9

,1 ro * gz
o

18+32=50oF

c. tor =
o

50R =

toC =

loooc =

62.5 
0C

loooc
o

R

.1 fc
4

ho:.100
4

SooR

5oo50- F
o-.

I
9

5

I
5
T

I

o

C

tr^:. t-R
4

qo:. 50
4

Termometer Khusus

a. Termometer badan

, 1) Merupakan termometer khusus, hanya untuk mengukur suhu badan manusia,

2) Skala ukurnya antara 35oC - 42oC

3) Zal cair pengisinya adalah raksa.

4) Terdapat bagian .yang menyempit pada

tidak seger turun.

pipa kapiler, agar setelah raksa naik

b.



Termometer maximum dan minimum Six-Bellani

1) Merupakan termometer khusus, untuk mengukur suhu maksimum dan suhu
minirnum pada suatu tempat.

2) Batas ukurnya antar -20oC sampai dengan 50oC.

3) Menggunakan dua macam zat.cair (raksa dan alkohol) serta indeks besi (paku
baja) sebagai petunjuk skala.

4) lndeks besi yang telah naik tidak dapat turun sendiri, untuk menurunkannya
dapat ditarik dengan magnet.

Termometer ruang.

1) Sebagai pengukur suhu ruang.

2) Merupakan termometer maksimum.

3) Bahan muai dari logam, ada pula yang menggunakan raksa
4) Dipasang menggantung pada ruangan.

Termometer laboratorium.

1) untuk mengukur suhu daram suatu percobaan atau peneirtian

2) Zat cair yang digunakan adalah raksa.

3) Dapat mengukur suhu dari -3goc sampai 357oC.

Beberapa keuntungan air raksa sebagai pengisitermometer, antara lain :

a. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga pengukurannya menjadi
teliti

Air raksa mudah dilihat karena mengkilat.

Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda
Jangkauan suhu air raksa cukup lebar, karena
- 40oC dan menduidih pada suhu 360oC.

e. Voiunre air raksa berubah secara teratur.

Beberapa kerugian air raksa sebagai pengisitermometer, antara rain :

a. Air raksa harganya mahal

c.

d.

b

c.

d.

yang sedang diukur.

air raksa membeku pada suhu

llu u4 lfolrt

llmy 
PnOetahuantttam ^ Tepadu/ frdasnl
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,, O Aii' raksa tidak dapat diEunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah^

c. Air r"aksa terrnabuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah.

Ker-tntnrnqlafi mler.eu$Juna$<an alkohol sebagai pengisitermometer, antara lain :

a Alhcih*i hargl;+nva rnurah

b. ,e\litnirrii ierhih triiti, Eehab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol

nlArr{l; !:3r11i l"rplr.tLrahan vOlUme yang beSar.

c. l',!k*rt*t r:l::6:;at rneingukur suhu yang sangat rendah, sebab titik titik beku alkohol -

i3d'(-,

Kerugian rnengEunakan alkohol sebagai pengisitermometer, antara lain :

lvlernbas,ahi Cinding kaca.

l"itik didihrrrya renc{ah (7BoC)

Alkotrr:l tidak hsrwarna, sehingga perlu memberi pewarna dahulu agar dapat dilihat

ffi$l ffimmpeten$

b

e.

1. Alat yang digunakan untuk mengukur

suhu...

a. bar..lmeter

b tern rornete,

c. alkhohol

d air raksa

2. Raksa di$unakan untuk mengisi

termometer, karefia ....

a. titik eiidihnya ieratur

b . pernuaiannya teratur

c. titik bekunya tinggi

d . pernuaiannya tidak teratur

3. Titik tet;rp ba,;vah t*rrnorneter Celcius

ditetapk*n *ei',grrt i.ii-rra rnencelupkan

tabungiry; irr: ilaiilrn .. ".

a. lerutarr i,.!a-![tiult

b . *-)i": ]riilg*ti: r,r:",d.,i5*U tr:*leifur

c. campuran es dan garam

d . air yang sedang mendidih

Suhu suatu benda IOO.C sama dengan

a. 212oF

b. 2730F

c. 300oF

d. 3730F

Pada termometer Fahrenheit dan

Celcius menunjukkan angka yang sama

pada suhu....

a. 40oC

b. -4ooc
c. 35oC

d. - 350C

4.

sle &astda s!$arug {X} $ada huruf a, b,

ar-w*Fepsifiiis*if#im



700c

suhu

6. Pengukuran langsung untuk menentu-

kan kecepatan sepeda motor yang

sedang melaju digunakan ....

a. rol meter untuk mengukur jarak

tempuh

b. stopwatch untuk mengukur waktu

tempuh

c. spidometer

d. avometer

Pengukuran volume suatu benda yang

bentuknya teratur digunakan ....

a. gelas ukur

b. gelas berpancuran

c. rumus

d. sebuah gelas ukur dan gelas

berpan-curan

Sebuah balok nremiliki panjang 10 cm,

lebar 5 cm dan tinggi 0,5 cm. Volume

balok tersebut sebesar ... .

a. 250 cm3

b. 25 cm3

c. 20 cm3

d. 2,5 cm3

Pengukuran volume benda yang ben-

tuknya tidak teratur dapat digunakan ... .

a. rumus

b. gelas ukur

c. neraca

d. neraca pegas

Zat yang paling peka terhadap peru-

bahan suhu adarlah...

a. air

b. gas

c. alumunium

d. raksa

11. Bila thermometer menunjukan

maka dalam skala fahrenheit

12

tersebut adalah. 
I

a 6BoF 
I

b 1o2oF 
]

c. 128'F

d. 1sBoF

Salah satu keungtungan ral<sa sebagai

zai pengisi thermometer adalah...

a. harganya murah

b. titik didihnya rendah

c. pemuaiannya tidak teratur

d. tidak mernbasahi dinding kaca

Zat cau yang baik dipakai untuk mengi-

sr therniometer agar dapat digunakan

untuk mengukur suhu yang sangat

rendah aCalah ...

a. air

b raksa

^ 
cn r'!e
vY . Lgv

d. aikohol

Pada thermometer celcius menunjukan

angka 50'C bila diukur padathermo-

meter fahre^neit menunjukan angka ...

a. 90'F

b. 122'F

c. 112'F

d '180'F

Pada thermometer fahrenheit menun-

jukkan angka 50"F bila diukur padather-

mometer celcius menunjukan angka ...

a. 10'C

b. lgoc

c. 50"C

d. gz'c

7.

i3

B"

14.

9.

15.

10

116 {twu Potpduhwn tllam * brfadN I



1. S6butkan macam-macam zal yang digunakan dalam termometer!

Jawab :

fuamar !

2. Sebutkan

Iawab :

beberapa termometer berdasarkan penggunaanriya!

Sebutkan dua macam keuntungan dan kerugian air raksaSebagai pengisitermometer!

Jawab : .............

Ubah suhu berikut ini ke dalam derajat reamur!

a 80oC

b. 600c

Jawab :...,..........r.r....riri.,

Sebutkan dasar pengambilan titik tetap atas 1000C pada termometer: Celcius!

Jawab :

',.
I

{

t
L1



Standar Kompetensi :

1. Memaharri prosedur ilrniah untuk' 
menrpela.iarai benda-benda alam
dengan n-renggunakan peralatan

Kompetensi dasar
1.3 lVlelakukan pengukuran dasar secara

teliti dengan menggunakan alat ukur
vang sesuai dan sering digurrakan
dalam kehidupan sehari-hari "

Indikator
l. I\4engukur dengan satuan baku dan

tak baku secara baik dan benar
2. Memperhatikan dan menerapkan

keselamatan ker.ia dalam pengukuran

Pengertian Suhu Pengukuran

Hasil pengukuran suatu besaran selalu
dinyatakan dengan satuan. Satuan yang digunakan
untuk menyatakan besarnya suatu besaran
berbeda-beda. Satu besaran dapat dinyatakan
dengan beberapa satuan, misalnya lebar kelas
dapat dinyatakan dengan satuan meter,'yard, kaki,
dan centimeter.

ukurannya

mengukur, hasil

satuan baku dan

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal satuan baku dan satuan tak baku.

satuan baku adalah yaqg apabila dipergunakan untuk mengukur, hasil
berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila dipergunakan untuk
ukurannya berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. contoh
tidak baku :

Ns Nas?ta besanam Satuar: tak baku

1

2

J

4

Panjang

Massa

Volume

Luas

Meter, centimeter

Kilogram, gram

Centimeter kubik, liter, meter
kubik botol

Meter persegi, hektar

Kaki. jengkal, depa

Mug, tempurung,

kelapa

Kaleng

Bahu, pathok

1. Satuan Panjang

Satuan besaran panjang dalam Sl dinyatakan dalam meter (m). Satu meter
didefiniskan sama dengan seperempat puluh juta kuadran bumi yang melewati garis.

1meter= 1 . xkuadranbumi
40.000.000

Atau 1 meter standar yang tidak mengalami perubahan didefinisikan = 1.650.763,73
x panjang gelombang cahaya yang dihasilkan oleh gas Kripton -g6.
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Dalam Konferensi Umum terntang berat dan pengukuran tahun 1983 ditetapkan
bahwa satu meter sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampd udara

selama
299.792.458

satuan panjang dapat diturunkarr dari meter standar antara lain :

Satuan Massa

Massa adalah banyaknya zat atau materi yang dikandung dalam suatu benda.
Satuan massa benda Sl adalah kilogram (kg) S sebagai patokan kilogram standar adalah
rRassa sebuah platina iridium yrang sekarang disimpan di Sevres, paris. Satu kg standar
sama dengan massa 1 liter air rnurni pada suhu 4.

satuan massa diturunkan dari satuan massa standar antara lain :

a. 1 mikrogram (p g)

b. 1 miligram (mg) 
"

= C1,0000000001 kg = 10'ekg

a. 1 milimeter (mm)

b. 1 centimeter (cm)

c. 1 desimeter (dm)

d. 1 dekameter (dam)

e. 1 kilometer (km)

1 centigram (cg)

1 desigram (dg)

e. 1 gram (gr)

f. 1 dekagram (dag)

g. t hektogram (hg)

h. 1 kuintal (kg )

i. 1 ton = 1.000 kg

= 0,000001 kg

= 0,00001 kg

= 0,0001 kg

= 0,001 kg

= (J,01 kg

= t),1 kg

= 100 kg

= 10

1 
meter

1.000

1 
meter

100

1 meter
10

10 meter

1.000 meter

60 x 60 secon

24 x 3.600 secon

= 0,001 m

= 0,01 m

0,1 m

10m

10 
3m

= 10 
-6kg

= 10 -skg

= 10 4kg

= 1o 
-3kg

= '10 2kg

= 10-1kg

= 10 2_kg

= 10 -3,

= 10 -2*

= 10 -1*

= 101*

d.

Satuan Waktu

Satuan standar waktu adalah secon (detrk)

Satuan waktu lainnya yang sering digunakan dalam keseharian adalah menit, jam, hari.

1 menit

l jam

t hari

60 secon

60 menit

24 jam
3.600 secon

86.400 secon



Dengan ditemukan jam atom, satu sekon didefinisilqan ulang

Satu secon adalah selang waktu yang dis;ertakan
melakukan getaran sebanyak 91 .922.631.7Te

sebagai berikut :

oleh .atom Cesmun

i
i

untuk i

Alat Ukur Panjang.

a. Meteran kelos

Ketelitian meteran kelos hanya 1 cm. Guna m(:rteran kelos
atau lebar tanah, bangunan, jembatan, dan sebagainya.

untuk mengukur panjang

b. Penggaris mistar

Ketelitian mistar mencapai 0,1

kayu, bambu, tiang, meja, kain

Alat untuk Besaran Massa

Alat untuk mengukur besaran

menggunaltan neraca ialah dengan
kilogram tiruan yang sudah disahkan.

Ada beberapa jenis neraca antara lain

cm atau 1 mm. Guna mistar

dan sebagainya.

Pan'ang kayu di

untuk mengukur panjang

samping = ... cm.

c. Jangka serong (nonius)

Ketelitian skala nonius = 0,01 cm atau 0,1 mm. ()una jangka serong untuk mengukur
diameter pipa, tebal pelat loganr, tebal dan sebagainya. Pada pengukuran di
samping pada garis berhimpit (lurus) antara skala induk dengan skala nonius.

massa adalalr neraca

membandingkan massa

atau timbangan. Cara

benda dengan massa

[io Etlln@fuhaantllam - Tcr?adu/ frn|as
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Neraca sama lengan.

Ketelitian mericapai 0,001 gram atau 1

digunakan untuk pengukuran massa emas,

miligram. Neraca sama lengan banyak

perak, dan sebagainya.

2. Neraca Ohaus,

ketelitian sampai dengan 0,1gram. Neraca

laboratorium karena proses pengukurannya

Ohaus sangat .praktis digunakan dalam

lebih cepat dan tepat.

3. Neraca meja,

ketelitiannya sangat rendah hanya sampai 50 gram. Oleh karena

banyak digunakan di pasar atau toko kelontong untuk mengukur

buahan, gula, roti, bumbu dapur dan sebagainya.

itu, neraca ini

massa buah-

Alat Ukur Besaran Waktu

a. Arloji

Arloji adalah alat ukur w;rktu
jumpai yang' menriiiki k,:telitian

secon.

yang paling sering kita

sampai seperseratus

/ feelar Yll / Scmxbr Gasal - t.l



b. Stop watch

Stop watch adalah alat

diaktifkan dan dimatikan.

ukur waktu yan3 : i: ;i"

c. Jam atorn Caesum

Untuk pengukuran waktu yang sengat teliti, orang

menggunakan jam atom, jam ini diatur oleh gerakan atom

cesium dan diperkirakan hanya akan membuat kesalahan

kira - kira 1 detik dalam selang waktu 6.000 tahun.

1. Suhu benda 50 Celcius, yang termasuk

besaran yaitu ... .

a. benda

b. Celcius

c. 50

d. suhu

Sebongkah besi 2 kg harga Rp 10.000'-

.Dari wacana di atas, yang menyatakan

satuan adalah .."

a. besi

b .2

c. 10.000

d. harga

Dibawah ini yang meruPakan satuan

besaran turunan adalah ...

a. newton, pascal

b. kilogranr, watt

c. candela, mol

d. gram, celcius

Perhatikan data di bawah ini I

5. Panjan3

6. Gaya

7. Percepa::-

4. kecepatan

Yang terrnasuk besaran pokok a.? 
=r

a. 1,2,3 dan 5

b. ?,3,5dan6

c. 3.4,6 dan 7

d 4.,5.6dab7

[*eriku' inr yang termasuk satuan :a- -

adalah .... 
'

a. trreter, C*Pa, liter

b. c*ntirmet*r, graryl, sek*n

4.

1. massa

2. waktu

3. suhu

2.

r3.

{n
;;ru6 ; p"s6'rusx* t&ff.w: lff6nrt. * Ybwtdu /

huruf atau d dl
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c kilogram,.jengkal,meter

d. hasta, kaki. jdngkal

Sesuatu yang dapat diukur dan dapat

dinyatakan rlengan angka dinama-

a. besaran

b. satuan

c. nilai

d. pengukuran

Besaran yang dapat diukur dan memi-

liki satuan disebut ...

a. besaran fisika

b. besaran Pokok

c. iresaran turunan

d besaran vectcr

Besaran turunan adalah . ..

a. besaran Yang satuannYa telah

' didefi-nisikan terlebih dahulu

h. besaran yang satuannya diperoleh

dari hesaran fisika

c. besaran yang satuannya diperoleh

dari besaran Pokok

d. besaran yang tidak dapat diukur

Berikut ini Yang termasuk besaran

pokok,yaitu .. ".

a. panjang, volume, dan massa

b. massa, kecePatan, dan waktu -

c pa:njang. .mas$a, dan waktu

d. suhu, Panjang, dan berat

Berikut meruPakan satuan besaran

volume, yaitu .

a. m'

b. trns-'

c. kgms 
2

d. m'

1 meter = ... cm

a. 10

b 100

c. 1.000

d 10 000

Massa adalah ....

a. besarnya gaya tarik bumi terhadap

benda tersebut

b. kuantitas yang terkandung dalam

suatu benda

c. memPunYai nilai sama dengan be-

rat

d. mendekati massa 1 liter air murni

pada suhu 4cC

13. Ahmad akan mengukur diameter

sepotong kawat,. sebalknYa ahmad

menggunakan alat ...

a. jangka sorong

b. neraca ohauss

c. Penggaris

_ d. mistar

14. Bila kita akan mengukur balok yang

panjangnYa 0,5 x 0,25 meter maka alat

yang tePat kita gunakan adalah " '

a. mistar

b. Penggaris

c. jangka sorong

d. mikrometer sekruP

'15. Alat ukur yang mempunyai ketelitian

0,01 mm, Yaitu....

a. neraca

b. mikrometer sekruP

c. jangka sorong

d. mistar

11.

12.

|fu1'psgtt :/ W fis Vlt I S*ma*tar&seF *$[
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Standar Kompetensi I

2, lr4emahami kalsit'ikasi zat

l(onrp*t*nsi D*s*n

I . I Ir4cn gelompok-kansi Iht I arutillltlsa lr.

iarutanbasa,

cl an I a ru tan g*ranr rn e I a I Lr i a I atcl an I n d i l<a

torl)cncapaian Konrpclcnsi yan g tcpill

1.2 Mclakukarr percLrblan scde rhatla

dcngrul bahan-bllran i'ang dipcroich

cinlanr i<eh idupirn schtrri-hari

I nd ikator
1. Mengindenritlkasikan silat astutl.

basa, garram deugan irtenggunalian

lnclikator Peucapaiatr l(onrpctcnsi

1'ang sesuai

2. Mengelompokkan ba)ian-bahan di

lingkungan sekitar L'rcrclasirrliarl

konsep asanr. basa datt gtirant

l. Menggunakan trlat scderhana tttrtuk

rleneutuktru skala keasamalt clall

l<ebasaan
'4" Ivlclakukan percot'ratrn uutuk

mengetahui silat asam. basa di

laboratoriunr dan alanr misalnya

clengan trenggurlakan kerlbang

sepatu

Asam dan basa merupakan senyawa yang

sering ditemukan dalam kehidupan sehari - harl

disekitar kita,

1. Asam

Buah mangga, jeruk Yang belum betul

matang tentu rasanya asam, hal ini disebabkan

briah * buahan tersebut banyak mengandung

asam nitrat.

Asam nitrat nrerupakan salah satu jenis

asam yang sering kita makan / minum' Selain

asam banyak kita jumpai pada makanan I

minLtrnan. Asam juga terdapat pada tubuh

makhluk hiduP, termasuk manusia.

Asam adalah zat yang dalam air dapat

menghasilkan ion hidrogen (H+). Asam akan

terionisasi menjadi ion hidrog\dan ion sisa

asam yang bermuatan negatif.rjgiadalah atom

atau sekelompok atom yang beHuatan listrik'

Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif. Adapun 4la=L-adalah ion yang

bermlmfrTtstrik negatif. Larutan asam rasanya

bereaksi dengan Reaksi asam dengan logam

asam dikelompokkan daiarn 2 golongan yaitu '

,,r. t Asam crganik umumnya bersifat asam lemah, korosif, dan banyak terdapat di alarn

Wi Asam anorganik umumnya bersifat asam kuat dan korosif. Karena sifat-sifatnya

\j itulah. maka asam-asam anorganik banyak digunakan di berbagai kebutuhan

manusla.

BeberapaaSamyangdijumpaidalamkehidupansehari-hari,Seperti

a. Asam aset{ terdapat didalam larutan cuka
.----

b. tgryrlrcrbatlerdapat 
di dalam jeruk, tomat, sayuran

c. l:gqirtralterdapat 
di dalam jeruk

d. nsgfl-bge[erdapat di dalam larutan pencuci mata

e. 
<Asam 

karbonat terdapat di dalam minuman berkarbonisasi

masam, memiliki Ph kurang dari 7, serta

bersifat korosif. Berdasarkan asainya'

Hlnglkaeun llfiaterfi Fsm

fwtas YII I Sewstsr 6osal - l,l



Asam fosfat terdapat di dalam deterjen, pupuk
Asam sulfat terdapat di dalam baterai mobil, pupuk
Asam tatrat terdapat di dalam anggur
Asam malat terdapat di dalam apel.
Asam forrniat terdapat di dalam sengatan lebah

m. Asam laktat terdapat di dalam keju
n. Asam benzoat terdapat di dalarn bahan pengawet makanan

'sejalan dengan perkembangan ilmu kimia, para ahli dapat'membuat asam darimineral terientu.

Contoh : asam sulfat, asam kiorrda dan asam nitrat.

,Y"fi:T":r:::: 1-"rnan 
asam minerat Asam minerat umumnya bereaksi iebih

::[:: j,333'?: 
"1"#j: 

j'^a 
-: :? 

*'' rtu,a h .u o, lhvu 
-,'; 

;' *,; J; ;ffi ,:.r.x;sebagai asam kuat. Sedangkan ,rrrl org"ni. oi^vrtrr.;; Jir*'r'.u*'il"lrr.
dan terciapat pacla tubuh kita adalah asa/,nria alc,t -n^* t^*L.

:;::f ,:,::-::':,':T^':l: l::,. . 

rami:Ins,";;"J;; ;; ;# il:J iififfi?:
[',rT,[T;::Iil;:LT':y,:-^r,",11':.1'',:, vang dicerupianHecai;;-r;"il# 

';IIH;ber-rrinssi u ntu k * tr lyryl, ba r< 

'ei-; "t* r,,i*, n 
"ffi 

[ ; ffi ;-, ; nH;,flJ:ffJ#
$eiain itu asarn larnbrrnq ruga nrembantu

pepsinogen nrenjadi pepsin. pepsrn irerupakan unrim
protein agar lebih mudah diserap oleh tubuh.

2 Basa
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Basa (Hidroksicia) adalair zat yang daiam air dapat menghasilkan iun iricir-,lir:oirja(OH). lon hidroksiCa terbentulq karena senyawa hidroksida dapat r^r.:engik:i at:u eiektronpada saat dimasukkan ke dalam a,r. Basa dapat menetraiisrr asarn (ri-) sehingga
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Asam nitrat terdapat di dalam diterjen, peledak (TNT)
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Hidrosida

Natrium hidroksicla

kuat B"l*,, p.mbersih ovell tambaltzttt

pembuatan sabun

.e
!

4

4

{

Sifat - sifat Asam Basa

cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam atau

basa adalan menggJnakan indicator. lndicator dapat berupa kertas atau suatu larutan.

t n d i cato r m e ru p a ka ; z at y a n s d a p at bg ru b:@!flg*-qif g::I,Kal,l!-g-{?l ? T t e n a v awa

",| 
tndicatoTffiru-pa*r<eiils yl*n:g terkenal adalah kertas lakmus'

-" 
*--l 

-' ::-, hertos
\-__.*__-r-,' lakntus

q-ar h iru
, fi:l' --,

l:.:!t hertor
uj. -':: befUDOn

menjacli

meralt

hertos

lakrnus

merah

ke*os
beruboh
wqrno
menjodi

biru

Ada dua macam kertas lakmus, kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus

berwarna biru. cara pemakaiannya adalah kertas. biru berubah warna menjadi merah'

tapi kertas lakmus merah tidak berubah warna' Sementara itu' suatu Senyawa tergolong

biasa, bila kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru' Tetapi lakmus biru tidak

berubah warna.

Bagairnana kalau suatu senyawa tersebut digolongkan senyawa netral' bukan asam

dan bukan Pula basa.

selain itu menggunakan kertas lakmus, ada indicator lain yang dapat digunakan

untukmengetahuiasamdanbasaSuatubenda,yaiturindicatoruniversaldanindicator
,,r;. tnOic'ator universal ini dapat memberi perubahan warna yang spesifik' Perubahan

warna yang terjadi mulai dari merah yang menunjukkan asam kuat, orange' dan kuning

yang menuniukkan asam lemah, hijau menunjukkan larutan netral' Dan biru yang

meriunjukkan basa lemah tanpa warna ungu yang menunjukkan basa kuat.

Tabel perubahan warna lakmus dan sifat senyawa yang dituniukannya :

Warna kertas lamus

semula

Warna kertas lamu; setelah

tliceluP

senyawa

Birr-r

Merah

Merah dar-r birr"r

Merah

Biru

Tetap rnerah atau birr-l

Asam

Basa

netral



Sedangkat indicator alam adlah incJieator vang berasal dari alarn. misalr-rya
hydrangea, I6l-fr6rah dan bunga;a**. selain itu dapat mengubah warna

bunga

kertas
lakmus, asam dan basa mempunyai sifat karakteristik yang lain.

Perhatikan perbedaan asam dan basa pada tabel dibawah ini I

4. Garam

Garam adalah senyawa yang ierbentuk dari reaksi asam dan basa.
garam, yaitu garam normal (ph = 7), garam asam (ph <7), dan garam basa

Asam beraksi dengan basa membentuk zat netral dan tidak bersifat
basa. Reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi.

HCI

Asam

+ NaOH

Basa

NaCl

Garam dapur

f HzC

^;-dlt

**-_';.-
Warrra ial*mu+ datam larutan .

Indikator. Asam Basa Netral

Lakmus Merah Merah Biru i \lerah

Lakrnus Biru i\4erah lJirLr Bint

MetilMerah Merah Kuning KLrtring

Metiljingga Merair Kuning KLrning

Fenolftalin 'I'idali 
benvarna Merah iiciak berwarna

Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam, antara lain

a, Asam + basa, menghasilkan garam + air

b. Basa + oksida asam, menghasiikan garam + air

c. Asam + oksida basa, menghasilkan garam + air

d. Oksida asam + oksida basa, menghasilkan garam

e. Logam + asam, menghasilkan garam + H,

Reaksi penetralan berguna bagi manusia, antara lain :

1'. Produksi asam lambung (HCl) yang berlebihan dapat cjinetralkan dengan
menggunakan senyawa basa lvlg (Ct{iZ.

Ada tiga jenis

(pHr7).

asam maupun

Sifat Asam Sifat Basa

a, Mempunyai raa asam dan ber.

sifat korosif.

b, . Mengubah warna kertas klakmus

biru menjadi merah

a. lVlempunyai rasa pahit dan dapar

merusak kulit, Terasa licin sepert
sabun bila karena kulit

r. Dapat mengubah warna kertas
lakmus merah menjadi biru

WWy$&* :p r,q y! y I tiet * s vt t / $ ew e ster QsaaLffi
Yi*



Para petani mengg;ikan reaksi penetralan agar tanah yang terlalul asarn dan tidak

baik bagi tanaman dapat menjadi netral dengan menambahkan senyawa basa

sifat dari masing-masing kerta lakmus tersebut adalah sebagai berikut :

a. Lakmus rnerah dalam larutan asam berwarna merah dan dblam larutan baa

berwarna biru.

b. Lakmus biru datam larutan asam benruarna merah dan dalam larutan basa berurarna

biru

c"Lakmusmerahmaupunbirudalamlarutannetraltidakberubahwarna'

J.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10.

Ca(OH)2 atau air kaPur.

Pasta gigi mengandug basa, berfungsi untuk mnetralkan mulut kita dari aarn yang

riapat merusak gigi dan menimbulkan bau mulut'

Natrium klorida (NaCl) atau Garam dapur digunakan untuk menambah rasa makan

Natrium bikarbonat(NaHColatau Baking soda digunakan untuk pengembang kue

Kalsium karbonat tflCOrl ,tau kalsit digunakan urntuk cat tembok dan baha karet'

Katsium nitrat (t<N6Ji6ilSattpeter digunakan untuk pupuk, bahan peledak

Kalium karbonat (KzCOs)atau Potash digunakan untuk sabun dan kaca

Natrium fosfat (NagPOa) atau TPS digunakan untuk diterjen

Amonium klorida (NH4Cl) atau salmiak digunakan untuk baterai kering

kehitaman.

Sifat asam ditunjukkan oleh perubahan warna indikator buitan dan indikator alami

rnenjadi warna kemerahan, sedangkan sifat basa ditunjukkan oleh perubahan rryarna

indikator buatan dan indikator alami menjadi warna keblruhan atau kehijauan" l-arutan

bersifat netral jika pH = 7, Iarutan besifat asam jika Ph ( 7, dan larutan bersrfat basa jika

Ph > 7. Lakmus digunakan sebagai indikator asam-basa, sebab' lakmus memiliki

beberapa keuntungan,Yaitu :

a. Lakmus dapat berubah warna dengan cepat saat beraksi dengan asam atauoun



Asanr kuat Merah tua

Asam menengah

Asant lemah Merah keunguan

Biru kehijauan

Basa menengalr

kuning

waya ekstrak kubis ungu craram rarutan asam, basa, dan netrar

Perubahan warna indikator universal larutan

<3 Merah

4 Merah jingga

5 Jingga

6 Kuning

7 I{ijau kekuningan

8 Bim kehijauan

9 Biru

-10 Ungu

Skala keasaman dan kebasaan :

Skala keasaman dan kebasaan dari suatu senyawa dinyatakan dengan nilai pH.
Perhatikan skala ph berikut, dengan nirai pH dari 0 sampai 14

rl

ilffiffitgBE

Cuka Netral Asam

l

j

l



Tampak bahwa .

* Senyawa asam mempunyai pH kurang dariV

* Senyawa netral mempunyai qH = 7

* Senyawa basa mempinyai pH lebih dari 7.

Nilai pH menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan suatu senyawa. Makin kecil

nilai pH, maka senawa tersebut makin asam. contohnya : asam klorida memiliki pH

sekitar 1 dan cuka memiliki pH sekitar 3, berarti asam klorida lebih asam dibandingkan

cuka.

Hal ini sesuai tabel dimana asam klorida tergolong asam kuat, sedangkan cuka ber-

lawanan dengan tingkat keasaman. Makin besar nilai pH suatu senyawa, maka senyawa

tersebut makin basa. Beberapa contoh pH larutan dalam kehidupan sehari - hari,antara

lain :

Minuman Jus Air

bersoda

Nilai
PH

tr f .*-:1I
t ] ljr:l:

l".i{,f,if '

''. ,'"";. ri t'l '* l'

5-6 l0-12

staAir Lartltan

murni sabttn

Gambar: contoh nitai PH yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari

Kegiatam 4.'t

Sediakan alat dan bahan

Alat lakmus merah, kertas lakmus, biru, gelang arloji, pipit teks, akuardes, air sabun,

air abu, air jeruk, larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, alkohol, dan larutan

gula.

Langkah kerja

1. Gunting kertas laksum merah dan kertas laksum biru panjangnya 1 cm

2. Letakkan kedua potongan kerlas laksum tersebut ditepi gula arloji

3. Dengan menggunakan pipet tetes, tetesilah kedua kertas laksum tersebut dengan

almedis, catatlah keadaan yang terjadi pada kedua kertas laksum

4. Ulangi dari kerja 1-3 untuk larutan yang

Cuka



t,l-i#,iJJ*r*n, 
larutan yans digunakan datam kuator yang kamu takukan sebasai' larutan asam, basa dan garam

2. Bagaimanakesimpulan

Menguji larutan dengan larutan indikalor
Alat dan bahan

Tabung raksi dan rakni, pipet lites, air ruling, larutan cuka air kapur, air sabun, air
aki, alkohol, larutan gula, larutan asam, peramik, natrium perarida. larutan natrium,
hiroksida air jeruk, indukalor, fenolfalein, medikator rnutil merah,medikator metil jingga
da. indikalor brantimol biru

Langkah kerja

1. Bentuk tabel A, B, C dan D pada tabung reaksi
2. lsilah keempat tabung reaksitersebut dengan akuader 3mr
3 Tambahkan 2 tetes larutan fenolhakim pada tabung reaksiA, 2 tetes larutan t<ulit

merah pada tabung reaksi B 2 tetes larutan metinai jingga pada tabung reaksi C,
dan 2 tetes lartan brantimor biru.pada tabung reaksia D

4. catat perbahan yang terjadi pada keempat oorng reaksi tersebut
5. Ulangilah kerja 1-4 untuk larutan yang lain

Itwx Wrstsksnn,qtltu - Tarpad u / tkta* iti 
1



Warna larutan setelah ditetesi larutan indikalor

Mutil jinggaMutil merahIrenoltratena

Pertanyaan

1. Kelanjutan larutan yang kamu gunakan dibagi larutan asam, basa dan garam

2. Bagaimanakah warna pengaruh larutan indikator pada larutan asam, basa dan

garam?

ileian lalq4ln rry€ Palln6 b_gnar !

2

Asam berikut ini termasuk asam

organik, kecuali .. .

a. asam klorida

b. asam sitrat

c. asam format +r; '

d. asam laktat '::ent

Jenis gas yang membentuk pada reaksi

a. gas nitogen

b. gas oksigen

c. gas hidrogen

d. gas karbondiosida

Suatu larutan dikatakan bersifat asam

jika mempunyai PH ..

a. lebih dari ?

b. kurang dari 7?

c. sarna dengan 7 ?

d. sama dengan 14 ?

Dibawah ini terdapat beberapa contoh

larutan :

1. Cuka

2. Garm dapur

3. ' Air jeruk

4. Air kapur

Dari contoh diatas, larutan yang bersifat

asam berturut - turut adalah ... .

a. 1dan3

b.; 2 dan 4

c. 1 dan4

d. 2dan3

Suatu larutan dikatakan bersifat basa

jika mempunyai PH ,..

a. lebih dari 7

b. kurang dariT

5.

l'arll (ittru:
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c. sama dengan 7
- d. sama denganl4
'Larutan yang bersifat netral nnempunyai
pH.

a. lebih dari 7

b. kurang dari Z

c. sama dengan Z

d. sama dengan 14

Kertas lakmus merah akan berubah
menjadi biru jika diteliti larutan....
a. natrium hidraksida

b. asam fasfat

c. asam krorida

d. natrium setrat

Asam yang terdapat dalam semut
adalah ... .

a. asam format

b. asam klorida 13.

c. asam urat

d. asam metamat

9. Perhatikan data dibawah ini I

1. Asam laktat

2" Asam askorbat

3. Asam nintrat. 14.

4. Asam fosfat

5. Asam sulfat

Dari data diatas asam mana yang
banyak dipakai untuk bahan membuat
pupuk.... 

15.

a. '1, 2 dan 3

b. 1,3dan4

c. 2,3dan5

d. 3,4dan5
10. Amonia banyak kita jumpai dalam ...

a. bahan pembersih.

b. bahan sabun

c. bahan pemutih

d. banah pemanis.

Selain mempunyai rasa pahit dan
merusak kulit, basa dapat mengubah
warna kertas lakmus ....

a. merah menjadi biru

b. biru menjadi merah

c. biru menjadi ungu

d. ungu menjadi biru

Kerlas lakmus biru yang dicelupkan ke
dalam jus jeruk akan berubah warna
mbnjadi ... .

a. kuning

b. biru

c. hijau

d. merah

Kandungan asam yang
air accu adalah ... .

a. asam format

b. asam sulfat

c. asam nitrat

d. asam karbonat

terdapat pada

Asam sitrat banyak kita jumpai pada ...

a. minuman sprite

b. minman kopi

c. air cuka

d. air jeruk

Asam yang terdapat dalam lambung
manusia disebut ... .

a. asam sulfat

b. asam metanoat

c. asam nitrat

d. asam klorida

11

12

8.

{eyWWltqry - wrvadu f,fif1ffiF



1. Apa yang dimaksud dengan reaksi netralisasi itu !

Jawab :

2. Sebutkan

Jawab :

beberapa contoh asam dalam kehidr'rpan sehari-hari !

3. Sebutkan

Jawab :

masing-masing dua sifat asam dan bersifat basa I

z+. Apa bukti bahwa suatu larutan bersifat asam dan bersifat basa?

Jawab :

5. Sebutkan

laurab :

3 keuntungan lakmus digunakan sebagai indrkator asam basa!

"' 

7 Wa* Ylt f *ffiplgr#mr*f ",1'I
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, Stanrlnr l(ornlretensi I

2, N4*nalrirmi lcalsifikusi rar
Kompctcnsi l)nsnr
2.3 Mclr.jelaslian ltal.lla urrsrrr clarr rurmus

kin:ia scdcrlianl
I rtd iltnlor
l. J\,lorrie laskan aruran pcnuiisarr

lanrbang unsur
?. Mcnuliskan nanra clan latnbalrg urrsur
3 Monulisl<an narna iian ruiuus irirnia' 

seclerhana

4" Menenlukan nalna sen),awa cjan
rtunus kirnia sederhana

wffH
&mrgl$e$et

A, Nama dan lambang unsur

Tata cara penulisan nama dan k*mbang simbol
unsur - unsur.

1, Setlap unsur dilambangkan dengan satu
huruf yang diambil dari huruf awal nama
latin unsur tersebut.

2, Lambang unsur ditulis dengan huruf besar (
kapitat )

3. Unsur yang memiliki huruf awal sama, dapat dibecakai-r ciengan menambahkan satu
i^iriruf yang berkaitan dengan nama ditur;s dengan hi.rrri:,i<ecii.

Contoh :

unsur kalium dilambangkan dengan K, oksigen dilambangkan dengan o, dan posfat
dengan P, kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awai sama yaitu tembaga (cuprum
)dan kalsium (calcium ), maka bara penulisan untuk tembaga adalah Cu dan kalsiumadalah ca. 

--.e- sv..'|uri vv v<

' 
unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjad i zat-zatvang lebihsederhana dengan reaksi kimia biasa.

Di alam terdapat g2 jenis unsur alami, sedangkan serebrhnya adalah unsur buatan.Unsur dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

1. Unsur logam

a. Khrom (Cr)

Digunakan untuk bemper mobir, dan di cairouran dengan baja menladi
stainless steel.

b Besi (Fe)

Merupakan rogam yang paring murah, sebagai campuran dengan karbon
menghasilkan baja untuk kontruksi bangunan, *obit crn rer kereta api.

c" Nikel (Ni)

Nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa, orehkarena itu niker digunakan sebagai rapisan perindung dengan cara crisepuh.
d. Tembaga (Cu)

ffietsrl Femnekrlaran



irrU*gu banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan' dan

Campuran' .tembaga dengan timah mengahasilkan perunggu

uang logam.

sedangkan

yarrg dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan

pendingin kulkas dan AC.

sebagai antiseptik luka, tambahan yodium

bahan tes amilum (karbohidrat) dalam industri

campuran temhraga dengan seng menghasilkan kuningan'

e. Seng (Zn)

$eng daPat digunakan sebagai ataP

pelapis besi untuk mencegah karat'

rumah, perkakas rumah tangga, dan

lf' Platina (tt) 
u"'" rlinrrnakan ril' kontak listrik' dan dalam

Platina dapat digunakan pada knalpot mob

bidang kedokteran sebagai pengaman tulang yang patah'

g F:mas (Au)

Emas merupakan logam sangat tidak reaktif, dan ditemukan dalam bentuk

rnurni.

2. Unsur non logam

pada umumnya unsur non logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar

, arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa' Beberapa unsur non logam yang

bermanfaatdalamkehidupansehari-hari'antaralain:

a. Fluor (F)

. Senyawa fluorid

ggi freon-l sebagai

b. Brom 1Br)

Senyawa brom digunakan sebagai obat

baha campuran zat pemadam kebakaran'

penenang saraf, film fotografi, dan

c. Yodium (l)

Senyawa Yodiurn digunakan

dalam garam daPur, dan sebagai

tePung.

Unsur semi logam (Metaloid)

unsur semi logam memiliki sifat antara logam dan non logam Beberapa unsur seml

logamyangbermanfaatdalamkehidupansehari-hari'antaralain:

a. Silikon (Si)

Terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yakni 28 o/o dari kerak bumi'

senyawa silil<on banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengampelasan'

unutksemikonduktor.sertabahanuntukmembuatgelasdankeramik'

b. Germanium (Ge)

Keberadaangermaniumdialamsangatsedikit,diperolehdaribatudanbatuan

seng pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah

berfungsi sebagai isolator sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor'

Unsur dapat berupa unsur logam, unsur non logam, dan unsur metaloid. Wujud

unsur dapat nerup{paoat (misalnya besi), berwuiud cair (misalnya raksa) dan benruujud



tersebut.

2. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital.

3' l.Jntuk unsur yang memilki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan
dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf keiil.
Dalam rumus kimia suatu unsur tercantum lambang atom unsur itu, yang diikuti satu

angka. Lambang unsur menyatakan nama atom unsurnya dan angka yang ditulis agak
ke bawah menyatakan jumlah atom yang terdapat dalam satu molekul unsur tersebut,
contoh :

a. 02 berarti molekul, gas oksigen. Dalam 1 molekul gas oksigen tercJapat 2 atom
oksigen.

b. P4 berarti 1 molekul fosfor. Dalam 1 molekul fosfor terdapat 4 atom fosfor.
c. 20 berarti 2 atom oksigen yang terpisah dan tidak terikat secara kimia.

d 4P berarli 4 atom fosfor yang terpisah dan tidak terikat secara kimia

Sebagai lambang unsur berzeling dikenai orang para ahli kimia menggunakan
lambang - lambang sebagai berikut .

T
I

belera ng

-l-
'-) //
/

timbal

rFr/J*\ry
fospor

fi)
kalium

\

)r)

/\
Api

/\\l

Emas

@
Hydrogen

o
Belerang

/\
/\

udara

l-*--V;-

perak

dI

Tembaga

o@
nitrogen

o
magnes[utT]

karbon'

[lM
kalsium

Senyawa.

senyawa berbentuk dari beberapa unsur karena adanya ikatan
melalui reaksi kimia. senyawa dituliskan dalam wujud rumus kimia.
zat yang terdiri dari kulnpylan larybang-lambang unsur den$an

oksigen

natrrum

kimia dan terbentuk

Rumus kimia adalah

komposisi tertentu.

ifrmr* &rdpihftaaa ftlam * Wrpsd n /

gas (misalnya oksigen). Jons Jacob Berzelius. (1779- 1848), memperkenalkan tata cara
" penulisan nama dan lambang unsur, yaitu :

1. Setiap unsur dilambangkan"dengan huruf lang di ambil dari huruf awal nama



.t

:rj

Komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunnya (angka 
]

indeks). Misal, suatu senyawa terdiri dari atom unsur natrium (Na) dan atom unsur klor

(Ci). Rumus kimia dapat beruPa :

1. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang

menyusun zat. Misal :

a. HzO berarti 1 molekul alr

Dalam 1 molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen.

b. COz berarti 1 molekul gas karbon dioksida

Dalam I molekul gas karbondioksida terdapat 1 atom karbon dan 2 atom

oksigen.

c. Cn1zzOttberarti 1 molekul gula

Dalam 1 molekul gula terdapt 12 atom karbon, 22 atom hidrogen dan11 atom

oksigen

2. Rumus empiiis adalah rumus kimia yang menyata(an perbandingan terkecil jumlah

atom-atom Pembentuk senyawa. 
I

Misal, rumus kimia CzH+, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah CHz

Josep Lonis Proust (1754 - 1826) seoarang ilmuann dari Perancis mengemukakan

hukum perbandingan teap atau sering dikenal dengan hukum Proust ditarik

1. Air tersusun dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan massa unsur

oksigen banding hidrogen adalah I : 1

2. Jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap.

Rumus kimia unsur dan senYawa

Untuk unsur - unsur bebas.rumus kimianya dituliskan sebagai lambang unsur,

misalnnya :hydrogen, oksigen, karbon, nitrogwn, besi emas, berturut - turut dirumuskan :

H, O, N, Fe, Au.

Untuk senyawa ( gabungan beberapa unsur ) dituliskan dengan kombinasi lambang

atom dan angka indeks yang menyatakan jumlah atom. Contoh : ( hydrogen ),

( oksigen ), O ( air ), N ( amoniak ) dan COOH ( asam cuka )

Contoh.:

1. Unsur atom natrium ( Na ) dan atom unsur kalor ( Cl ) lndek masing - masing

unsurl Rumus kimia senyawa yang dibentuk .

Na=1

Cl =1

Na,Cl.,) NaCl

NaCl ( natrium klorida )

_ !,3';i#pmffiEan* r"1



Suatu senyawa terbentuk dari 1

Tentukan angka indeks masing _
dibentuk !jelaskan I

Solusi kimai :

1. Unsur yang paling sedikit ditentukan
manusia yang diperoleh dari udara ... .

hidrogen

hukin

netrogen " ij

2. unsur N ( nitrogen

masing unsur dan

3 unsur hydrogen

rumus kimia yang

) dan

tiliskan

3.

Rumus kimia'dapat berupa rumus molekll ataupun rumus empiris. Rumus
molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumrah atom yang
menyusun zat ( senyawa dan molekul ). contoh : rumus molekul cH (etuna), cH (
etena ), o ( air ), HSo ( asam sulfat ) dan lain - tain. sedan gLu, )ri,ni'implris
adalah rumus kimia yang menyatakan perbandrngan terkecii Jrintan uior-_ ,to,
pembentuk senyawa atau molekur. contoh : rumus impiris cH, cH, dan o.
suatu senyawa ), cH tentukan rumus morekur dan rumus empirisnya ! 

i

AngkaindeksC=Z

AngkaindeksH=2

Rumus molekulnya CrHo

Perbandinorn 9= 2 
=1'i-q 

4

Asam asetat (cuka ) CH3COOH

Artikan rumus kimianya :

CH3cooH artinya tiap molekul asam asetat ( cuka ) terdiri 2 atom karbon, 4 atom
unsur hydrogen, dan 2 atom unsur oksigen. ._r€i: .;

4.

cl,

b,

c.

d. oksigen

2. Bilangan yang menyatakan jumlah atau
penyusun zat disebut ,,. .

a, konstanta rrrtl';-::. j- '

b, angka induk neqiluP .h

* Angka indeks nitrogen adalah 1, angka unsur nitrogen berjumlah 1 buah
* Angka indeks hydrogen adalah 3. Karena unsur hydrogen berjumrah 3 buah

sehingga unsur - unsur tersebut bergabung membentuk senyawa N., H, + NH3



c. vareabel

d. norninal

.Suatu zat dinyatakan dengan rumus

kimia NH3 induk atom N dan H berlarut-

larut adalah ... .

a. 1dan3

b. 2dan3 10.

c. 1dan3

d. 1dan2

Nama lambang unsur kalsium adalah ...

a. ka

b. Ca

c. Cs

d. Cu

Nama lambang unsur natrium adalah ...

a. Nt 11.

bNi
c. Na

d. Nm

Berdasarkan susunan kinerja materi

digolongkan pada hal-hal berikut ini

kecuali ...

a. campuran

b. zal

c. unsur

d. senyawa

Di bawah ini adalah nama-nama unsur,

kecuali ... .

a" besi 12'

b. emas

c. karbon

d. air

Unsur yang paling sedikit dalam kerak

bumi adalah ... .

a. magnaslum

b. oksigen

c. alumunium

d. gulipan

Gabungan beklerapa unsur kimia ada-

lah ... .

a. campuran

b. larutan

c. senyawa

d. kolonial

Pengertian dari unsur-unsur kimia

adalah ... .

a. kumpulan huruf-huruf lokal Yang

melambangkan utara (unsur)

b. kumpulan huruf-huruf kosonan

yang melambangkan atom

c. kumpulan lambang atom (unsur)

dengan komPosisi Yang berubah

d. kumpulan lambang 
'' atorn (unsur)

dengan komPosisi tertentu

Pengertian unsur yang paling tepat

adalah ... .

a. zal yang daPat diuraikan lagi

menjadi 2al lain dengan reaksi

kimia

b. zat yang dapat diuraikan menjadi

zat yang jenisnYa baru

c. zat yang tidak dapat diuraikan lagi

menjadi zat lain dengan reaksi

kimia biasa

d. zat yang tidak dapat diuraikan lagi

menjadi zat lain dengan reaksi

eisiko

Dialam ini yang paling banyak mengan-

dung molekul adalah ... .

a. Na Cl

b' HrO

c. Na CI

d. Hcl
Berikut ini adalah contoh rurnus molekul

zat, kecuali .". .

a. CrHo

b' cr1,

9.

3"

4.

5.

o.

7.

8.

13.

4i



d Hro,

Unsur senyawa dituliskan

binasi lambang atom dan

yang menjatuhkan ....

a. jumlah atorn

b. jumlah senyawa

c. jumlah campuran

d. jumlah l6rutan

Yang menjadikan senyawa garam Ca

pur dilambangkan ciengan ilama ... .

a. H2SO4

b' HrO

c. l-lr'Na

d. Na Ct

,,, (

dengan korn-

angka indeks

Jelaskan tata cara penulisan nama dan lambang unsur !

Jawab :

Tuliskan lambang dari unsur : hidrogen, oksigen, dan belerang!

Jawab :

Sebutkan 4 saja perbedaan antara senyawa dengan campuran!

Jawab :

5. Tuliskan lambang kimia senyawa berikut ini !

a. Asam sulfat

b. Garam dapur

c. Karbon dioksida

d. Asam klorida

Jawab :

,t;



Standar KornPetensi :

2. Memahami kalsifikasi zat

Kompetensi Dasar

2.4 memband ing-k ansi laturrs!-lr. sen)/a\\'tl.

clancaupuran

Indikator
l. Membandingkansitatur.rsur.

seni'arVadancamprlranbcrdasirrkutlpetr

gamatan

2. Membuat bagan klasifikasi mtrteri

sccura sedcrhlna

3. Meir.eelompokkdt"t zttt'z'ar kerlalirni

campuran hotnogen diln heterr)gen

dalam kehiduPan sehari-hari

b. SENYAWA

Senyawa adalah sebagal zat tunggal

'Karena"rno{ekul" dapat'tersusun dari satu

Membandingkan sifat unsur dan senyawa

UNSUR

Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat

diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia'

Zal murni memiliki sifat khusus yang

'membedakan dengan zal lain. Contohnya '

oksigen dan hydrogen" Sifat hydrogen dan

oksigen tidak tampak pada zat yang dibentuk

dari keduanya. Yaitu air (HO ). Contoh lain dari

unsur adalah besi, dan karbon.

Di alam ini terdapat kira - kira 90 jenis unsure.selain itu terdapat juga unsur -
Lrnsur buatan manusia. sehingga jumlah keseluruhan unsure dialam ini kira * kira

107 unsur.

No Nama IJnsur .. ' :, persentase

Oksigen

Silikon

Alumuniunt

Besi

Kalsium

Natriurn

Kalii-rm

Magnesium

Lain - lain

47%

28%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

Tubuh kita juga terdiri dari berbagai unsur. Dengan unsur oksigen, hydrogen,

dan karbon menernpati porsi terbanyak. Yaitu kira * kira 90% massa tubuh manusia

terdiri dari ketiga unsur tersebut.

1.

a.

yang tersusun dari molekul *
atorn, lebih"jenis"atom, maka

molekul.

senyau{a



ffi:jenis unsur" . -'*" *- 
i,

Contoh . i:
1. Senyawa NaCl ( natrium kloricla ) ij

i,,.
Natrium klorlda( garam clapur ) terdiri dari atom unsur logam natriun o*n iigas kalor. Baik natrium maupun gas kror mempunyai sifat yang merugi;;;., i:

manusia natrium nrerupakan " " ii
f'am^,'r^h l^^+^-^-^- --r-, r IiCampuran heterogen adaiah campuran antara dua macam zat atau lebih [j

yang mana zal - zat yang termasuk diantaranya masih dapat dibedakan *rtu iisam.a lain

Fada campuran heierogen masih terdapat adanya dinding pembatas antar
zat, contoh campuran minyak dengan air. campuran serbuk besi dengan air,
campuran besi dengan pasir.

Campuran heter"ogan dapat dibagi dalam koloid dan suspensi. pada koloici
partikel - partikernya hanya dapat dirihat dengan mikroskop urtra dan dapat
melewatib kertas saring biasa.ukuran partikelnya antara 0,s M sampai .1 

fuI.
Koloid disebut juga disperse halus.

suspensi adalah campuran keterangan yang mempunyai ukuran > 0,3 u.
Partikel - pertikel suspensi dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dapat disaring
dengan saringan biasa. Can memisah saat dibiarkan.

Nama campuran

Susu

Agar-aear

Minyak-air

Air l<eruh

Air kapur

Campuran homogen

Campuran homogen adalah campuran
partikelnya tidak bisa dibedakan lagi.
pembatas.campuran homogen disebut juga
air guia dan arr garam

atau lebih yang partikel -
terlihat adanya dinding
Contoh larutan homoEen .

antar dua zat

Dan tidak

dengan larutan.

Ioo

No
Jenis

Suspeni Koloid

1

2. Asap

J. I(abLrt

4.

5

6.

7.



Jenis - jenis camPuran homogen .

a. Gas dalam gas'

Misalnya udara adalah campuran gas, lapisan udara yang mengelilingi bumi

terdiri dari berbagai macam gas antara lain:oksigen ( 21% ), nitrogen(78% ), dan

1% terdiri darikarbondioksida, uiap air, heliunr, argon, dan neon.

b. Gas dalam cat air.

Gas merupakan campuran dengan zat cair dapat membentuk larutan, contoh

karbondioksida pada minuman seperti sprite, coca -- cola, fanta^

c. Gas dalam zat Padat.

Terdapat beberapa gas yang dapat iarut dalam zat padat sehingga membentuk

larutan. e ontoh "gas H larut dalam palladium:

d. Zat padat dalam zal cair.

=) campuran homogen mempunyai beberapa sifat antara lain : ,

:-> ltflempunyai perbandingan nna$$a tidak tetap'

:; tr'ai-lik*i -- p:rtikei canlpurannya tidak t*rlihat'

=+ Dapat dtembus cahaya (transparan )

3 Zat yang terlarut tersebar merata keseluruh bagian'

f) Tiap baglan larutan mempunyai susunan dan sifat yang sama

::; Zat - zal dalam larutan dapat dipisah menjadi komponen - kornponen'

3. Peristiwa pada campuran honrogen'

1. pada suatu larutan selalu terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Pelarut dalam

larutan dikenal dengan istilah solven ( yang''melarutkan ), sedangkan zal terlarut

clikenal dengan istilah solute ( yang terlarut )

2. Larutan encer.

Larutan encer adalah larutan yang jumlah zat terlarut ( solute ) sangat sedikit

dibandingkan dengan zat pelarut ( soiven )sehingga bersifat encer'

3. Larutan Pekat.

Larutan pekat adalah larutan yang zat ter"larutnya relative lebih besar diband.igkan

dengan iumlah pelarutnya ( hampir seimbang )

4. Larutan jenuh

Larutan jenuh adalah laruti:n yang apabila ditambahkan zat terlarut sudah tidak

dapat larut lagi tanpa adanya pemanasan'

5. Larutan lewat jenuh.

Larutan lewat jenuh adalmh iarutan yang jumlah zat terlarutnyb lebih banyak

dibandingkan dengan itir' ''rh pelarutnya.

6. Daya larut zat

Adalah jumlah mak=imal ;l{" ;,rang dapat iarut clalam $eiumlah pelarut



7. Sifat kolagatif larutan

Adalah sifat - sitfat yang bergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarul
dalam larutan dan tidak tergantung pada jenis zat yang terlarut.

8. Konsentrasi

Konsentrasi lariutan adalah banyaknya zat ( mol/gram )tertarut dalam setiap liter

larutan.

(X) pada huruf a, h, c, atau d di depan jawaban yang paling benar I

Tiga unsur terbanyak yang terdapat

ditubuh manusia adalah ... .

a. hidrogen, oksigen, klorida

b. oksigen, hidrogen, dan karbon

c. karbon, nitrogen, hidrogen

d. oksigen, nitrogen, dan karbon

Senyawa yang paling _banyak menghuni
planet bumi adalah ... .

a. tanah

b. api

c. udara

d. air

Garam dapat terdiri dari atom unsur

logam adalah ... .

a. Na dan Cl

b. Na dan Ca

c. Na dan Hg

d. Na dan Ba

Berikut ini adalah minuman yang

didalamnya larut gas karbondiosida

kecuali ... .

a. coca cola

b. fanta 
o

C: sprite

d. es teh.

Yang disebut larutan encer adalah ... .

a. jumlah zat terlarut lebih sedikit

b. jumlah zat lebih banyak

c. zat terlarut dan menutupi

d. zat pelarutnya Iebih sedikit

Larutan bila ditambah zal terlarut sudah

tidak dapat larut lagi disebut ... .

a. larutan encer

b. larutan pekat

c. larutan jenuh

d. larutan lewat jenuh

Contoh campuran hidrogen adalah ... .

a. asan di udara

b. arr Euia

c. alkohol dan air

d. air garanr

P*libandingan massa unsur-unsur pada

senyawa adaiah .. .

a. tetan

b. karJang-kadangtetap

(;, hrrruhah

d ki.'l3ng-kadangberubah

Cr.npuran dua zat atau lebih zat-zat
yang tereanrpur didalamnya tidak dapat

dibedakan lagi disebut ... .

5

6"

7.

3.

4.



a. senyawa

c. larutan

d heterogen

Berikut ini adalah ciri-ciri larutan,

kecualr ... .

a. dapat ditembus cahaya (transpa-

ran)

b. perlandingan massa yang tidak

tetap

c. partikel campuran tidak terlihat

d. perbandingan massa yang tetaP

Air berbentuk dari dua unsur adalah ... .

a. hidrogen dan helium

b. oksigen dan hidrogen

c. natrium dan oksigen

d. hidrogen dan klorida

Campuran dua zal yang

didaiamnya masth dapat

satu sama iain disebt.. .

a. campuran heterogen

b. campuran saspensi

c. campuran homogen

tercampur

dibedakan

Apa yang,disebut lai'utan encer ?

d. campuran koloid

Campuran zat dibawah ini termasuk

campuran hidrogen, kecuali ... .

a. rninyak - air

b. besi - pasir

c. kopi - air

d. alkohol - air

Zat merah memiliki sifat khusus yang

membedakan dengan zat lain. contoh-

nya adalah ...

a. sifat hidrogen dan oksigen terlihat I

ielas dalam air

b. sifat cuka terlihat dalam akar

c. sifat unsur karbon terlihat saat

membakar sate dengan arang

d. sifat oksigen dan hidrogen tidak

tampak pada air

15. Dialam ini terdapat unsur dengan

jumlah kurang lebih ... ,

a. 112

b. 116

c. 147

d 116

13.

10

11

14.

12.

donfan bgnar !

.Iawab ;

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan .

a. larutan

b. suspensi

c. koloid

Jawab :

, fbryadu ,/ Frrllal Ytl i ilEraeswr tiaaoi - j"t

t.:....rtrr.rri.
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Standar KornPetensi :

:.'- X4.nlutlnnli rvulucl l'al dan

pclubahirrlnl a

l(onrpetcnsi D:rsar

3. I iv{en1'clidikisil)t-

s i 1 atzattrcrclasarkaltrvtr i ttcinl'lrclatrpeue

rapatt n1'aclaIiLnrkclt i tl tr parrsch ari-hari

I nd iliator
I . l\4cny'elictiki pcrr'rbahan t u.lucl sttattt

7.^l

2. Mena[.sirlian susundll

po,.fu f.tfrngoi u'trlLrd

penalaran

l. Me rnbedakan kohesi

bcrclasarkan Pen gamatarl

gcrak partikel

I zat nrclaltri

dan adhesi

4. Me ngkaitkan peristi"va kapiiariias

dalam peristi$a kchidLrpirn se hirri-

hari

vII
,&rmrrum$

1. Wujud zat 
]

Zal adalah segala sesuatu yang mempunyal

massa dan menempati ruang'

Menurut wujudnya, zat dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu padat, ciar dan gas' Jenis zat

dapat diketahui dari massa jenisnya' sifat - sifat

zal, partikel - partikel zal dan gaya tarik -
menarik dari zal tersebut'

2. Sifat - sifat zat

Berdasarkan wujudnya zat digolongkan menjadi

zat Padat, cair dan gas'

1.

2.

3.

Sifat zat padat adalah bentuk dan volume-nya tetap'

Zal ealr memiliki bent1rk tidak tetap, mengikuti tempatnya dan volumenya tetap'

Zat gas mempunyai bentuk tidak tetap, mengikuti tempatnya dan volumenya tidak

tetap serta tidak sesuai dengan tempatnya'

Setiap zat dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh energi' perubahan

zatdapatdikelompokkanmenjadiperubahanfisikadanperubahankimia.

Perubahanfisikaadalahperubahantangtidakdisertaidenganterbentuknyazatjenis
lainnya.

Perubahan kimia adalah perubahan zat yang

lainnya.

disertai dengan terbentuknya zat jenis

Zat daPat berubah wujud dari Padat

seperti Pada skemadi bawah ini'

menjadi cair, cair meniadi gas dan sebaliknYa,

melebur (mencair)

membeku.

menguap

mengembun

menYublim

menyublim

Melebur (mencair) adalah perubahan wuhjud zat padat menjadi cair'

Membaku adalah perubahan wujud zat gair menjadiSg:9l

JJ L-- 
r't

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I ngltasan-Mated Fembelaiara

#*# r,.rlf *ry**'gry'ry _-- -!/'
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3. Menquap adalah irf rubahan u/ujud zat cair menjadi gas 
**-j,

rll4. ' Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair ii
5 Menyublim adaiah perubahan wujud gas menjadi padai dan sebaliknya darr *rlro irj

padat nrenjadi gas. 
[:,,]

ir
tii

Partikel- partiket zat [1

Zat tertliri atas partikel - partikel yang setalu bergerak, jarak antara partikel oun [i
kecepatannya be rbecla - becla tergantung wujudnya. 

tiBerclasarkan tecr; ce'-iikel zat, perubahan wujud benda dapat dijelaskan sebagai berikut . l,ll

a. Apabila zat dipanaskan. nraka partikei - partikel zat itu akan bergerak tenirr cepat, ii]

t.
I

sehingga rnemr..rngkin!"an partikei - partikel tersebut dapat terlepas zat itu it<atannya. i,.i

Peristiwa ini te rladi saat i:ericja nrencair atau menguap.

b. Apabiia zat didingirikan. ilaka partikel - partikel zat itu akan bergerak lebih lambat,
sehingga ikatan antar pafiikelnya semakin kuat peristiwa ini terjadi saat benda
membekr-; atau n-rengembun.

Sifal l';rntikel Z*t gas

Susur:an parlil^le I l-idah leratur

iaral" atrtri piltii.:e i

Gcrair pilrt-il"lel r

fi:iva iiiriir.

partike I

Untuk lehih jelasnya $usufian partikel zat dapat dilukiskan seperti gambar di bawah ini.

*s&ffie*e*
@ffiffieees@
see&esse
&ffi&@#eeffi

Sr":si nan partrkrl a :iat p.:u:t

i$
b. zat cair.

o
o

c &o
c" zat gas

Paftikel-partikel zat ciapai bergerak, hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :
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2. Jika kita *"*rirt t an garam ke dalam air secara pelan-pelan, setelah beberapa

saat seluruh bagian air akan menjadi asin'

Adhesi, Kohesi dan kaPilaris.

a. Dari uraian di atas zat terdiri dari partikel-partikel, antara partikel satu dengan yang

lain terdapat gaya tarik-rnenarik, yang dinamakan adhesi dan kohesi

l.Adhesiatjalahgayatar.ik-menarikantarpartikel-partikelzatyangberbedajenis,

contoh : gaya iarik menarik antara partikel kapur dengan papan tulrs' gayai

tarik menarik antara partikel cat dengan kayu dan sebagainya'

2. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis

Contoh'Gayatarrik-menarikantaraSesamapartikelair.

Gayatarikmenarikantarasesamapartikelkapur'dansebagainya'

b. Meniskus cekung dan meniskus cembun

Adanya adhesi dan kohesi menyebabkan terjadinya meniskus cekung dan

meniskus cembung.

1^ Meniskus cekung yaitu permukaan zal cair berbentuk cekung kita jumpai pada

tabung atau pipa kecil yang berisi air. Meniskus cekung terjadi karena gaya

adhesi lebih besar- dari pada gaya kohesi' 
,

2. Meniskus cembung (bentuk permukaan yang cembung) terjadi pada tabung

,' atau pipa kecil yang berisi raksa atau pada tabung yang diolesi minyak

' kemudian diisi air. Minrskus cembung terjadi karena kohesi lebih besar dari pada

adhesi.

Pada gambar di atas adhesi terjadi antara zat

cair dengan dinding tabung, sedangkan kohesi

terjadi antara sesama zal cair dalam tabung

itu.

Peristiwa seperti setetes air di atas daun

tumpah berbentuk bulat disebabkan karena

Bejana berhubungan dan kapilaritas

talas berbentuk bulat,

kohesi lebih besar dari

atau raksa Yang

pada adhesi

d.

Gambar : Bejana berhubungan Air dalam pipa kapiler Raksa dalam pipa kapiler



2. Jika kita *"*uirt t an garam ke dalam air secara pelan-pelan, setelah beberapa

saat seluruh bagian air akan menjadi asin'

Adhesi, Kohesi dan kaPilaris.

a. Dari uraian dl atas zat terdiri dari partikel-partikel, antara partikel satu dengan yang

lain terdapat gaya tarik-rnenarik, yang dinamakan adhesi dan kohesi'

l.Adhesiadalahgayatar-ik-menarikantarpartikel-partikelzatyangberbedajenis,

contoh . gaya iarik menarik antara partikel kapur dengan papan tulis, gay'r

tarik menarik antara partikel cat dengan kayu dan sebagainya

2. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis

Contoh:Gayatarik-menarikantaraSesamapartikelair.

Gaya tarik menarik antara sesama partikel kapur' dan sebagainya

b. Meniskus cekung dan meniskus cembung

Adanyaadhesidankohesimenyebabkanterjadinyameniskus
meniskus cembung.

1^ Meniskus cekung yaitu permukaan zal cair berbentuk cekung kita

tabungataupipakecilyangberisiair.Meniskuscekungterjadi
adhesi lebih besar dari pada gaya kohesi'

2. Meniskus cembung (bentuk permukaan yang cembung) terjadi pada tabung

, atau pipa kecil ying berisi raksa atau pada tabung yang diolesi minyak

' kemudian diisi air. Miniskus cembung terjadi karena kohesi lebih besar dari pada

adhesi.

Pada gambar di atas adhesi terjadi antara zat

cair dengan dinding tabung, sedangkan kchesi

terjadi antara sesama zal cair dalam tabung

itu.

talas berbentuk bulat,

kohesi lebih besar dari

cekung dan

jumpai pada

karena gaYa

atau raksa Yang

pada adhesi

d.

Peristiwa sepertr setetes air di atas daun

tumpah berbentuk bulat disebabkan karena

Bejana berhubungan dan kapilaritas

Gambar : Bejana berhubungan Air dalam pipa kapiler Raksa dalam pipa kapiler



1.

2.

Hukum bejana berhubungan menyatakan. bahwa : permukaan zat cair sejenis dalam

hejana berhubungan, dalam keadan seimbang adalah sama rata (mendatar).

Hukum bejana berhubungan tidak berlaku bila terdapat pipa kapiler.

a) Pipa kapiler yang berisi air, makin kecil penampang pipa maka permukaan air

makin tinggi, dan permukaan air cekung.

b) Pipa kapiler yang berisi raksa, makin kecil penampang pipa nraka permukaan

raksa makin rendah, dan permukaan raksa cembung,

Kapilaritas adalah perisriwa naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler.

Peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut :

a) Naiknya nrinyak pada sumbu kompor.

b) l'{aiknya air dalam batang pohon (Air dari tanah naik meialui akar dan batang

hingga ke daun)

c) Meresapnya alr pada kain yang sebagian tercelup,

d) lVleresapnya air pada dinding tembok yang di bawahnya tergenang I

menganciung air.

Fengaruh kohesi dan adhesi

Basar kecilnya kapilaritas ditentukan oleh labar sempitnya pipa serta kohesi dan adhesi.

Peristiwa kapilaritas ini memperhatikan bahwa asas bejana berhubungan tidak berlaku

bagi bejana berhubungan yang ada pipa kapilernya.

Mlanfaat kapilaritas dalam kehidupan sehari - hari :

Naiknya minyak tanah pada sumbu rninyak.

b. Sifat menghisap cairan pada beberapa benda, misalnya kain, kertas isap dan lain -
lain.

Salah satu penyebab naiknya air pada batang tumbuhan.

3.

a. r)!

tI,t:)
, .r;1.

/l(ffi)

c.

1. Perubahan wujud

disebut ... ,

i ri!;t' :,:,?',r.' $engPmb!l l

cair menjadi padat membeku

menyublim

menguap

b.

c.

d,

lltilt{ kwffrhugin tltam ; [*pad u l,



Gejala naik turunnya perrnukaan zat

cair dilubang kapiler yang kecil disebut

, nrp adesi

b. gaya kohesi

c. kapilaritas

d. memiskas

Perubahan wujud es menjadi uap

disebut ".

a. rnenguap

b. mengembun

c. mencair

d. menyublim

Di bawah ini yang bukan sifat partikel

zal cair adalah ... .

a. jarak antar partikel saling berjauh-

an.

b.. gerak partikel kurang bebas.

c. gaya kohesi agak lemah

d" selalu memenuhi ruangan

Di bawah rni yang bukan sifat partikei

zat padat adalah ... .

?, susunan ParlikelnYa teratur

b. jarak arrtar partikel kurang rapat

c"' gerak parlikel hanya bergetar di

temPat

d. gaya tarik-menarik antar partikel

sangat kuat.

Kelompok zat di bawah ini yang bentuk-

nya tidak tetap dan volumenya tetap

adalah ... .

a. air, siruP, oli, santan

b. sirup, kecaP, gula Pasir, udara

c. udara, gasoksigen, gas hidrogen

d. batu, kaYu, es, besi

Perhatikan PernYataan berikut !

1. Zat padal bentuk dan volumenYa

tetaP"

2. Zal cair bentuk dan volumenYa

berubah-ubah

3. Zat gas bentuk dan volurnenYa

tidak tetap.

Pernyataan yang benar adalah .'.

a" 1 dan2

b. 1dan3

c. 2dan3

d. 1, 2, dan 3

Berikut ini merupakan contoh gejala

kapilaritas, kecuali :..

a. naiknya air tanah kebagian tum-

buhan melalui Pembuluh - Pembu-

luh batang

b. naiknya cairan lilin melalui sumbu

lilin dinyalakan

c. meresapnya air pada batang kapur

yang ujungnYa diceluPkan dalam

air

d. mengalirnya air PDAM melalui pipa

ledeng

9. Sifat parlikel zat gas antara lain .

:1 Susunan Partikel tidak ter;'tur

2. Jarak antar partikel sangat berjauh-

an

3. Gerak partikel cukup bebas tetapi

tidak lePas dari kelomPoknYa

Pernyataan Yang benar adalah

a. 1 dan2

b. 1dan3

c. 2dan3

d 1,2, dan 3

10, Minyak wangi yang disemprotkan pada

sudut ruang, baunYa segera tercium

dar seluruh bagian ruangan itu, karena

a. partikel minyak wangi berr-rkuian

sangat kecil

b. uap minyak wangi bergerak sangat

bebas

8.



c. bau minyak wangi meranganqsang
- hidung

d. bau minyak war"rgi tajam dan menu-

st.tk

Fakior yang menyebabkan gas selalu

memenuhi ruangan adalah "" '

a. kohesi sangat besar

b. 
'adhesi 

sangat kecil

c. gaya tarik antar" par-tikel sangat

lemah

d" getak Pairiikel Yailg bebas

Wujud zai dibawah ini, urutan kohesi-

nya dari Yang Paling kuat adalah "

a. padat, cair, gas

b. cair, Padai. Eas

c" gas. +air. Padat

d. cair, gas nadat

Serikut ini Yang meruPakan hasii

penEembunan adalah ." '

a. bagian bawah'tembok selalu basah

fi. dinding iabung yang basah karena

diisi air

Sebutkan 3 macam perubahan wujud zat !

daun talas berbentuk t,

i.:

air diatas

bulat

basahnya. bagian luar gelas yang 
f€

berisi es

14. Bentlrk rneniskus cembung disebabkan

a. adhesi dan kohesi sama kuat

b. adhesi lebih kecil dari pada kohesi

c. adhesi lebih kirat dari pada kohesi

d. hanYa ada gaYa adhesi saja

15. Raksa yang tumbuh di lantai berbentuk

butiran Yang bulat karena "" '

a. raksa tidak daPat bercamPur

dengan debu

b. raksa adalah logam Yang berujud

cair

partiket raksa tidak daPat lePas

dari kelornPoknYa

d. kohesi raksa lebih kuat dari pada

adhesi

4

Jawah :

Jelaskan apa Yang disebut zat itu ?

3aruua!: :

Sebutkan ciri-eiri wujud partikel pada zat cair !

Sawah i

-lelaskan pengertian tentang :

a. koiresi

b. adesi

Sawab : "'."'..".."..
5. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-harifungsi peristiwa kapilaritas !

Jarroab :

oleh ... .



Stantlar KomPetensi :

3. Nlernahami r,vuiud z:a\ tjarr

perubahannYa

Kompetensi Dasnr

3.2 Mencleskripsikan k(ritscp ma:ise! .lrnls

dalam kehiduPan sehari-hari

Indikator
l. lvlenyimpulkan dari percobiiair brhria

massa jenis adalah salurh satti ciri

khas -suatu zat

2. Menghitung massa -ienis ttuniuli

berbagai pcn;-elesaian masalah dailnl

kehidupan sehari-lrari

Massa Jenis

Perbandingan antara massa benda dengan

volume benda disebut massa jenis' Setiap benda

memiliki!'nassa jenis masing - masing' Disekitar kiia

dapat dijumpai berbagai jenis zat misalnya be$i'

ternbaga, air, alcohol dan lain - lain'

Massa jenis benda adalah massa henda setiap

satuan volume. Massa dibag! voltlme merupakari

massa jenis zat, massa jenis Cinyatakan e'iengan

huruf yunani {rho ).

Massa jenis suatu zatdapat diperoleh dari hasil antara massa dengan volume'

MassajeniszatadaiahmassazattiapsatusatuanVolume.

MASSA
Massa ienis = -- -, 

VOIUMC

Keterangan 
3

p = massa jenis zat, satuannYa kg/m 
!

m = massa zat. satuannya (kg)
J\

' ;J,ilI;::#'1":[j[l,,unkan dari massa dan vorume pada satuan massa ienis

adalah gram/ cm3 (system CGS ) atau kg/m3 (S1). Dapat disimpulkan bahwa r1alam Si

satuan massa jenis adalah kg, dan satuan volume adalah m3, ladi satuan massa jenis daian"i

3

51 adalah kg/m

Idarna ett Ivn*saa Jenis ,

,]p=g/crn

1.000

800

Air (+o C)

Alkohol

1.00

-0,80
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padf, yarig paling henar !

1. Sebuah balok berukuran 10 cm x 5

cm x 4 cm bermassa 100 g

dimasukkan ke dalam air Yang

bermassa jenis 1 g/cm3 maka balok

tersebut akan ...,

a Melayang

b. Tenggelam

c Terapung

d. kadang-kadang tenggelam

Nilai perbandingan antara massa dan

volume disebut ....

a. kalor jenis

b. massa benda

c.. berat ienis
d" massa jenis

Pernyataan berikut ini Yang benar

untuk dua buah benda memiliki massa

jenis sama adalah ..".

a. massa dan volumenYa sama,

tetapi jenisnYa berbeda

b. massa' dan volumenYa sama,

tetapi wujudnya berbeda

c, massa dan volumenYa berbeda,

tetapijenisnya sarna

cl. massa dan volumenYa berbeda,

tetapi bentuknYa berbeda

c.2
d20
Berikut ini yang memPunyai nilai

massa jenis terbesar adalah ....

a. massa 20 g, volume 10 cm3

b, massa 60 g, volume 20 cm3

c. massa 150 g, volume 30 cm3

d massa 60 g, volume 6 cm3

Sebuah gelas ukur diisi air sampai 40

cmt Jika sebuah batu massanYa 160

g dimasukkan ke dalam gelas tersebut

sehingga volume menjadi BO cm'.

$assa jenis batu sebesar ... g/ cm3.

a.2
b4
c, 8,5

d17
Sebuah kaleng kosong memPunYai

massa 500 gram dan volumenYa 400

cm3. Kemudian kaleng diisi dengan

minyak sampai Penuh dan ditimbang

ternyata massa menjadi 820 g. Massa

jenis minyak sebesar ,.. g/ cm3.

a. 0,8

b8
c80
d 8oo

Perhatikan gambarl

20 ml

b.

7,

2.

.3.

8.

4. Suatu zat sejenis mempunyai massa

jenis ....

a. sama

b. tidak sama

c. belum tentu sama

d, tergantung volumenYa

5. Massa jenis zat 1200 kg/ m'lika

massa benda 24A0 kg, maka

volumenya sebesar .,, m'.

0,02

a,2

9.

a.
t1
U.

nt1trl,f,rffiffid.r"f



Volume batu tersebut sebesar ..

a. 
"'10 

r-nl

b. 20 ml

c 30ml
d. 40 ml

tlerhatikan gambarl

Gambar di atas menunjukkan pengu-

kuran volume suatu benda yang

bentuknya tidak teratur. Volume ben-
da tersebut sebesar ... .

a" 10 ml

b. 30 ml

c. 50 ml

d 60ml
Suatu zat sejenis mempunyai massa
jenis ....

a. Sama

b. belum tentu sama

c. tidak sama

d. tergantung volumenya

1. Sebuah benda dari kuningan massanya 500 g

Berapakah massa jenis kuningbn tadi?

Massa jenis zat eAA kgim3 jika

massa benda 24OO kg, maka

volumenya sebesar ... mu.

a. 002
b2
c. 0,2

d. 2a

Berikut ini yang mempunyai nilai

massa jenis terbesar adalah .. " .

a. massa 20 g, voiume 10 cm3

b. massa 150 g, volume 30 cm3

c. massa 60 g, volume 20 cm3

d. massa 60 g, volume 6 cm3

Sebuah gelas ukur diisi air sampai 40

cmt Jika sebuah batu massanya 160

g dimasukkan ke dalam gelas tersebut

sehrngga volume menjadi BO cm'.
Massa jenis batu sebesar . ^'g1cm3.

a.2
b B5

c.4
d17
Sebuah kaleng kosong mempunyai

massa 500 gram dan volumenya 400

cmt Kemudian kaleng diisi dengan

minyak sampai penuh dan ditimbang

ternyata massa menjadi 820 g. Massa
jenis minyak sebesar ... g/cm3.

a. 0,8

b80
c.8
dB0

Volume benda tersebut B0 cm3

12.

10

4atu.

14

15.

11.

Jawab :

50 ml

Itrffiu Fryr*itrxsn flIsm - turysdu t, MN



Sebuah benda dari besi massa jenisnya 7.900 kg /m3. Jika massa benda tersebut 1,58

kg, berapakah volurne besi tersebut?

i

[.1

Apakah yang dimaksud dengan massa jenis? Apa bedanya dengan berat jenis? lI
i'1i

Jawab i............, """""""""' !'1

i{
ri
tir
t1
lrl..........""" 
rd

Sebuah batu bermassa jenis 1500 kg/m3 dan ketika ditimbang bermassa 45 gram. Batu lfl

dimasukkan ke dalam gelas ukur yang mula-mula berisi air sebanyak 50 mi. Berapakah 
[il

,skala yang ditunjukkan pada geias ukur setelah batu dimasukkan ke dalam oelas trkLrr lii' t:i

tersebut? (Nyatakan hasilnya dalam mi) 
il

[.:]"":"""""""""""""'"' il
l:l
Irlrii

lrj
II

I'J

i:i
t,,l
fI
i;i
i1

3. Mengapa air dapat berada dalam tiga wujud?
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fi ingfkasarn Materl PemhelajarStandar Kompetensi :

3. Memahanti wu"iucJ

perubalrarrny'a

Kompetensi D;rsnr

3.3 Meiakukan percobaan varrg beri.laita;r

dengar pci:itrain,"lalirttt kchitlrrprin

seharr.iliii

Ind ikatar
l. Menyelidiki proses pcmuairr 1:acla zat

padat. cair d:rn glts

2. Merencanaliurr pcrrobaart sr:dcrhana

untuk menuujukkan pernuaian zat

cair darr znt padat

3. Menun^iukkair prinsip pcuruian dalat'n

tcknologi misalnya llimctal

1. Pemuaianzatpadat"

Alat yang digunakan untuk membuktikan adanya

pemuaian zat padat dinamakan " musschenbroek "

batang loganr

Untuk lebih memahami pemuaian, lakukanlah kegiatan berikut ini !

1. Sediakan alat musschenbroek lengkap dengan beberapa jenis batang logam sepeftl

almunium, kuningan dan besi I

2. Aturrlah sekrup agar kedudukan ketiga jarurm penunjuk skala menunjuk pada skala

yang sama !

3. Ketiga logam dipanaskan dengan pembakaran spirtus yang merat I

4. Amatijarurn penunjuk skala

5. Amati apa yang terjadi

Percobaan ini diharapkan menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga " logam in

mengalami pemuaian panjang. Ketiga logam memuainnya tidak sama, meskipur

dipanaskan dalarn waktu yang sama. Logam almunium memuai lebih dari pada kuningar

dan besi.

Hai ini menunjukkan bahwa, untuk jenis berlainan, besar pemuaian juga berbeda

Perbedaan petambahan panjang terletak pada besarnyakoefisien muai panjang rnasin€

- masing zat.

Koefisien nruai p;rnjan;1 sttatu zat aclalah bilangan ),ang menuniukkan

pertambahan panjang zat paclat jika suhunya dinaikkan C

mm@@ery-r{&*:3grysgsLff



Besarnya k*efisien muai panjang zai padat ciapat #itentukari ni*nSSilrial'rai rumus :

d*
Penamhahanpanjang zat

Panjqngmula x pertarnbahm suhu
atau dapat ditulis

keterangan 1e * panjang zat nruia * mula ( meter )

1".1 :E panjang zat pada suhu ( rneter )

y * koefisien muai panjang zat (1'e )

61 = perubahan suhu zat ( S )

11 fn

Lo. At

zat sesudah dipanaskair L1 dapat

= Co ('1 t'L, At)

Jika suatu zat padat dipanaskan, maka panjanf

dihitung dengan menggunakan rumus persamaan L1

Koefisien muai panjang dari berapa jenis zat padat 
l

Fanjang sebatang besi pada suhu 20"C adaiah 65 cm

0,00001 ZfC. Berapa panjang pada suhu 800C.

Diketahui

L1 = 65cm

At = 80 - 20 ='6coc

a = 0,000012/oC

Ditanya 12= ... ?

L2 = L1 (1 +aAt)

65 (1+ 0,000012 + 60) cm

= 65 ( 1+ 0,00072)

= 65,0468 cm

bila koefisien mi;ai panjang besi

Jenis bahan

Kaca 0,000009

Baja 0,00001

Alurnunium 0,000026

Perak (Pyex) 0,00000_1

Platina 0,00009

Tembaga 0,000017

#-cr#-q ffff,/, 6npdrf6r #*sg;*.llf



Pemuaian zat cair

Untuk mengamati sifat muai zat cair, lakukan kegiatan berikut :

Isilah setiap tabung dengan zat cair

1. Siapkan bejana yang dilengkapi dengan tabun ( pipa ) kaca

2. lsi dengan zatcair yang berbeda, misalnya minyak tanah, minyak sayur, dan oli.

3. Masukan alat tadi kedalam bak yang berisi air, sehigga bejana kaca terendam.

4" Panaskan air dalam bak sambil diaduk beberapa menit.

5. Arnati apa yang terjadi ?

Percobaan ini diharapkan menghasilkan kesimpulan, zal cair mengalami pemuaian bila

dipanask-an,pemuaian zal cair tidak sama tergantung pada jenisnya. lni terlihat dari

permukaan ketiga zatcair tersebut berbeda. lni adlah koefisien muai ruang beberapa zat

cair.

l
i

i
t(

F. !1

Contoh soal

Pada suhu 25oC sebatang kuningan panjang 1 meter,

"c

Hitunglah panjang kuningan pada suhu 75oC !

Jawab

Diketahui L1

t1

I

t2

Ditanya L2

Penyelesaian

koefisien muai panjang 0,000019

1 meter = 100 cm

2soc

= 0,000019/ C

= 75oc

= ,,,?
L2 =11 1+(t2_tl)

= 100 1 + 0,000019. 50

= 100 (1 + 0,00095)

= (100. 1) + 100. 00095)

= 100 + 0,095 = 100.095 cm



Tabel koefisien muai ruanE beberapa jenis zat cair.

No Jenis zat cair Koefisien muai

1 Alkohol(methyt) 0,0012

t. Alkohol(ethyl) 0,0011

a
J. Gliserin 0,0005

Minyak parafin 0,0009

5. Raksa 0,0002

Termometer raksa dan termometer alcohol memanfaatkan muai zat cair

Penyebab pemuaian pada zat cair adanya perbedaan koefisien muai ruang zat cair

Koefisien muai ruang atau muai volume adalah bilangan yang menunjukkan

peftanbahan volume setiap, satuan volume suatu zat bila suhunya naik C.

Pada pemuaian zat cair berlaku persamaan

, V2=Vl (1 +y.,\t)

Keterangan

Vl = panjang zat padat pada suhu t2" C 1m',cmt;

V2 = panjang zat padat pada suhu tloC 1mt, cmtl

o

y = koefisin muai panjang (1 C)

At = t.,.t,

t^ = suhu awal (oC)
2

t. = suhu akhir (oC)
1

Rumus muia volume zalcair didepan juga berlaku untuk zat padat. Besarnya muai

ruang zat pada tiga kaii koefisien muia panjangnya

Contoh :

Raksa pada suhu 10oO, volUmenya 500 cm, dipanaskan menjadi 50oC. hitunglah

volume raksa sekarang, jika koefisien muai ruang O,OOO1 82toC I

I
+-



Pgnyelesaian :

Diketahui : V, = 500 cm

= looC

= oooC

= ll -tz6ooc - looc = sooc

a

= vt (1+ y. At)

= 500 (1+y. At)

= 500 (1 + 0,000182. 50)

= 500 + 4,55 = 504,55 cm3

v2

V.?

At

Ditanya :

Pemuaian zat gas

Alat yang digunakan untuk memuaikan gas disebut 'l dilatometer ". Untuk memahami

pemuaian gas, perhatikan percobaan di bawah ini !,

a. Mula - mula kita masukkan gas, perhatikan percobaan di bawah ini!

b. Genggamlah dilatometer dengan kedua tangan. Apa yang dapat kamu amati.l

v2

v2

Ternyata setelah kita tunggu beberapa saat dapat dialrnati adanya gelembung *
gelembung udara naik kepermukaan air. lni berarti gas didalam dilatometer memuai.

Sifat muai gas digunakan dalam termometer gas. Termometer ini digunakan dalam

labnoratorium untuk suhu yang sangat rendah. Pemuaian pada gas merupakan volume

atau pemuaian ruang

Koefisien muai volume ( ruang )semua gas adalah sama besar yaitu atau

0,003663/C ( datemukan oleh joseph L. Gay - lussac dari Perancis )

lhub ffmgrfrnum dillcnr * Wryadu / tulas,,



Dari percobaan.tersebut ditentukan persamaan sebagai berikut :

Pemuaian gas pada tekanan tetap

v1 =Vo(1.*(t2-t1 )

Keterangan ,

Vt = volume gas setelah dipanaskan (m
33

atau cm )

Vo = volume gas sebelum dipanaskan 1 mt atau cm'1

t1 = suhu benda sebelum diPanaskan

t2 = suhu benda setelah diPanaskan

Contoh .

Suatu gas volumenya mula - mula 3 mt dalam suatu ruangan tertutup pada suh

21oC kemudian gas dipanaskan hingga mencapai 112'C. pada tekanen tetap hitungla

volur4e gas. setelah dipanaskan !

Diketahui Vo= 3 m' At = 1 12oC -21oC = 91oC

'Volume gas setelah dipanaskan V1

v = v^(.1 * 1 (t -t )' 273 '2 1'

"1

= $(1+-xAt)

= 3(1+ *"91 )m =3(1 .*) *'=4dm'

4. Penerapan pemuaian zat dalam kehidupan

Pemuaian zat dapat diterapakan dalam tekhnologi antara lain :

fi" a_l . -)-:.._';:gryr?._" o)

r.i

H

Ffi

t!i{
rl
,4
,il
ll1

,lil
h [:i

h1
t1

Iil
F,I

H
F1
|'1
ir'l

P.j

t1

t,l

a. Bimetal



Sifat pemuaian zat ciaiani kehidupan dimarrfaatkan dalam kelingan disebut bimetal (

iii= dua, metal = logam ;. Fenyambungan bimetal dilakukan melalui proses

i suhir tertentu. Pada suhu kamar ( 27"C )bimetal lurus. Bila
penranasan sarnpa

bimetal dipanaskan, logam yang koefisien muai panjang.lebih kecil. sebaliknya bila

didinginkan akan memberrgkok kearah logam yang koefiiien muai panjangnya lebih

besai. Dengan sifat inilah, birneta! banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan"

Bimetal banyak digunakan dalam sekitar otomatis, berfungsi menghubungkan

dan memutuskan arus secara otomatis dalam setrika listrik otomatis. Bimetal

-ilnr rr'.'rt;.;i". ::i rl:1 n*,'is l,iil', i,;1,:?l l'.*l;*karai'1. [;r;t*iri .**ring diguxallnn pada
-"r3 ri ,;r\*r' r- . *

termometer untuk mengukur suhu yang sangat tlngi. Bimetal dapat dipakai pada

beberapa alat antara lain:

* Saklar automatis pada setrika listrik'

* Alat pemberitahu kebakai-an.

* DiPasang Pada termometer.

b. Pemasangan rel kereta aPi.

Pada sambungan rel kereta api harus diberi celah, ini digunakan sebagai tempat

pemuaian Pada waktu hari Panas.

c.

d.

Pemasangan kaca jendela.

Ukuran kaca harus sedikit lebih kecil dari ruangan yang tersedia' Hal

digunakan untuk memberi ruang muai pada waktu hari panas.

Pemasangan bingkai besi roda kereta kuda

Diameter ban dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan diameter roda k

kemudian ban dipanaskan sehingga memuai dan dapat dipasangkan pada r

besi.

Pengelingan logam
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1. Alat musschenbroek digunakan untuk

mengamati pemuaian ... .

a. zat padat

b. zat cair

c. zat gas

d. semua zat

Besarnya pertambahan panjang logam

yang dipanaskan tergantung pada

faktor berikut, kecuali ... .

a. jenis zat

b. massa jenis logam

c. kenaikan suhu

d. panjang mula-mula

Koefesien muai panjang suatu zal

adalah ... .

a. besarnya perubahan panjang tiap

satu derajat celcius

b. besarnya pengurangan panjang

tiap satu deajat celcius

c. bearnya penambahan panjang tiap

satu derajat celcius

d. besarnya perurbahan panjang tiap

satu satuan panjang tiap perubah-

an suhu 1oC

Merebus air pada cerek yang berisi

penuh setelah menjelang mendidih air

akan tumpah karena ... .

a. air memuai dan cerek tidak

b. terjadi gelembung pada air yang

mendidih

c. pemuai air lebih besar dari pada

cerek

d. air dan cerek sama-sama memuai

5. Berikut ini adalah eontoh manfaat cia:"i

peristiwa pemuaian, keeuaii ....

a. saklar listi'ik

b.

b. sakeiar birnental lj
c. pemasangan roda ban baSa 

1,1

d. melepas iutup botol dengan 
"uto 

[]t.{
dicelupkan air panas 

p.1

Dari percobaan alat Musschenbroek lj
diperoleh data koefesian mua! panlang 

Fl

tembaga 0,000017fC, alunrinium fii
0,000024ioc dan besi 0,000011fC. f;l .

urutan rtuiar logam yang pemr;aiann,,a [ll

terbesar sampai yang terkecil adatair [',j

I-,1

i:i
a. besi, tembaga, besi 

ti-i

b. aluminiurn, tembaga, besi 
iil

c. ternbalga besi. ali;rn;ni'-rn: l;l

d. aturRrinium, besi, tembaga fi

Faila benda padat yang memuai 
Ll
II

\.).

7.

besaran yang tidak berubah adalah .. 
i.'1

a. massa

b. volurne

8.

a" q =28
b' F =112c

c' F =2CI

d. u =p

fefiffi Pf$i.,tue@eer#r--f;$



9. Jika koefesien muai panjang zal o,

koefesien muai luas B, dan koefisien
'muai 

volume y, maka hubupgan yang

benar adalah ... .

a. Y=3qdany=3!29
b. Y=2sclany=3B
C. Y=3odany=213a
d. Y=3Bdany=312s
Koefisien muai volume parafin adalah

0,0009 loc. Maka 1 liter perafin yang

suhunya naik 100C, mengalami

penambahan volume sebesar ... .

dt. 0,009 cm3

b. 0,09 cm3

c. 0,9 cm3

d. 9 cm3

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Pemuaian zal cair lebih besar dad

pada zat padat

2) Pemuaian zat cair hanya muai

ruang saja

3) Pemuian zat cair lebih teratur dari

pada zat padat

Yang benar adalah pernyataan ... .

a. 1 dan2

b. 1dan3

c. 2dan3

d. 1,2dan3

Grafik hubungan antara volume V dan

suhu t, untuk air adalah ... .

a.v

b uv_,* t,
d.'

t

Sebuah bimental terbuat dari aluminium

dan tembag.a, koefesien muai

aluminium lebih besar dari pada

tembaga, ketika dipanaskan birnental

akan ...

a. tetap lurus

b. melengkung kearah tembaga

c. melengkung kearah aluminium

d. putus dan rusak

Apabila koefesien muai panjang benda

0,000015/oc, maka koefesien muai

ruang benda itu adalah .... .

a 0,000005

b. 0,000015

c. 0,000030

d 0,000045

Tiga buah benda aluminium, alchohol,

dan udara, volume dan suhunya sama

Jika ketiganya dipanaskan bersama-

sama, maka urutan perubahan volume

dari yang terkecil adalah ... .

a. aluminium, udara, alchohol,

b. aluminium, alchohol, udara

c. udara, alchohol, aluminium

d. alchohol, aluminium udara

13.

10.

14.

11.

15.

12.

' "l_l__,lu-z
L__- )

t
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1. Apakah yang dinamakan memuai?

lawab : .,...".,..,,"

2. Apa yang dimaksud dengan koefesien muai panjang suatu zat?

Jawab :

sebatans;;;;; ';; 
;;;: ;;;;;;;';;; ;;;;; ;;t

o'
alumunium jika dipanaskan sampai suhu '100-c (alumunium = 0,000023)

Jawab i 0,...,,...... ,'..,r..r.r,r,.. r.r,',",.',rr..

..8.r'rrr.rri.r.,............:rl$.rrt.it..r'

oO
4. Sepotong leigarn yang pahjangnya 50 cm bersuhu 0- C setelah di panasi sarnpai 100 c

panjang logam meniadi 50,08 cm. Berapa angka muai panjang logam ?

Jawab : .....,....,.,

Volume lernpeng besi pada suhu 40oc adalah 125 cm3. Bila koefisien muai panjang besi
o

0,000012i'c. Berapa volumenya pada suhu 600c ?

Jawab : .........."."

i.i
!^i
t.. l
l' .:i

il
t.i
I.1
i:,1
t_i

t/&w*furfiacd*tl

---
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secara alamiah dapat bernlnda! i'::::1i ''ilfl

Standar KomPetensi : .

]. 
"- 

t a.,runurni rvujud zar

perubahannYa

KomPetensi Dasar

r.+'Hi.nO.rf.tlpsikun pctun kulor tl:'rlrttti

' ' 
,la"grrrarl rvuiucl zat dan stthu sttirtn

benria serta pcncrapannya dirlam

treh iduPan sehirri-htrri

lndikator
i"" ii".rr.rio'ri penguruh killor tu'lturlitp

',,:;,,i;i;;" sul"'i h'"'lt' r'!'!rrlrrrhirrr

rr u.]r.ttl zat

l. Vl,li.r'aifi laktor-faktor vrng tlaPat

rrr(: r\1DirC'Pilt PCn 
gtluPLIn

, rtl"nietidili banr akn) a kirlor. l ang
) 

at".tr'it" untuk ntcrrrikkiin sultu zut

., it'"^t.iiol*i rtlot vang dihuttrhkun
' 

",-rr'*tt 
nrerrtlididll tlan tnclchtrt'

5. lrleneraPkan hrrhungan

t): rn.C'. At

t-l . nr.tldanQ=m'L
Y,rt.rrt''"i tit"rikarr nrirsrtIrh sctlet hu-

:ilXff ffiIi",''.n!''oeuenoa'111,":g',l::l
::H:1" *" #;nrnunnun 5:'::^li:i,^?;:Xl'o'#ilH*,i ;;; ;;g'n n:::n:'-T^n':3[Iff 

::berptnoan udu lurru .n 
pendingin.

ii, oinrnt, denEan ''1: l^11:^::::"' va*u ioure
'iT,:Iilil' #ilil'n 'ut"n 

enersi' Yaitu 
joure

ataL r k:!^"'

Kalor dapat rnenaikan suhu suatu zat dan dapat

mengubah wuiud zal' Benda yang dapat kalor

suhunya naik, sedanE yang rnelepas kalor suhunya

turun

Besarnya kalor (Q) vans din11':n'l^::-ltY*l
besalrrld notv'l 

::^'i^^" rn2csa benda (m)'

benda sebanding dengan li:*i^- cehandino

ffi:ffi;?i*; r<aior"1"niu (c) dan sebandins

O"n"gnn kenaikan suhu (At) --->

Ketrangan :

-o
l-m
-c
-at

kalor yang diperlukan atau dilepaskan (J)

massa bneda (kg)

kalor jenis benda (/kg "c)

kenaikan suhu (oC)

suhunYa naik 1oC' --- G = m x c

Satukalori(1kal)dapatdidefinisikanbanyaknyakaloryangtiiperluikanlgrama
sehingga suhunya naik t"9: "i,|'Lni'" "tu' 

kiioll:l didefinisrkan banvaknva var

diperrukan untuk menaikkan 1 kg air, ,"hinggu suhunya naik 'xoc'

l kalori =4,2jouledan l joule =o'24 kalori' 
rrin.rrrrkafi oleh 1 kg zat sehing

;.fl:[,1i]::i:H:ffi;"**nya xaror vang ciiperrukan oreh 1 kg zat sehtng

suhunYa naik sebesar 1oC'

KaPasitas kalor adalah banYaknYa kalor yang diperlukan' oleh suatu benda sehing

,{ro #j{'j;-.i-'



ti at*r' jenis
Zet

\ir

.\ir raiisa

Aik,rl*.1

Besi

K*lor jenis Z'at

kliaiil'g"C' i .lltg't;
i
I

: '*--
kkal/kgo

C

J/kgo
C

i.00 4190 I(aca 0" 16

nqa
0,03

1:0l-lu Minyak tt'inah

r) i5 230t) Seng

0"11 460 Tembaga

Emas 0.03 0 130 Timbal

:,, Kalor Yang digunakan untuk mer

.::melebur adalah plristiwa perubahan iruu1ud yang membutuhkan kal:r' sedang mengembun

:i:dan membeku adalah peristiwa perubahan wujud yang rnelepa$kaii i<aior"

';l

:.lRenguapanmerupakanperistiwabergerakkeluarnyamolckul-mr:lekulderipermukaan
:jzat cair. tserapa cara mempercepat penguapan' yaitu :

kalor uaP" -',

Q=mxU

Keterangan:Q,

n-l

l't-' U

energi kalor Yang diPerlukan (J)

massa zat (kg)

kalor didih atau kalor uaP (J/kg)

,:; 1 Mcnranaskan

irz [ilemperluas Permukaan zat cair

ii, meniupkan udara di atas permukaan zalcair

i:i+ mengurangitekanan
;:i

[{a*u"trp, peristiwa penguapan, anatara lain :

ii,t Merebus air loooC

[i]z Meniemur pakaian basah menjadi kering
l-1 r- -^
[1 t Penguapan gas freon dalam lemart es
::-l J. I urryuqlJul Y*- " - -'

ii o Alkohol ataupun spiritus yang diteteskan pada kulit tanaEn ilapai i'i"€.!li'lap'

ii ,,,- o,o* ac!arah suhu pada saat zat cair mendieiih. Fada tei"iir.iai-' 'rLtii3 ilLrrmal (76 cm

I.1

[{uul air mendidih pada suhu 100oC. titik didih suatu zat clapai diuDah-L:D3h dengan cara:

i;]tet.anan 
ditambah nraka titik didihnya naik, tekanan dikunangi' riiax= iitix tiiorhnya turun' dan

[:ltrenambahkanketidakmurnian zat maka titik diclihnya rraik. Aiat .van"q .iapat lne ndidihkan air

F.i "-

[l]oi atas 1000c adalah otoklaf dan presure cooker. untuk nrengubei iir';i';cl cair menjadl gas

[:jpacia titik didihnya diperlukan energi [<alor. Jumlah energi o'i"f i1?nQ diperlukan nnutk

i '.{einr r{irlih atau
:firu.['}, i'";; 

'Ji 
o*, *riro cair rienjadi gas pada titik didihr:ya d sebut xaior didih atau

/ fntae Ytl 7 Semes*r 6a1at - |



Kalor Uap * Kalor Ernbun

l\l.i!fl!!,rn+
rr;+;L Ji*5L r'0^\i ttiit Srurri \ vl I(clor uap {.}/kg}

Air 100 2,?60"000

Es 100 :.260,000

Alkohol 78 r .100.000

Raksa 357 2',12.004

Iernbaga 1.187 5.069.000

Perak 2.193 2.3 3 6.000

Emas 2.600 1.578.000

Timah hitam 1.750 871 .000

Oksigen r83 213.000

Nitrogen 1c)6 101 .000

Jymlah kalor yang dilepas untuk mengubah 1 kg zat dari wujud uap menjadi cair pada

titik embunnya disebut kalor embun, Titik embun adalah suhu pada saat zat gas mengembun

Suhu pada saat zat padat melebur disebut titik lebur Apabila tekanan uda,ra luar

berubah-ubah, maka titik lebur zat juga akan mengalami perubahan. Untuk mengubah wujud

padat menjadi cair pada titik leburnya diperlukan energi kalor. Jumlah energi kalor yang

diperlukan untuk mengubah 1 kg zal dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya disebut

kalor lebur.

Q=miL

Keterangan : Q =

m=
L-

energi kalor yang diperlukan (J)

massa zat (kg)

kalor lebur (/kg)

Jumlah kalor yang diiepaskan untuk mengubah 1kg zal dari wujud cair menjadi padat

pada titik bekunya disebut kalor beku.

Titik beku adalah suhu pada saat zat cair membeku kalpr lebur = kalor beku

Nama zat 'l'itih lebur Kalor alor ke lebur ur (J/kg)

Air 0 336.000

Es 0 336.000

lba* Mlgr*tahuan tl*w - TcrP ad u /



ii Kalor dapat berPindah dari suatu tempat ketempat lain. Kalor berpindah dari suhu tinggi

perpindahan kalor melalui zat tanPa disertai

yaitu :

. konduktor adalah zat

tembaga, aluminium, dll

lsolator

yang memiliki daya hantar kalor baik. Contoh : besi, baja'

isolator adalah zat yang memiliki daya hantar kalor kurang baik. Contoh : kayu,

kertas, kaca air, dll

Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-

partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat, peristiwa

konveksi, antara lain :

a. Pada zal cair karena perbedaan massa jenis zat, misal sistem pemanasan air'

sistem aliran air Panas

b. Pada zat gas karena perbedaan tekanan udara, misalnya terjadi angin darat dan

angin laut, sistem fentilasi udara, untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam

ruangan dipasang AC atau kipas angin, dan cerobong asap pabrik.

c. pada siang hari daratan lebih panas dari pada lautan. Hal ini mengakibatkan udara

panas di daratan akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari

permukaan laut, sehingga terjadi gerakan udara dari laut menuju ke darat yang

biasa di sebut angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari, biasanya digunakan oleh

nelayan tradisional untuk pulang kedaratan'

d. pada malam hari daratan lebih dingin dari pada lautan, hal ini mengakibatkan udara

panas dipermuakan air laut akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin

dari daratan, sehingga terjadi gerakan udaraa dari darat menuju ke laut yang biasa

disebut angin darat, Angin darat terjadi pada malam hari, biasanya digunakan

nelayan tradisional unutk melaut mencari ikan'

i.i
l:'1

f,''l

hltl
i.1

i.1

perpindahan

Alkohol l14 10400

Raksa -39 12.570

Tembaga 1.083 205.300

Iimbal ):t 24.934

Aluminiunt 660 402,2

Oksigen 219 r4.000

Nitrogen 2r0 26.000

MN YII I 8ow8{t8r fiasat * J.I
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3. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa alat perantara. Alat yang digunakan untuk

" menyelidiki sifat radiasi berbagai permukaan disebut termoskop difernsial. Kedua bola

lampu Cicat warna yang sama, tetapi diantara boal tersebut diletakan bejana kubus yang

salah satu sisinya permukaannya hitam kusam dan sisinya lainnya mengkilap, beberapa

contoh penerapari nerpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari .

a. Pada siang [-rart r:anas, srang iebih suka memakai baju cerah dari pada baju gelap.

Hal ini Lrertujuan untrrk mengurangi penyerapan kalor.,

Cat mr:t:il atau moior dibuat mengkilap untuk mengurangi penyerapan kalor.

Mengenakan jaket tebal atau meringkuk dibawah selimut tebal saat udara dingin

badanrr':u {rcra!e nyary,an.

d. Dinding termos ci;apisi p*rak.

Femanfaatan l<alor eialarn dalarn kehidupan sehari-hari

1" Ternnos

Terrnos berfungsi iintuk menyimpan zat cair yang berada di daiam agar tetap panas

dalam jangka wsktl: i*rtentu. Termos dibuat unutk mencegah perpindahan kalor secara

kondt.iksi, kenvekui. ITi;:iLrpL{n radiasi. Dinding termos Ci buat sedemikian rupa untuk

menghamt:at perpirrri,rhan kalor dalam termos, yaitu dengan cara .

a" Pei"rnukaarr iaburtg k.rca l:agian dalam dibuat mengkilap dengan lapisan perak yang

berfungsi nre neegah perpindahan kalor secara radiasi cJan memantul radiasi kembali

daiarn terrnos.

b" Dinding kaca s*L:;agai konrjr."iktor yang jelek tidak dapat memindahkan kalor secara

konclu(si.

c. Ruang han":p* rlii,tltara rJua dirrding kaca, untuk mencegah kalor secara konduksi

dan ager konv*ksi dengan udara luar tidak terjadi.

2. Seterika

Seterika tnrliuet dari lagam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor
secara konrJuksi kti p;:katar: yang sedang di seterika. Adapun pegangan seterika terbuat
dari bahan yailg hensif*t :sciator.

3. Panci nrasak

Panci rri*r*is iarhuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya menkilap. Hal ini

uniuk r:-lengur;c;ifit ii;nr;*rar kalor. Adapun pegangan panci terbaut yang bersifat isolator

untuk ;"len;l'i*,*i r:t irilil.

Gontoh :

1. Air dengar) nra.:s;i'iil kg dipanasi pada suhu 100C ingin diubah menjadi uap

padaberapak;rh kaioi'y'anE diperlukan jika kalor uap air 2,26.j / kg I

Fen5rs;ss21s'-l

Diketahui .

I
i: =, 2,2S 10 j/ kg !

b

c.

kg

f/rmru#&r*gre.ei.r**#d?#ddf fsrrre-'dbi,p*dallffota*



Ditanya Q = ...?

Rumus O = rn.u

= 4 x2,26.108

= 9,04 .1ou joule

2. Aluminium yang massanya 4 kg dengan kalor lebur 41A5 j/kg' berapa kalor yxng

diperlukan untuk melebur ?

Penyelesaian :

M = 4kg
5

l- = a. 10 j/kg

Ditanya Q =

Jawab .

Rumus 0 : m.l

= 4x4.1lkg
5

= 16.10 j

= 1,6. 100 j

Jadi kalor yang diperlukan 1,6 x 106 joulke

" 
sedangkan untuk menghitung besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikan

suhu dan untuk merubah wujud dalam perubahan wujud suatu benda seperti

diagram dibawah ini digunakan rumus :

Qt= Q,*Qr*Q,*Qo

Perhatikan diagram di bawah ini :

Keterangan :

Q1 = kalor diperlukan untuk menaikan suhu (wujud tetap )

Rumus Ql = ffi. c. At

fi#s#I-J",



Q2 = kalor diperlukan untuk mengubah wujud ( suhu tetap )

Rumus

Rumus

Rurnus

Qr=t'.L

Q3 = kalor diperlukan untuk mengubah wujud ( suhu tetap )

Q.=ffi.c.At

Qq = kalor diperlukan untuk mengubah wujud

Qo=m.U

At = t2 -t1

= 0-(-20)

= 2ooc.

Sehingga jumlah kalor yang diperlukan :

Qt= Q,+Qr+Qr+Qo

Contoh :

Tentukan besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah 4 kg es dengan suhu -20o(

jika kator jenis es ( Ces ) 21 O0 ykoc, kalor lebur ( L ) 336.OOO j/kg dan kalor jenis air (

o

air ) 4200 j/kg C.

Penyelesaian :

Diketahui

m = 4kg
o

Ces = 2100 j/kg C

Les = 336.000 j/kg

o

Cair = 42AA j,kg C.

Ditanya Qt = ...')

Rumus:

Tahap 1Qr m. Ces. At

4 X2100 X20

168.000j

168 Kj



Tahap2Qz = m.Les

= 4 X 336.000

= 1344,(.J

Tahap3Qs = m.Cair.At

= 4X4200x60

= 1008000 j

= 1008 Kj

Qt = Q,,+Qr+ Q"

= 168 Kj + 1 344Kj + 1 008 Kj

Catatan :

.1 kkal = 1000 kalori .1 kalori = 4,2!oule 1 Kg = 1000 gram

1 Kj = 1000 joule '1 joule = 0,24 kaiori

Perpindahan kalor

Secara alami kalor akan

suhunya lebih rendah.

pindah dari benda yang suhunya tinggi kebenda yang

$idl Aipa iawaban van$ patin$ bgtrqj

Salah satu cara mempercepat terjadi-

nya penguaPan adalah .'

a. memPerkecil bidang Penguapan'

b. memPerkecil kristak larutan.

c. menaikkan suhu.

d. menambah tekanan diatds Permu-

kaan.

Apabila dua benda yang suhr.rnya ber-

beda disentuhkan maka ...

a. kalor mengalir dari benda bersuhu

tinggi kebenda bersuhu rendah.

b. kalot akan mengalir dari benda

bersuhu rendah kebenda bersuhu

tinggi.

At = t?-11

= 6ooc - ooc
o

= 60C.

c. benda bersuhu tinggi suhunya ber'

. tambah.

d. benda bersuhu rendah melepas ka-

lor.

3, Energi kalor dapat dihasilkan oleh alat -
alat berikut , kecuali '..

a. setrika listrik

b. solder listrik

c. komPor listrik

d. termos

4. Berikut merupakan cara mempercepat

penguapan, kecuali... .

a. memanaskan

b. memPerluas bidang Permuakan



6.

*. rnengalirkan udara di atas permu-

kaan

d. menambah tekanan udara

Banyaknya kalor yang diperlukan untuk

r,relebur zat bergantung dengan ... .

a. rnassa zat dan kalor jenis zat

b massa zat dan volume zat

0. massa zat dan berat jenis zat

d. massa zat dan kalor uap zat

Banyak kalor yang diperlukan untuk

meleburkan zat sebanding dengan ... .

a. massa zat dan titik lebur zat

b massa zat dan titik beku zat

c. massa zat dan kalor lebur

d. massa zat dan kalor uap

l\Ierebus air di daerah pegunungan le-

bih cepat dari.pada didaratan, karena

a. air pegunungan murni

b. tekanan udara lebih rendah

c. tekanan uadara lebih tinggi

d. air pegunungan tidak mengandung

kapur

Jika di dalam gelas terdapat es, pada

dinding gelas bagian luar menjadi ba-

sah. Hal inlmenunjukkan ... .

a. es melebur sehingga sampai mem-

basahi dinding gelas

b. es yang dingin dapat menembus

pori-pori gelas

c. air keluar malalui pori-pori gelas

d. udara disekitar gelas suhunya lebih

tinggi mengembun pada luar din-

ding luar gelas.

Banyaknya kalor yang diperlukan untuk

memanaskan satu kilogram air sehing-

ga suhunya naik 1oC di sebut ... .

a. kalor uap

b. kalor jenis

c. kapasitas kalor

d. kalor lebur

10. Perubahan wujud

gas disebut...

a. menguap

b. mengembun

i;
dari padat menjaOif<

.{
lz

c menyublim |!

d. membeku

" 11. Kalor yang diterima oleh air saat mendi-

dih digunakan untuk ... .

a. menaikkan suhu air

b. menjaga suhu air tetap

c. mengubah wujud air menjadi uap

d. mendekatkan antara parlikelnya

12. Ujung sendok dipanaskan di atas nyala

lilin, ternyata ujung lainnya menjadi

panas. Hal ini menunjukkan perpindah-

an kalor secara ... .

a. konveksi

b. radiasi

c. konduksi

d. konduksi dan konveksi

13. Sepotong besi mempunyai massa 0,2

kg dan kalor jenis 0,1 1 kal/kgoC.

Suhunya turun dari 75oC menjadi 25oC

banyak kalor yang di lepas ... .

a, '1 10 kkal

b. 0 55 kkal

c. 0,22kkal

d. 1,65 kkal

14. Jika suatu zat mempunyai kalor jenis

kecil maka zat itu ... .

a. cepat naik suhunya jika dipanaskan

b. lambat naik suhunya jika dipanas-

kan

c. cepat mendidih

d. lambat mendidih

15. Apabila suhu air yang massanya 200

gram dinaikkan dari 20oC sampai 100oC

maka kalor yang diperlukan ... .

a. 20 kkal

b. 4 kkal

c. 25 kkal

d. 16 kkal

v.

tr .qrqqry



1.

2.

,awau.ilrrrrrrr..---lr.t.rl..irr..ri,..........'...

'i'r'r'rr'rr"r

Jika kita memasak air didaerar, p"gunu;g,n *'r" air akan mendidih di bawah suht"r

100o C. Jelaskan ! 
--irrrr!,.r...,.r.rr.r'l!"r,'r""r"r'.r""""r

.ir.,,..,...,.., Ji 75oC . Bila

5,Besimassanyal00gramdengansuhu25oCdipanaskanmenjadimenla(

kalor ienis besi 0'11 kallgoC' rtitung ;tor yang diperlukan !
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Kompetensi D:tsar

i Llenrhondingkan

pcrulralia.ri lliika

).. i.ier-.Iki r:i lik:i,.i i::,.r ; ;rll-,arr j : sili,: iilt li
itc.,rutaltt," l:i1;ri;1 ;i;1i;1tr kei;idLrpun

,rlhan-irar: ri::n ntcnqlicrnun:kasi-

1, Perubahan materi

Kita dapat rnengenai suatu zat dan me^-- ;

bedakan dengan zat * zat yang lain kare-:,'
setiap zat rnemitriki ciri khas ( karakteristir lll

maslng * masins karakteristik suata zat diseb--1i

b' $ifat iniensif adalah suatu benda yang tidak tergantung pada ukurannya, bentut< oa- "{

dengan sifat * sifat zat

{iifat zat dit-.ragi 2 kelompok :

a" sifat ekstensif adalah siiat tergantung pada ukurannya, .bentuk,
.'n:+l^,i''iildtt:ir,,

Mrsainva : stf:it eksiensi adalah mas$a dan volume.

jumlah zat. Didatam sifat intensif terdapat slfat kinria.

Beberapa contoh perubahan fisika adaiah :

a Es yang mencair

0. /tir yar,g mernbekr.r men.ladi rjs

c. Air dipanaskan nrenjadi uap semua

d. beras yang ditumbuk menjaditepung

e *ap air menjadi embun

U $ifat fislka zat

$ifat fisika rnerr:pakan sifaf - sitat yang dimiliki suatu benda.
tersebut tidak br-rrubah menjadi zat baru. Sifat * sifat fisika suatLl benda :

a. Ke;-apatan'( densitas )

atau gram Dalarn system MKS dinyatakan kg/m3. contoh :air memiliki

C I 1 5J0 kgirn . Artinya tiap 1 air rnassanya sebeser 1S00Kg.

il

t.- i

tL

dan jumlah z=: i.

;
x

L

ts

tL.

l

F

l

Saat be-:='"

{

llidS- -

Kerapat*n merupakan ri,rassa tiap satuan volume zat. Kerapatan ca:::,"
diartikan massa jenis (c )kerapatan benda dijadikan dalam satuan gram - )

Jfimx @rotultrm fil*tfr * fbrwMu l,

.;p*ll" s.s-,:
4iiF' "{k'



Massa jenis (gram/cm)-Nama zat

Alurnutririur

Terxbaga

Emas

Intan

Besi

lGabLrs

1.00

0.el

r .0i

i.6u

1.18

t. r0

8"90

i 9.30

ii

7,90

a.22

2,00belerang

b. Wujud zat ( fase zat )

Suatu benda dapat berubah dalam bentuk padat, cair, dan gas tergantung

pada kondisi yang memungkinkan. Wujud zat merupakan salah satu sifat fisika.

Sedangkan tigk lebur,.titik dan beku perukruiran wujud zal dapat dinyatakan

suatu bilangan yang disebut dengan " ketetapan fisika "

Contoh ketetapan fisika air yang mendidih suhunya 100"C es mencair

suhunya 0'C.

Warna

warna merupakan salah satu alat fisika benda. Setiap benda zat 
I

tedentu memiliki warna yang berbeda dan menjadi cirri tersendiri dari benda I

atau zat tersebut. contoh : SuSu berwarna putih dan karbon berwarna hitam'

Kelarutan.

Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat fisika' Tidak

semua.zat dapat tarut dalam pelarut tertentu. Bahkan ada zal yang tidak larut

dalam pelarut aPaPUn.

Contoh : gula dapat larut dengan baik dalam air. sedangkan kopi tidak larut

dalam air.

Daya hantar listrik.

Kemampuan menghantarkan listrik atau panas merupakan sifat fisika.

Contoh kayu merupakan bahan isolator dan besi merupakan bahan konduktor.

Kekerasan memiliki tingkat yang berbeda - beda . kekerasan suatu benda juga

merupakan sifat fisika. Contoh : intan lebih keras dari pada besi., disamping itu

c.

d.

e.

,fffi{nr/#i@rCIa*d-l.l



bau termasuk sifat fisika, misalnya durian harum, sedangkan amoniak

pesing.

2l Sifat kimia zat"

Sifat kimia zat adalah perubahan pada benda ( zat ) yang menyebabkan

terjadinya zat yang jenisnya baru. Contoh sifat kimia suatu zat :

a. Pernbakaran

firlisalnya : bensin, kayu, kertas apabila ,lih:akar akan rnenjadi asap atau arang.

Berkarat.

Misalnya : logam seperti besi, seng rnernpunyai sifatdapat berkarat.

Peragian.

Misalnya . tempe terbuat dari peragian l<edelai yang diberi ragi tempe.

Korosit.

Sifat suatu benda yang dapat rnerusak benda iainnya saat benda tersebut saling

bersentuhan. Contoh bersifat korosit

e. Murdah rneledak"

Karena adanay interaksi dengan.oksigen benda - benda di ala mini tidak

mempunyai sifat mudah rneledaic, misaln;,a ;roniui::, nragnesium dan natrium,

Perubahan Kirnia

Sernua benda yang berubah dan nrenghasiikan zat vang sejenis baru.perubahan ini

disebut "perubahan kimia". Contoh kayu dibakar ,'nenjadi arang, kertas dibakar menjadi

abu.

Adapun ciri - ciri perubahan kimia adalah :

a. Zatyang berubah sukar didapatkan kembali seperti bentuk semula.

b. Pada perubahan kimia terdapat zat baru.

c. Pada perubahan kimia diikuti perubahan - perubahan sifat * sifat kimia zat melalui

proses yang disebut dengan reaksi kimia.

Perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari- hari.

Baik perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari - hari memiliki peran

penting. Misalnya . proses pembuatan air tebu dan pengolahan minyak bumi, didalamnya

berperan perubahan - perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia digunaka untuk

kehidupan sehari - hari, diantaranya adalah proses pembuatan tape, pembuatan pupuk,

pengolahan besi dan baja, dan pengolahan almunium.

b.

Wq,*i1-@SUfs*ssry, :f
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1. Ciri khas yang dapat diamati tanpa 6" Yang merupakan sifat kimia dari besi

merubah zat-zal penyusun materi yaitu ... .

tersebut dinamakan ... .

a. sifat kimia

b. sifat kimia

c. sifat alam

d. sifat zat

2. Perubahan pada zat yang ttdak meng-

hasilkan zat jenis baru disebut .. .

a. perubahan alam

. b. perubahan kimia

c perubahan fisika

d. perubahan zat

3. Ciri-ciri suatu zat yang berhubungan

dengan terbentuknya zat jenis baru

disebut ... .

a. sifat kimia

b. sifat fisika

c. sifat alam

d. sifat zat

4. Sayuran menjadi

contohfrtubahan

a. kimia

b. alam

c. zat

d. fisika

basi merupakan

'10. Sifat yang dimiliki benda, saat benda'[

tersebut tidak berubah menjadi zat barii !i
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a.' mempunyai-massa jenis besar i

b. berwarna hitam ;

c. mudah berkarat 
i

d. titik didih tinggi 
f

Sifat fisika dan sifat kimia suatu benda

termasuk sifat ....

a intensif

b. eksentif

c. ekiusif

d. aktif

Sifat suatu benda yang merusak benda

lainnya saat benda saling bersentuhan

disebut ... . 
.

a. berkarat

b. karasif

c. ekstensif

d, intensif

Sifat dasar satu zat yang i'nenyatafian

mersia adalah ... .

a. massa

b. panjang

c. volume

d. lebar

7.

8.

U

5. Diantara proses berikut Yang

menghasilkanzal baru adalah "..

a. kayu menjadi arang

b. es menjadi air

c. seperti menguaP

d. kertas menjadi abu

disebut ... .

a. karasit

b. fisika

c. kimia

d. intentif



12.

11." Sifat fisika dan sifat kimia suatu zat

termasuk sifat .. .. 17 .

a. ektensif

b. atraktif

c. intensif

d. eklusif

Pernyataan Yang meruPakan sifat

ekstensif benda adalah ....

a. sifat kimia

b. sifat fisika

c. kelarutan

d. volume.

Bahan yang daPat menghantarkan

listrik dan panas dengan baik disebut .'.

a. semi konduktor

b. isolator

c. konduktor

d. semi isolator

Berikut ini adalah bahan isolator,

kecuali ...

a. tembaga

b. kayu

c. kertas

d. karet

Dari perubahan ini Yang tergolong

perubahan kimia adalah . '.

a. air menguaP

b. es menjadi air

c. ketela menjaditaPe

d. lilin yang meleleh

Contoh benda zat bersifat korosit

adalah ... .

a. besi

b. arang

c. asam sultat

d, belerang

Semakin besar ukuran imersia ber:a',1

semakin ... .

a. mudah bergerak 
I
j

b. sukar bergerak 
l

c. mudah melebur 
;

d. sukar melebur i

Sifat kimia suatu zat berhubungan c:- 
'

ngan... :

a. zat asal ;

b. pembentukan larutan i)

c" pembentukan zat baru 
f
I

d. residu i

Berikut ini adalah contoh-contoh sifa: ]

kimia, kecuali ... . I

a. karat i

b. kalarutan

c. korosil

d. racun

Perhatikan beberapa pernyataan bei'-

kut ini !

1. Warna merupakan sifat fisika zat

2. Kaluratan merupakan sifat kimra

zal

3. Konduktivitas meruPakan sifa:

fisika zat

4. Kekerasan meruPakan sifat kim'a

zal

Pernyataan di atas yang tidak bena'

adalah ... .

a. 1 dan2

b. 2dan4

c. 2dan3

d. 1dan4

18.

13,

19,

14.

20.

15.

16.



1. Jelaskan dua perbedaan antara sifat fisika dengan sifat kimia r

t. rt. r...:. rt. r t.r...t t.tl..rr r :r.rr.:. r.. r. ar.. i..r r.r r. rar I2. Berikanlah masing-masing tiga contoh dari sifat fisika dan kimiar

Jelaskan apa yang dimaksud sifat

a. ekstensif

b. intensif

Jawab :

4. sebutkan sifat-sifat fisika yang dimiriki suatu benda !

Jawab : ............ r*r.rrr.,.t,rrrr.r..r.rr.rtr..

rt.attr:rrrarat

5. Berikan contoh srfat kimia pada zat !

Jawab ! .............
rr!.rri.......t.
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Standar Kompetensi :

1,. l\4emahariri bcrhirgai sitht dalah.r

pcrubahan llsika tlln kintia

Kompetensi Dasar
,tr.2Melakukan perrisahan canlpulirlt

cicngan berbagi cara bet'dasat'kan silttt

llsika dan sif at kiiniii
lndikator
l. I\4cnielaskan ilasur pemisahair

ciimlluron bcrdr-sarkiitr ttkttratr

prltikcl drn titik .li,lilt
2. 1r.'{elakukan percobaan pen-icrllihen ilir

dengan telnik sederhana

l. Melakukan percobaari untuk

nrenrisahkart eJnlfulirtl .)arlS sisuiri

drngan metode yang dipilili (

penluringerr. dtstil'rsi. p(tt!:ltaprll

dan sublimirsi )

cal-l.lpurall

residu

flltrat

Materi Pembelaja:an5tr

Setiap zat tersusun atas partikel - partikel kec'

pemisahan campuran didasarkan pada perbedaa-

sifat komponen campuran seperti perbedaan pa'-

tikel, titik didih dan kelarutan. Ada beberapa ca'z

pemisahan sederhana seperti penyaringan de-

penyulingan.

1. Penyaringan

Penyaringan yang dilakukan biasanr a

menggunakan kertas saring yang memiliki pot' -
pori relative kecil, sehingga akan menaha-

partikel suspense, misalnya menyaring suspers

kapur dan air. batuan kapur akan tertahan pa:,

kertas saring, sedangkan air dapat melewa:

Dalam hal ini kapur disebut residu dan ?'

disebut filtrate.
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Pemusingan ( sentrifuge )

Suspense dapat mengalami sendimentasi akibat pengaruh grafitasi. Sendimen::s

dapat dipercepat dengan cara pemusingan. Pemusingan cebat dapat menghasilkan g:.,

sentrifugal yang lebih besar daripada ga.ya grifitasi sehingga pa( r:

tersuspensimengendap didasar tabung reaksi. Selanjutnya cairan dapat dipisai-'a

dengan cara didekantasi ( dituang atau dipipet secara berhati * hati ). Hal ini ca::

diambil kesimpulan :

Itrxx M$etnh$ail #lam * Terpwd,w / #ela Vll /
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Suspense dapat dipisahkan i*ngan cara filh"asi ( penvaringan ) atau dengan cars
sentrifugal.

Filtnasi didasarkan pada perbcrj;len uiiu:-an par-tikei.

Sentrifugal berdasarkan ffaya ser:tr-ifugol ;;ang lebih besar dai"ipada qaya gravitasi.

Memisahkan zat padat danl [arr:t;ir

Zat padat teriart"it Capai 6{iri3ilk4;- ,.-:'].=:i:r, cen-i.jao€i't atai.r kr"!staiisasi

a. Penguapan

Pada proses pengLiaBan i: ,-":- :.'...i,ask=. s*hjngga z.at pelarutny* rnefiguap ,v-ang

meninggalkan zat terlar.r; a,-'::i,-rai-r li-.riad; karena zat terlarut nrempur-lyai titik

didih yang lebih tingEi r,li;:-"':' i^r^r"+h\r? l,lit311r" : p*m[:ttatan Saram dari air

laut.

irap air

i,'
li
l-,--i I ----'lt -r. .1-. 

",i.tt
nc llr'i i1-t P

a1

i:r. palarrul

i.l1,j ii Lt l.j ili,1

Gambar : Pemisahan f;arfiiirtrart rlengan penguapan

b. Pengkristalan

Kristalisasi oilakukan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara

didinginkan sehingga zat yang terlarut akan mengkristal. Contoh : proses pemurnian

garam dapui'dan pemisah gula dari air tebu.
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a. lautan b. zat ti:rlarut c. zat tcflarut di-

diriingirll<,an cretntrekri peroleh kembali

4. Penyulingan

Destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan campuran zal cair melalui
proses penguapan dari perntTe mhunan. Destilasi merupakan proses pemisahan

campuran didasarkan pada perbedaarr titik didrh.contoh destilasi : proses pengolahan air

laut menjadi air tawar. Proses penyuiingan terdiri dari dua tahap, yaitu :

'v!:,ry:v*y:Wtdi,/WY!_fy_ 99-*l



Fenguapan

Pada proses inl larutan dipanaskan, sehingga pelarut yang memiliki titrk crc ^

lebih rendah akan menguap (menjadi gas )uap tersebut dialirkan melalui cela'
yang berinteraksi langsung dengan udara luar.

Pengembunan

Proses pengebunan adalah proses berubahnya zat yang berbentuk gas menjac

zat cair. peristiwa ini terjadi akibat suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu

penguapan pada zat tertentu proses destilasi.

Gambar: Proses penyulingan air garam untuk memperoleh air murni (HZO)

Fengembunan terjadi dalam corong yang suhunya lebih dingin pada suhu saat

menguap. Akibatnya, gas dari proses penguapan tersebut mencair dan diperoleh

murni.

5. Sublinnasi

Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang diEunakan pada zal-zatyarg
dapat menyublim ( berubah wujud dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi paca:

tanpa melalui bentuk cair ). Misalnya : pemisahan iodium dari campuran dengan pas;-

Ketika campuran iodium pasir dipanaskan, iodium akan menguap, sedangkan pasir tidar

uap iodium akan segera mengkristal ketika mempunyai daerah yang dingin. Denga-

demikian akan diperoleh iodium murni.

e

[_l*fiHffiiilfiffifl,+*SJi{{ *llin$ ()Q;iirdq huruf a, bi t, aiiu d ti lgfeqtetgle.ryqgglls,!919' I i

a.

b.

1. Pada pemisahan campuran dengan

penyaringan didasari ... . 
,

a. ukuran partikel

b" ukuran partikel

c. rasa zat (campuran)

d. bentuk partikel

Irrwt M@iwt ilam * brpadu I fwta*, l?J i
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Pada proses penguapan dan krisiali-

sasi, pemisahan- carnpuran didasarkan

pada,...

a. perbedaan titik didih.

b. ukuran partikel

c. naia zat ( campuran)

d. bentuk partikel

Campuran zat warna dapat diptsahkan

denqan metode

a. sublimasi

b. filtrasi

c. destilasi

d. kromotogarfi

Proses destrlasi merupakan proses

pemisahan campuran yang didasarkan

pada...

a. perbedaan titik didih

b. perbedaan ukuran parlikel

c. perbedaan bentuk partikel

d. perbedaan panjang partikel

Zat-zat yang daoat menyublim antara

lain ... .

a. gula

b. garam

c. kapur barus

d. batu

Pada proses kromotografi terdiri dari

fase, yaitu fase . . .

a. tetap dan statis

b. tetap dan dinamis

c. bergerak dan dinamis

d. tetap dan bergerak

Berikut ini yang bukan merupakan

metode pemisahan campuran adalah ...

a. kristalisasi

b. filtrasi

c. indentifikasi

d. destilasi

ryataan berlkut yang benar adalah

pada prose.s penguapan diberikan

suhu yang tinggi (panas) dan pada

kristalisasi' dibutuhkan suhu yang

dingin

pada proses perlELrapan dibrrtuh

kan suhu yarrg dingin dan pada

kristalisasi dibutuhkan suhu yang

p':1:,re i;.iilQglrT

c. baik pada penguapan maupun

kristalisasi. sar:na-sama dibutuhkan

suhu yang tinggi (panas)

cl. balk paoa penguapan !-naupun

kristalisas. sama-san'ra'*butuhkan

suhu yang rendah (dingin)

Proses distilasi merupakan proses

pemisahan campuran yang didasarkan

pada ... .

a. perbedaan ukuran partikei

b. perbedaan titik didih

c. perbedaan panjang partikel

d. perbedaan beniuk pafiikel

Berikut ini yang bukan merupakan

rnetode penrisahan campuran adalah

a. distiiasi

b. kristalisasi

c. inclentifikasr

d. filtrasi

lVlenyublim adalah peristiwa ... .

a. berubahnira zat padat menjadi gas

b. berubahn'ya zat padat menjadi cair

c. berubahny a zal cair menjadi gas

d. berubahnya Eas menjadi cair

lstilah lain dari pengulingan adalah ... .

a krornotografi

b. ' sublimasi

c. dastilasi

9.

10

11.

12.

.-

!



" d. filtrasi

'13" Proses pemisahan campuran yang

dilakukan karena ukuran partikel yang

tidak sama biasanya menggunakan

proses ... .

a. faltrasi

b. destilasi

5 kri*talisasi

d. kromotrografi

14. lstilah lain dari penyaringan adalah ... .

d. air laut 
1]

17. Pernyataan ini adalah cara untuk !
menyatakan kadar zat dalam suatu {

18.

a. kristalisasi

b. destilasi

c. filtrasi

d. undentifikasi

Campuran yang dapat melewati saring- 19.

an disebut .." .

a. residu

b. suspensi

c. kromatologi

d. filtrasi

Campuran yang dapat dipisahkan 20.

denganmetode penguapan adalah ... .

a. agar-agar

b arr kali

c. air suling

campuran, kecuali ...

a. peran volume

b. Bpj

c. proses panjang

d. per$en ma$sa

b. perahahan susu sapi

c. pengolahan minyak bumi

d. pembuatan garam

Suatu campuran dapat dipisahkan Oer- il
dasarkan pada... t
a. titik didih dan ukuran partikelnya 

1|

b. ukuran partikel dan wujudnya I
c. bentuk partikel dan titik didihnya h

d. ukuran partikeldan bentuknya fi
Proses filtrasi digunakan untuk memi- |
sahkan zat padat dari suatu .... I
a. sublimasi t
b. pengolahan minyak bumi' I
c. larutan elektroda I
d. pembuatan garam 

5
Proses filtrasi alam dapat terjadi .... I
a. penyaringan air hujan oleh tanah 
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1. Jelaskan pengertian kristalisasi.dan beri contohnya ! I
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2. Apakah yang disebut dengan sublimasasi ?

fawab :

,kffi*mmf rii' flffi:;.,*i6n'/:ri-
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3. Jelaskan pengertian

Apakah yang dimaksud kromotografi ?

Jawah i..".....",...

60 gram gula dilarutkan dalam 120 gram air. Berapa kadar gula dalam larutan ?
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Standar KomPetensi :

- Menyimpulkan perubahan fisika dan

kirnia berdasarkan hasil percobaan

settlentara

Indikator :

1. Nlenjetaskan ciri-ciri perubahan

fisika dan kimia.

2. Menielaskau perubahan fisika clan

kiniia dalam kehidupan seharilirrri.

3. N,Ielakukan pelcobaan pacla reaksi

kimia

Perubahan materi dapat berupa perubahan fisis {
atau perubahan kimia. Perubahan fisis tidak menO- oi

hasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia il

c.

d,

a

Terjadinya perubahan volume.

Terjadinya Perubahan bentuk zat

Terjadinya perubahan bentuk energi

Contoh perubahan fisis :es mencair' air menguap'

dan lilin meleleh. Proses ini tidak rnenghasilkan zat barlr

Misalnya : es dan air tersusun atas zat yang sama

bentuk padat, es terjadi karena air membeku'

menghasilkan zal baru.

1. Ciri - ciri Perubahan flsika :

a. TerjadinYa Perubahan wujud"

b. TerjadinYa Perubahan ukuran.

gandum dtgiling menjadl tePung r.

':l:{
yaitu O, es merupakan air dalam |.t

Ciri- ciri perubahan kimia'

Perubahan kimia adalah perubahan yang menyebahkan atau menghasilkan za"

baru. Adapun ciri - ciri perubahan kimia adalah perubaharl massa, perubahan suhu

pembentukan gas, pembentukan endapan

Contoh perubahan kimia .

a. Kertas dibakar menjadi abu.

b" Besi berkarat.

c. Kayu dibakar menjadi arang

Perubahan kimia dalam kehidupan sehari* hani'

a lndustri kimia memanfaatkan reaksi kimia untuk lrengi:hah bahan - bahan ala'-

yang relative murah menjadi produk - produk yang krta butuhkan' misalnya

mengubah minyak burni menjadiplastik, detergen, atau obat obat Daia^-

kehidupan sehari - hari, kita sering menggunakan reaksi' kimia untuk tujua-

misalnya mernasak dan mennbuat kue"

d. Beras climasak menjadi nasi

e. l-rlin terbakar

Ringkasan ililateri

Ma &.mgs4ria--t tttam * farPadr' / M#i
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b Pembakaran

Reaksi pembakaran banyak digunakan sebagai sumber energy, baik dalam rumah

tangga maupun dalam industri, bahan bakar utama yabg saat ini dipergunakan
berupa bahan bakar fosil ( gas alam, minyak bumi dan batu bara ). Selain bahan

bakar fosil, ada juga berbagai jenis bahan bakar lain, misalnya : kayu, alkohol, gas

batu bara dan gas hydrogen.

Bahan bakar fosil mengandung hidrokarbon ( senyawa yang terdiri dari unsur C dan

H). Pembakaran hidrokarbon menghasilkan karbondioksida, air dan energy.

Korasi

Reaksi antara logam dan zat - zat disekitarnya, misalnya : udara dan air disebut
korasi. Comtoh korasi yang paling lazim yaitu perkaratan besi. Karat tresi adalah

besi (lll )oksidasi terhoidrasi (. n O )perkarattan besi memerlukan oksigen dan air.

Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan pada gambar !

(a) Paku dalam udara kering tidak berkarat, karena dalam udara telah diikat
oleh CaCi,

(b) Paku dalam air mendidih juga tidak berkarat, karena udara/oksigen telah
diuapkan dan minyak mencegah udara masuk ke dalam air.

(c) Perkaratan yang terjadi pada paku dipercepat oleh udara dan air
disekitarnya.

Pencegahan korasi :

a. Pengecetan

b. Melumuri dengan oli.

c. Dibalut dengan plastic

Tin plating ( melapisi dengan timah )

Galatinasi ( pelapisdn dengan zink )

Chromium planting ( pelapisan dengan kromonium )

c.

d.

e.

t.

l

Y
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1" Proses perubahan kimia dikenal istilah

a. kreasi kimia 6.

b. variabel kimia

c. konstante kimia

d. tetaPan kimia

2" Zat. yang berubah sukar untuk dida-

patkan kembali perubahan zat tersebut

adalah...

a. perubahan fisika

b perubahan kimia

c. perubahan biologi 
7.

d. perubahan organik

3. Perubahan fisika adalah .. ..

a" perubahan zat Yang diikuti

perubahan warna

b. perubahan zat yang tidak terbentuk

zat baru

c. perubahan zat yang terbentuk'zat

baru

d. perubahan zat Yang suhunYa

berubah

4. Contoh perubahan kimia adalah ... .

a. es mencair

b. gula larut dalam air

_ c" kayu dibakar jadi abu

d" kayu dibuat lemari

5. Diantara proses berikut yang tidak

menghasilkanzal baru adalah ... .

a. menguraikan air menjadi hidrogen

dan oksigen

b. . membuat jalan dari beton

c, garam dilarutkan dalam air

d. mengelentang pakaian dengan pe-[i.i

mutih

Ferubahan yang terjadi ketika air

nguap adalah ...

a. air bereaksi dengan okslge;n

udara

b. air berubah menjadi gas oksigen

dan gas hidrogen

c. jarak antara molekul air bertambar

besar t

d. molekul air berubah menjadi mole-

kul yang lebih besar

Diantara berikut ini, yang merupakan

sifat kimia dan besi Yaitu ... .

a. mempunyai nnassa jenis besar

b. mudah berkarat

c. berwarna putih kePerabuan

d. titik cair dan titik didih tinggi

Dari perubahan berikut yang tergolong

kimia adalah ... .

a" nasi menjadi basi

b. beras ditumbuk menjaditePung

c. lilin yang meleleh

d. air yang menguap

9. Zat yang merupakan hasil reaksi kimia

disehut ... "

." ^.^!/+4. I
d, l.r d^tfl+l

b. pereaksi

Sifat i<imit -Ei-l;lt(l

dengan .". "

G. zat asal

b. pernLrentukanlarutan

c. pernbontu[<ari zat baru

8.

10.

c. produksi

d. unsur

zat berhubungan

Ilnr, &;ngdabxar t lnlr, ; tbrp*dx / fiet**



b. karasit

12. Zat yang

bukan. sifat fisika

c. kerapatan

d. kelarutan

d residen

Di bawah ini yang

adalah ... .

a. wujud zat

menyebabkan korosi besi

adalah ... .

a. oksigen

b. oksigen dan air

c. oksigen dan netrogen

d. air

Pada perubahan kimia tidak terjadi
perubahan massa karena ... .

a. jenis zat sesudah reaksi sama

dengan sebelum reaksi

a" fisika

b. kimia

Jawab :

Sebutkan ciri-ciri perubahan kimia !

b. jumiai"r mrllekui sesudah reaksi

safita arci-r..laii $L-beiufi-t reaksi

c. junilah atom sesi;dah reaksi sama

dengan sebeiirm reaksi

d. sifat zal sesudah reaksi sama

dengan sebelum reaksi

Pemh:aka:"ari sei"irpurna bahan bakar
fasi I nr gx61 pa'sr !kr r:

a. kari:on rnonr:ksida dan uap air

b. karbon n:onokslda dan draksida

c. karbon cJiaksida dan uap air

cl. karhon ijiaksida dan.|elaga

Logam berikut yang mudah berkarat

adalah . .

a. zink *. timah

b. besi d. tenrbaoa

14.

IJ

15.

Jawab :

timah

tenrbaga

i{ilqggug! 4-errgg$- t,g*o e!: i
1. Jelaskan apa yang oisebut perubahan

Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika !

Jawab :

4" Berikan contoh bahan bakar utarna yang berupa bahan bakar dnri t*i.ii i

Jawab :

5 Bagaimana caranya untuk pencegahan terjadinya korosi !

Jawab ,
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