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I. PENDAHULUAN 

 

A. Rasional  

 

Saat ini kita berada pada abad 21 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang 

pesat, sehingga sains dan teknologi merupakan salah satu landasan penting dalam 

pembangunan bangsa. Pembelajaran sains diharapkan dapat menghantarkan siswa 

memenuhi kemampuan abad 21. Berikut kemampuan yang diperlukan pada abad 21, 

yaitu: 1) keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi berpikir kritis dan mampu 

menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan 

berkolaborasi; 2) terampil untuk menggunakan media, teknologi, informasi, dan 

komunikasi; 3) kemampuan untuk menjalani kehidupan dan karir, meliputi kemampuan 

beradaptasi, luwes, berinisiatif, mampu mengembangkan diri, memiliki kemampuan sosial 

dan budaya, produktif, dapat dipercaya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan tanggung 

jawab. 

 

Kimia sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana fenomena alam khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, 

transformasi, dinamika dan energetika zat. Selain berperan untuk memahami berbagai 

fenomena alam, ilmu kimia juga sangat membantu dan menyumbang terhadap 

penguasaan ilmu lainnya baik ilmu dasar, seperti biologi, astronomi, geologi, maupun 

ilmu terapan seperti pertambangan, pertanian, kesehatan, perikanan dan teknologi. 

 

Ilmuwan mempelajari fenomena alam melalui proses dan sikap ilmiah tertentu. 

Proses/kerja ilmiah misalnya melakukan percobaan di alam bebas atau di laboratorium, 

sedangkan sikap ilmiah misalnya objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu ilmuwan 

menemukan berbagai produk sains yang dapat berupa fakta, konsep, asas, hukum, dan 

teori. Oleh sebab itu, pembelajaran sains dan penilaian hasil belajar sains, termasuk kimia, 

harus memerhatikan karakteristik sains sebagai sikap, proses, dan produk. 

 

Kimia sebagai proses/metode penyelidikan (inquiry methods) meliputi cara berpikir, 

bernalar, merumuskan masalah, melakukan percobaan dan pengamatan, menganalisis data 

dan menyimpulkan untuk memperoleh produk-produk sains. Rangkaian proses itu 

dilandasi oleh sikap ilmiah antara lain: rasa ingin tahu, keseimbangan antara terbuka dan 

tidak mudah percaya, jujur, disiplin, bertanggung jawab, tekun, hati-hati, teliti, peduli,  

mudah bekerja sama, toleran, santun, responsif dan pro-aktif. Dengan demikian Kimia 

dapat dipandang sebagai cara berpikir dan bersikap terhadap alam, sebagai cara untuk 

melakukan penyelidikan, dan sebagai kumpulan pengetahuan. 

 

Dalam rangka penguasaan kecakapan abad 21 maka pembelajaran Kimia di SMA/MA 

dipandang bukan hanya untuk pengalihan pengetahuan dan keterampilan (transfer of 

knowledge and skills) saja kepada Siswa,tetapi juga untuk membangun kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (analitis, sintesis, kritis, kreatif, dan inovatif) melalui pengalaman 

kerja ilmiah. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir, dan kemampuan bersikap 

dari pembelajaran Kimia akan membekali siswa untuk hidup di masyarakat, maupun 

untuk studi lanjut terkait dengan karakteristik Kimia sebagai landasan berbagai ilmu dasar 

dan terapan. Selain itu pembelajaran Kimia dapat digunakan sebagai wahana untuk 

memahami alam, untuk membangun sikap dan nilai, serta untuk meningkatkan keimanan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Silabus ini disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana sehingga 

mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar 

penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya 

tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan (sequence) materi dan 

kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, 
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desain, dan pelaksanaan kurikulum; mudah diajarkan oleh guru (teachable); mudah 

dipelajari oleh Siswa (learnable); terukur pencapaiannya (measurable); bermakna 

(meaningfull); dan bermanfaatuntuk dipelajari (worth to learn) sebagai bekal untuk 

kehidupan dan kelanjutan pendidikan siswa.  

 

Silabus ini merupakan acuan bagi guru dalam melakukan pembelajaran agar Siswa 

mampu mengembangkan kompetensinya secara optimal melalui kegiatan pengamatan, 

berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif dalam pembelajaran.  Selain itu Siswa 

diharapkan mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari baik berhubungan dengan proses maupun pengetahuan sains. 

 

Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual,  dan memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, serta mengakomodasi 

keunggulan-keunggulan lokal.  Atas dasar prinsip tersebut, komponen silabus mencakup 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian kegiatan 

pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang 

berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif sehingga 

guru dapat mengembangkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini guru 

diharapkan kreatif dalam pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, 

penggunaan metode dan model pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat serta tingkat perkembangan kemampuan siswa.  

  

B. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam di 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) dibelajarkan sejak SD hingga SMA. Pada 

jenjang SD Kelas I, II, dan III (kelas rendah) muatan sains diintegrasikan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan di Kelas IV, V, dan VI (kelas tinggi) Ilmu 

Pengetahuan Alam menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri tetapi pembelajarannya 

menerapkan pembelajaran tematik terpadu. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

SMP menerapkan pembelajaran sains terpadu. Di tingkat SMA Ilmu Pengetahuan Alam 

disajikan sebagai mata pelajaran yang spesifik yang terbagi dalam mata pelajaran Fisika, 

Kimia, dan Biologi. 

 

Setelah mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sejak Sekolah Dasar, lulusan 

pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh kemampuan untuk:  

 menjalani kehidupan dengan sikap positif dengan daya pikir kritis, kreatif, inovatif, 

dan kolaboratif, disertai kejujuran dan keterbukaan, berdasarkan potensi proses dan 

produk sains;  

 memahami fenomena alam di sekitarnya, berdasarkan hasil pembelajaran sains 

melalui bidang-bidang spesifiknya yaitu Fisika, Kimia dan Biologi;  

 membedakan produk atau cara yang masuk akal dengan produk atau cara yang tidak 

bersesuaian dengan prinsip-prinsip sains;  

 mengambil keputusan di antara berbagai pilihanyang dibedakan oleh hal-hal yang 

bersifat ilmiah;  

 menyelesaikan masalah yang dihadapi lulusan dalam kehidupannya, terutama 

memilih di antara cara-cara yang telah dikenal manusia berdasarkan pertimbangan 

ilmiah;  

 mengenali dan menghargai peran sains dalam memecahkan permasalahan umat 

manusia, seperti permasalahan ketersediaan pangan, kesehatan, pemberantasan 

penyakit, dan lingkungan hidup; dan 

 memahami dampak dari perkembangan sains terhadap perkembangan teknologi dan 

kehidupan manusia di masa lalu, maupun potensi dampaknya di masa depan bagi 

dirinya, orang lain, dan lingkungannya.  
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C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Kimia di Sekolah Menengah 

Atas/ Madrasah Aliyah 

 

Perumusan Kompetensi mata pelajaran Kimia di SMA/MA  menggunakan Kompetensi 

IPA secara umum dan kompetensi yang dicapai siswa setelah belajar Kimia di SMA/MA.  

Kompetensi setelah siswa belajar Kimia di SMA/MA tertuang dalam peta kompetensi 

pada setiap jenjang pendidikan ditunjukkan pada Tabel 1. 
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   Tabel 1. Peta Kompetensi Ilmu Pengetahuan Alam pada Setiap Jenjang Pendidikan 

SD (I-III) SD (IV-VI) SMP SMA (Fisika) SMA (Kimia) SMA  (Biologi) 

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir 

kritis, kreatif, inovatif, 

dan kolaboratif, 

disertai kejujuran dan 

keterbukaan 

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir 

kritis, kreatif, inovatif, 

dan kolaboratif, 

disertai kejujuran dan 

keterbukaan, 

berdasarkan potensi 

proses dan produk 

sains 

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir kritis, 

kreatif, inovatif, dan 

kolaboratif, disertai 

kejujuran dan 

keterbukaan, 

berdasarkan potensi 

proses dan produk sains 

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir kritis, 

kreatif, inovatif, dan 

kolaboratif, disertai 

kejujuran dan 

keterbukaan, 

berdasarkan potensi 

proses dan produk 

fisika  

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir kritis, 

kreatif, inovatif, dan 

kolaboratif, disertai 

kejujuran dan 

keterbukaan, 

berdasarkan potensi 

proses dan produk 

Kimia  

Siswa mampu: 

1. menjalani kehidupan 

dengan sikap positif 

dengan daya pikir 

kritis, kreatif, inovatif, 

dan kolaboratif, disertai 

kejujuran dan 

keterbukaan, 

berdasarkan potensi 

proses dan produk 

Biologi  

2. memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang IPA 

Alam di lingkungan 

sekitarnya 

2. memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang Ilmu 

Alam dan lingkungan 

sekitarnya 

2. memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang Ilmu 

Alam 

2. memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang-bidang 

Fisika 

2. memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang-bidang 

Kimia  

2.memahami fenomena 

alam di sekitarnya, 

berdasarkan hasil 

pembelajaran sains 

melalui bidang-bidang 

Biologi 

3. mengenal produk atau 

cara yang masuk akal 

dengan prinsip-prinsip 

sains 

3. mengenal produk atau 

cara yang masuk akal 

dengan prinsip-prinsip 

sains 

3.  memahami produk atau 

cara yang masuk akal 

dengan produk atau 

cara yang tidak 

bersesuaian dengan 

prinsip-prinsip sains 

3. membedakan produk 

atau cara yang masuk 

akal dengan produk 

atau cara yang tidak 

bersesuaian dengan 

prinsip-prinsip Fisika  

3. membedakan produk 

atau cara yang masuk 

akal dengan produk 

atau cara yang tidak 

bersesuaian dengan 

prinsip-prinsip Kimia 

3. membedakan produk 

atau cara yang masuk 

akal dengan produk 

atau cara yang tidak 

bersesuaian dengan 

prinsip-prinsip Biologi 
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4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan berdasarkan 

pengamatan 

4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan berdasarkan 

pengamatan dan 

pertimbangan ilmiah 

4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan berdasarkan 

pertimbangan ilmiah 

4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan yang dibedakan 

oleh hal-hal yang 

bersifat ilmiah 

4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan yang dibedakan 

oleh hal-hal yang 

bersifat ilmiah 

4. mengambil keputusan 

di antara berbagai 

pilihan yang dibedakan 

oleh hal-hal yang 

bersifat ilmiah 

5. menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

dalam kehidupannya 

dengan memilih di 

antara cara-cara yang 

telah dikenal manusia  

5. menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam 

kehidupannya dengan 

memilih di antara cara-

cara yang telah dikenal 

manusia berdasarkan 

pengetahuan yang telah 

dimilikinya 

5. menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam 

kehidupannya, terutama 

memilih di antara cara-

cara yang telah dikenal 

manusia berdasarkan 

pertimbangan ilmiah 

5. menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam 

kehidupannya, terutama 

memilih di antara cara-

cara yang telah dikenal 

manusia berdasarkan 

pertimbangan ilmiah 

5. menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam 

kehidupannya, terutama 

memilih di antara cara-

cara yang telah dikenal 

manusia berdasarkan 

pertimbangan ilmiah 

5.menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam 

kehidupannya, 

terutama memilih di 

antara cara-cara yang 

telah dikenal manusia 

berdasarkan 

pertimbangan ilmiah 

6. mengenal peran sains 

dalam memecahkan 

permasalahan dirinya  

6. mengenal peran sains 

dalam memecahkan 

permasalahan sehari-

hari di lingkungan 

sekitarnya 

6. mengenali dan 

menghargai peran sains 

dalam memecahkan 

permasalahan 

lingkungan hidup  

6. mengenali dan 

menghargai peran 

Fisika dalam 

memecahkan 

permasalahan umat 

manusia 

6. mengenali dan 

menghargai peran 

Kimia dalam 

memecahkan 

permasalahan umat 

manusia 

6. mengenali dan 

menghargai peran 

Biologi dalam 

memecahkan 

permasalahan umat 

manusia 

7. mengenal 

perkembangan 

teknologi dan 

perubahan lingkungan 

 

7. mengenal 

perkembangan 

teknologi dan 

perubahan lingkungan 

sebagai dampak 

perkembangan sains 

 

7. memahami dampak dari 

perkembangan sains 

terhadap perkembangan 

teknologi, kehidupan, 

dan lingkungan 

7. memahami dampak dari 

perkembangan Fisika 

terhadap perkembangan 

teknologi dan 

kehidupan manusia di 

masa lalu, maupun 

potensi dampaknya di 

masa depan bagi 

dirinya, orang lain, dan 

lingkungannya  

7. memahami dampak dari 

perkembangan Kimia 

terhadap perkembangan 

teknologi dan 

kehidupan manusia di 

masa lalu, maupun 

potensi dampaknya di 

masa depan bagi 

dirinya, orang lain, dan 

lingkungannya 

7. memahami dampak 

dari perkembangan 

Biologi terhadap 

perkembangan 

teknologi dan 

kehidupan manusia di 

masa lalu, maupun 

potensi dampaknya di 

masa depan bagi 

dirinya, orang lain, dan 

lingkungannya  
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D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Kimia Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah 

 

Pengembangan Kurikulum Kimia di SMA/MA dilakukan dalam rangka mencapai dimensi 

kompetensi pengetahuan, kerja ilmiah, serta sikap ilmiah sebagai perilaku sehari-hari 

dalam berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan dan pemanfaatan teknologi, seperti 

yang tergambar pada Gambar 1. berikut.  

                                  
 

Gambar1. Kerangka Pengembangan Sains 

 

Gambar 1. di atas menunjukkan bahwa siswa mampu menerapkan kompetensi sains yang 

dipelajari di sekolah menjadi perilaku dalam kehidupan masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar.  

 

Kerangka pengembangan Kompetensi Dasar (KD) Kimiadiorganisasikan  secara vertikal 

dan horizontal. Organisasi vertikal KD berupa keterkaitan KD antar kelas harus 

memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar 

kompetensi yang dipelajari Siswa. Organisasi horizontal berupa keterkaitan antara KD 

suatu mata pelajaran dengan KD mata pelajaran lain dalam satu kelas yang sama sehingga 

terjadi proses saling memperkuat. Pengembangan kompetensi dasar berdasarkan pada 

prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-

mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).  

 

Kompetensi terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: sikap spiritual,sikap sosial, pengetahuan, 

dan keterampilan. Kompetensi dasar sikap  spiritual dan kompetensi dasar sikap sosial 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tidak dirumuskan, tetapi menjadi hasil 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) dari kompetensi dasar pengetahuan dan 

kompetensi dasar keterampilan, sehingga perlu direncanakan pengembangannya. 

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. 

Sedangkan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirinci lebih lanjut 

dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 
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Kompetensi Inti di SMA/MA Kelas X, XI, dan XII disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 
 

Tabel 2. Peta Kompetensi Inti SMA/MA 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 
   

KI-1:  Menghayati dan KI-1:  Menghayati dan KI-1:  Menghayati dan 
mengamalkan mengamalkan mengamalkan 
ajaran agama yang ajaran agama yang ajaran agama yang 
dianutnya. dianutnya. dianutnya. 

KI-2:  Menunjukkan KI-2:  Menunjukkan KI-2:  Menunjukkan 
perilaku jujur, perilaku jujur, perilaku jujur, 
disiplin, tanggung- disiplin, tanggung- disiplin, tanggung- 
jawab, peduli jawab, peduli jawab, peduli 
(gotong royong, (gotong royong, (gotong royong, 
kerjasama, toleran, kerjasama, toleran, kerjasama, toleran, 
damai), santun, damai), santun, damai), santun, 
responsif dan pro- responsif dan pro- responsif dan pro- 
aktif dan aktif dan aktif dan 
menunjukkan menunjukkan menunjukkan sikap 
sikap sebagai sikap sebagai sebagai bagian dari 
bagian dari solusi bagian dari solusi solusi atas berbagai 
atas berbagai atas berbagai permasalahan 
permasalahan permasalahan dalam berinteraksi 
dalam berinteraksi dalam berinteraksi secara efektif 
secara efektif secara efektif dengan lingkungan 
dengan lingkungan dengan lingkungan sosial dan alam 
sosial dan alam sosial dan alam serta dalam 
serta dalam serta dalam menempatkan diri 
menempatkan diri menempatkan diri sebagai cerminan 
sebagai cerminan sebagai cerminan bangsa dalam 
bangsa dalam bangsa dalam pergaulan dunia. 
pergaulan dunia. pergaulan dunia.  

KI-3:  Memahami, mene- KI-3:  Memahami, KI-3:  Memahami, 
rapkan, menerapkan, dan menerapkan, 
menganalisis menganalisis menganalisis dan 
pengetahuan pengetahuan mengevaluasi 
faktual, faktual, pengetahuan 
konseptual, konseptual, faktual, konseptual, 
prosedural prosedural, dan prosedural, dan 
berdasarkan rasa metakognitif metakognitif 
ingin tahunya berdasarkan rasa berdasarkan rasa 
tentang ilmu ingin tahunya ingin tahunya 
pengetahuan, tentang ilmu tentang ilmu 
teknologi, seni, pengetahuan, pengetahuan, 
budaya, dan teknologi, seni, teknologi, seni, 
humaniora dengan budaya, dan budaya, dan 
wawasan humaniora dengan humaniora dengan 
kemanusiaan, Wawasan wawasan kemanu- 
kebangsaan, kemanusiaan, siaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan kebangsaan, kenega-raan, dan 
peradaban terkait kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab peradaban terkait penyebab fenomena 
fenomena dan penyebab fenomena dan kejadian, serta 
kejadian, serta dan kejadian, serta menerapkan 
menerapkan menerapkan pengetahuan 
pengetahuan pengetahuan prose- prosedural pada 
prosedural pada dural pada bidang bidang kajian yang 
bidang kajian yang kajian yang spesifik spesifik sesuai 
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Kelas X Kelas XI  Kelas XII  
    

spesifik sesuai sesuai dengan dengan bakat dan  

dengan bakat dan bakat dan minat- minatnya untuk  

minatnya untuk nya untuk memecahkan  

memecahkan Memecahkan masalah.  

masalah. masalah.    

KI 4:  Mengolah, KI 4:  Mengolah, menalar, KI 4:  Mengolah, menalar,  

menalar, dan dan menyaji dalam menyaji, dan  

menyaji dalam ranah konkrit dan mencipta dalam  

ranah konkrit dan ranah abstrak ranah konkrit dan  

ranah abstrak terkait dengan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari terkait dengan  

pengembangan yang dipelajarinya pengembangan dari  

dari yang di sekolah secara yang dipelajarinya  

dipelajarinya di mandiri, bertindak di sekolah secara  

sekolah secara secara efektif dan mandiri serta  

mandiri, dan kreatif, serta bertindak secara  

Mampu Mampu efektif dan kreatif,  

menggunakan Menggunakan dan mampu  

metode sesuai metode sesuai menggunakan  

kaidah keilmuan. kaidah keilmuan. metode sesuai  

  kaidah keilmuan.  
 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 

siswa lebih lanjut. 

 

Ruang lingkup materiIlmu Pengetahuan Alam untuk setiap jenjang pendidikan ditunjukkan pada 

Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. Ruang Lingkup Materi Ilmu Pengetahuan Alam 

Ruang 

Lingkup 

Ruang lingkup materi Ilmu Pengetahuan Alam pada Jenjang 

SD/MI I-III SD/MI IV-VI SMP/MTs SMA/MA 

Kerja 

Ilmiah dan 

Kesela-

matan 

Kerja 

 Mengajukan 

pertanyaan 

 Memprediksi 

 Melakukan 

pengamatan 

 Mengumpul-

kan data 

 Menarik 

kesimpulan 

 Mengomuni-

kasikan hasil 

percobaan  

 

 Mengajukan 

 pertanyaan 

 Memprediksi 

 Melakukan 

percobaan 

 Mengumpul-

kan dan 

mengolah data 

 Menarik 

kesimpulan 

 Mengomuni-

kasikan hasil 

percobaan 

 

 Merumuskan 

masalah 

 Memprediksi 

 Melakukan 

percobaan 

 Mengumpul-

kan data 

secara akurat 

 Mengolah data 

secara 

sistematis 

 Menarik 

kesimpulan 

 Mengomuni-

kasikan hasil 

percobaan  

 Merumuskan masalah 

 Mengajukan hipotesis 

 Menentukan variabel 

 Merancang dan melakukan 

percobaan 

 Mengumpulkan dan 

mengolah data secara 

sistematis 

 Menarik kesimpulan 

 Mengomunikasikan hasil 

percobaan  

Makhluk 

Hidup dan 

Sistem 

Kehidupan 

 Bagian tubuh 

manusia dan 

makhluk hidup 

disekitarnya 

serta perawatan-

nya 

 Fenomena alam 

 Lingkungan 

 Tumbuhan 

 Hewan 

 Manusia  

 Fenomena 

alam 

 Lingkungan 

dan    

perubahan nya  

 Tumbuhan 

 Hewan 

 Manusia  

 Objek biologi 

 Tingkat organisasi kehidupan 

 Ragam persoalan biologi 

Energi dan 

Perubahan-

nya 

 Sumber energi 

 Bentuk energi 

 Gerak dan gaya 

 Energi 

 Bunyi 

 Cahaya 

 Sumber daya 

alam 

 Gerak dangaya 

 Usaha (kerja) 

dan pesawat 

sederhana 

 Tekanan 

 Gelombang 

 Mekanika 

 Termodinamika 

 Gelombang 

 Optik 

 Listrik statik dan dinamik 

 Arus bolak-balik 
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Ruang 

Lingkup 

Ruang lingkup materi Ilmu Pengetahuan Alam pada Jenjang 

SD/MI I-III SD/MI IV-VI SMP/MTs SMA/MA 

 Suhu dan kalor 

 Listrik dan 

magnet 

 Optik 

 Kelistrikan dan 

kemagnetan 

 Teknologi 

ramah 

lingkungan 

 Fisika modern 

 Teknologi digital 

Materi dan 

Perubahan-

nya 

 Ciri benda 

 Wujud benda 

 

 Perubahan wujud  

 Penggolonganma

teri 

 Penggolongan 

dan perubahan 

materi 

 Zat aditif dan 

zat adiktif 

 Partikel materi 

 Komposisi, struktur, dan 

sifatmateri 

 Transformasi  

 Dinamika 

 Energetika 

 Terapan kimia/isu kimia  

Bumi dan 

Anta- riksa 
 Siang dan  

malam  

 Perubahan cuaca 

dan musim 

 Bumi 

 Bulan 

 Matahari 

 Lapisan bumi 

 Tata surya 

 

 Gerak planet dalam Tata surya 

Sains, 

Lingku-

ngan, 

Teknologi, 

dan Masya-

rakat 

 Dampak 

perubahan 

musim terhadap 

kegiatan sehari-

hari 

 Lingkungan dan 

kesehatan 

 Perawatan 

tumbuhan 

 Sumber daya 

Alam 

 Pemanasan 

global 

 Teknologi 

ramah 

lingkungan 

 Tanah  

 Pemanasan global dan 

dampaknya bagi kehidupan dan 

lingkungan 

 Energi alternatif 

 

     

Dalam konteks mata pelajaran Kimia, kurikulum Kimia SMA mencakup rencana pengaturan 

materi pelajaran dan cara pembelajaran Kimia untuk mencapai kompetensi serta penilaiannya. 

Rencana pengaturan diwujudkan dalam bentuk silabus pembelajaran Kimia, sedangkan rencana 

pengaturan yang lebih detil diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Penyusunan RPP merupakan tugas dan kewenangan guru dengan mengacu pada silabus, buku 

guru, buku siswa, dan sumber belajar yang tersedia serta karakteristik siswa. 

 

Ruang lingkupmateri Kimia di SMA/MA dijabarkan kedalam peta materi pembelajaran Kimia 

setiap kelas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. PetaMateriPembelajaran Kimia di SMA/MA 

 
Kerja Ilmiah, Keselamatan dan Keamanan Kimia 

(terintegrasi pada seluruh materi pembelajaran) 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

 Hakikat ilmu Kimia,Metode 

ilmiah, Keselamatan dan 

Keamanan  Kimia di 

Laboratorium, serta peran 

kimia dalam kehidupan 

 Struktur Atom dan Tabel 

Periodik  

 Ikatan Kimia, Bentuk 

Molekul, dan Interaksi Antar 

Molekul 

 Larutan Elektrolit dan Larutan 

Nonelektrolit 

 Konsep Reaksi Oksidasi 

Reduksi  dan Tatanama 

Senyawa 

 Hukum-hukum Dasar Kimia 

dan Stoikiometri 

 

 Senyawa Hidrokarbon dan 

Minyak Bumi  

 Termokimia  

 Laju Reaksi dan Faktor-faktor 

yang mempengaruhinya 

 Kesetimbangan kimia dan 

Pergeseran Kesetimbangan 

 Asam dan Basa 

 Kesetimbangan Ion dan pH 

Larutan Garam 

 Kesetimbangan Ion dan pH 

Larutan Penyangga 

 Titrasi Asam Basa 

 Kesetimbangan Kelarutan 

 Sistem Koloid  

 

 Sifat Koligatif Larutan  

 Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia  

 Kimia Unsur (Kelimpahan 

Unsur di Alam, Sifat Fisik 

dan Sifat Kimia Unsur serta 

Pembuatan Unsur dan 

Senyawa)  

 Senyawa Karbon (Struktur, 

Tata Nama, Sifat, Identifikasi 

dan Kegunaan Senyawa) 

 Makromolekul (Struktur, 

Tatanama, Sifat, Penggunaan 

dan  Penggolongan Polimer, 

Karbohidrat, Protein, Lemak) 
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E. Pembelajaran dan Penilaian  

 

1. Pembelajaran 

 

Kurikulum 2013 mengenalkan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sebagai proses membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan 

saintifik merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan meliputi proses 

pembelajaran: (a) mengamati; (b) menanya; (c) mengumpulkan informasi/mencoba; (d) 

menalar/mengasosiasi; dan (e) mengomunikasikan.Kelima hal tersebut dapat dipandang 

sebagai kemampuan yang perlu dilatihkan dan dimiliki siswa terkait dengan kompetensi yang 

dibutuhkan pada abad 21. 

 

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik khusus dalam penggunaanpendekatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar.Pembelajaran Kimia lebih menekankan pada 

penggunaan pendekatan keterampilan proses/kerja ilmiah. Aspek-aspek pada pendekatan 

ilmiah (scientific approach) terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan metode 

ilmiah. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para 

ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah, yang meliputi, antara lain: menemukan 

masalah, mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah, membuat asumsi, mengendalikan 

variabel, melakukan observasi/percobaan, melakukan pengukuran, melakukan inferensi 

memprediksi, mengumpulkan dan mengolah data hasil observasi/pengukuran, serta  

menyimpulkan dan mengomunikasikan.  

 

Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan dalam berbagai model pembelajaran, antara lain: 

model pembelajaran penemuan (discovery/inquiry learning), pembelajaran berbasis proyek 

(project-based learning),dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning, inquiry 

learning). 

 

Kurikulum2013mengembangkan dua moduspembelajaranyaituproses pembelajaran langsung 

(directteaching) dan proses pembelajaran tidak langsung (indirect teaching). Proses 

pembelajaran langsung adalah proses pembelajaran yang membangun pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik siswa melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa proses pembelajaran berbasis 

kegiatan. Karakteristik pembelajaran berbasis kegiatan meliputi: interaktif dan inspiratif; 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif; kontekstual dan 

kolaboratif; memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa; 

dan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

 

Dalam pembelajaran langsung, siswa melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang 

sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan 

pengetahuan dan keterampilan langsungatau yang disebut denganinstructional effect. 

 

Pembelajaran tidak langsung adalah proses yang terjadi selama pembelajaran berkenaan 

dengan pengembangan sikap spritual dan sikap sosial. Meskipun sikap yang akan 

dikembangkan tidak diajarkan secara langsung dalam pembelajaran, tetapi tetap dirancang dan 

direncanakan dalam silabus dan RPP. 

 

Dalam proses pembelajaran Kimia dengan pendekatan  saintifik,  ranah  sikap dimaksudkan  

agar  peserta  didik  tahu tentang ‘mengapa’.  Ranah keterampilan dimaksudkan agar siswa 

tahu tentang ‘bagaimana’. Sedangkan, ranah pengetahuan dimaksudkanagar Siswa tahu 

tentang ‘apa’. Hasil akhir pembelajaran Kimia adalah peningkatan dan keseimbangan  antara  

kemampuan  untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki 

kecakapan danpengetahuan untuk hidup secara layak (hardskills) dari siswa yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dengan 

mengembangkan ketiga kompetensi tersebut maka diharapkan dapat membentuk siswa yang 

produktif, kreaktif, inovatif dan afektif. 

 

Dalam proses pembelajaran tentu diperlukan media pembelajaran untuk mempermudah Siswa 

mencapai kompetensi. Media pembelajaran Kimia dapat berupa benda asli, model, dan multi-

media interaktif. Media yang tergolong benda asli dalam pembelajaran kimia adalah bahan-

bahan kimia sintesis dan alami serta alat-alat laboratorium. Alat peraga yang termasuk jenis 

model, antara lain, molymod, model bangun atom dan molekul. Multimedia pembelajaran 
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kimia interaktif dapat diunduh bebas dari berbagai laman seperti Google, Youtube, dan 

Wikipedia (Wikipedia.org). 

 

Beberapa metode dapat digunakan dalam pembelajaran Kimia, antara lain: (1) ceramah; (2) 

demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; dan (5) eksperimen. Pemilihan metode dan modell 

dalam pembelajaran Kimia disesuaikan dengan karakteristik materi dan kompetensi yang 

hendak dicapai.  

 

2.  Penilaian 

 

PenilaianHasilBelajaroleh Pendidikadalahprosespengumpulan informasi/buktitentang capaian 

pembelajaran Siswa dalam aspeksikap, aspek pengetahuan,dan aspek keterampilanyang 

dilakukansecaraterencanadansistematis untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan 

perbaikan hasil belajar. 

 

Kurikulum2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik dan nonautentik dalam 

menilai hasil belajar. Penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan 

siswa secara holistik dan valid. Penilaian autentik menuntut siswa mengembangkan jawaban, 

tidak sekedar memilih dari jawaban yang telah disediakan dan mendorong siswa untuk 

berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills). Bentuk penilaianautentik mencakup 

penilaian berdasarkan pengamatan fenomena alam, tugas ke lapangan, portofolio, projek, 

produk, jurnal, kerja laboratorium kimia, dan unjuk kerja, serta penilaian diri.Sedangkan 

bentuk penilaian nonautentik mencakup tes, ulangan, dan ujian. 

 

Penilaian hasil belajar Kimia oleh pendidik mencakup kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian. 

Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui pengamatan sebagai sumber informasi utama, 

sedangkan penilaian melalui penilaian diri dan penilaian antarteman digunakan sebagai 

informasi pendukung. Hasil penilaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat 

atau deskripsi. Hasil penilaian sikap digunakan sebagai pertimbangan pengembangan karakter 

Siswa lebih lanjut. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan 

penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai.Penilaian keterampilan dalam mata 

pelajaran Kimia dilakukan melalui unjuk kinerja/praktik, produk, proyek, portofolio dan/atau 

teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.Penilaian keterampilan melalui praktik 

dilakukan dengan mengamati kegiatan Siswasaat melakukan praktikum/percobaan dan 

pemaparan hasil percobaan. 

 

F. Kontekstualisasi Pembelajaran Kimia Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Siswa 

 

Kegiatan Pembelajaran pada silabus ini hanya merupakan model.Kegiatan pembelajaran pada 

silabus ini dapat diperkaya sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah/sekolah dan siswa. 

Pembelajaran dapat dikaitkan dengan objek dan fenomena yang terjadi di lingkungan 

terdekat.Selain itu dapat dikaitkan dengan kontekslokal dan global misalnyaIndonesia sebagai 

negara maritim dan agraris, perubahan iklim, pemanasan global dan efek rumah kaca, sumberdaya 

energi dan energi alternatif, dan  perkembangan teknologi digital.  

 

Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dalam pembelajaran seyogianya juga dapat 

mengakses kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana, sumber belajar maupun 

alat pembelajaran. Pemanfaatan buku teks pelajaran tetap diperlukan untuk merangsang minat 

baca dan meningkatkan kreativitas siswa. Lembar Kerja Siswa (LKS) sedapat mungkin disusun 

oleh guru yang memberi peluang pengembangan kreativitas Siswa terlibat langsung sejak awal 

dalam merancang  prosedur kegiatan.  
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II. KOMPETENSI DASAR, MATERIPOKOK,  

DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

A. Kelas X  

Alokasi waktu: 3jam pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 

karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.  

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 

siswa lebih lanjut. 

 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini. 

 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1  Menjelaskan metode 

ilmiah, hakikat ilmu 

Kimia,  keselamatan dan 

keamanan di 

laboratorium, serta peran 

kimia dalam kehidupan 

4.1 Menyajikan hasil 

rancangan dan hasil 

percobaan ilmiah 

HakikatIlmu Kimia, 

Metode Ilmiah, 

keselamatan dan 

keamanan kimia di 

laboratorium, serta peran 

Kimia dalam kehidupan 

 Hakikat Ilmu Kimia 

 

 

 

 

 

 Metode  Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keselamatan dan 

keamanan kimia di 

laboratorium 

 

 

 

 Peran Kimia dalam 

kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati dan mendiskusikan sifat fisis 

produk-produk dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya: sabun, detergen, pasta gigi, 

shampo, kosmetik, obat, susu, keju, 

mentega, minyak goreng, garam dapur,  

asam cuka, dan lain lain yang mengandung 

bahan kimia 

 Mendiskusikan dan menyajikan hakikat 

ilmu Kimia  

 Mendiskusikan cara kerja ilmuwan kimia 

dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah (membuat 

hipotesis, melakukan percobaan, dan 

menyimpulkan) 

 Merancang dan melakukan percobaan 

ilmiah, misalnya menentukan variabel yang 

mempengaruhi kelarutan gula atau garam 

dalam air, mengolah dan menganalisis data 

percobaan, membuat laporan, dan 

mempresentasikan hasil percobaan 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal 

alat-alat laboratorium kimia dan 

fungsinyaserta mengenal beberapa bahan 

kimia dan sifatnya (mudah meledak, mudah 

terbakar, beracun, penyebab iritasi, korosif, 

dan lain-lain) 

 

 Mendiskusikan dan menyajikan peran Kimia 

dalam penguasaan ilmu lainnya baik ilmu 

dasar, seperti biologi, astronomi, geologi, 

maupun ilmu terapan seperti pertambangan, 

kesehatan, pertanian, perikanan dan teknologi 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.2 Menganalisis 

perkembangan model 

atom dari model Dalton,  

Thomson, Rutherfod, 

Bohr, dan mekanika 

gelombang  

4.2 Menggunakan model 

atom untuk menjelaskan 

fenomena alam atau hasil 

percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Atom  

- Perkembangan model 

Dalton , Thomson, 

Rutherford, Niel Bohr, 

De Brolie (mekanika 

gelombang) 

 

 

 Partikel penyusun 

atom 

 Nomor atom dan 

nomor massa 

 

 

 

 Isotop 

 

 

 

 

 Mengamati tayangan video/tampilan 

diagram/reka ulang percobaan yang 

melandasi perkembangan teori atom (Dalton 

hingga Mekanika Gelombang) 

 Mendiskusikan dan membuat perbandingan 

teori atom (Dalton hingga Mekanika 

Gelombang)  

 Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun 

daripartikel dasar, yaitu elektron, proton, dan 

neutron serta proses penemuannya 

 Menganalisis dan menyimpulkan bahwa 

nomor atom, nomor massa, dan isotop 

berkaitan dengan jumlah partikel dasar 

penyusun atom dengan penekanan bahwa 

identitas suatu atom ditentukan oleh nomor 

atomya 

 Menyimak penjelasan keberadaan unsur-

unsur di alam yang memiliki jumlah proton 

yang sama namun nomor massa yang berbeda 

seperti Hidrogen  dan Karbon 

Siswa mampu: 

3.3. Menjelaskan konfigurasi 

elektron dan pola 

konfigurasi elektron 

terluar untuk setiap 

golongan dalam tabel 

periodik 

 

4.3 Menentukan letak suatu 

unsur dalam tabel 

periodik berdasarkan 

konfigurasi elektron 

 

Hubungan konfigurasi 

elektron dalam tabel 

periodik unsur 

 Konfigurasi elektron 

dan diagram orbital   

- Prinsip aufbau 

- Azas Pauli (Prinsip 

eksklusi Pauli) 

- Aturan Hund 

 

 Bilangan kuantum dan 

bentuk orbital 

 Tabel Periodik Unsur   

 

 

 

 Mereviu teori mekanika gelombang dan 

menjelaskan tentang konsep kulit, sub-kulit, 

dan orbital  

 Mendiskusikan bentuk orbital s, p dan d. 

 Membahas aturan dan prinsip penulisan 

konfigurasi elektron dan menuliskan 

konfigurasi elektron dalam bentuk diagram 

orbital  

 Menentukan bilangan kuantum elektron 

tertentu dari suatu atom  

 Membahas perkembangan sistem periodik 

unsur dengan menggunakan media yang 

paling sesuai dengan kondisi sekolah (misal: 

video atau gambar).  

 Membahas perkembangan sistem periodik 

unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam 

Tabel Periodik Unsur berdasarkan 

konfigurasi elektron.  

3.4. Menganalisis kemiripan 

sifat unsur dalam 

golongan dan 

keperiodikannya 

4.4   Menyajikan hasil analisis 

data-data unsur dalam 

kaitannya dengan 

kemiripan dan sifat 

keperiodikan unsur 

Kemiripan Sifat unsur 

dan Keperiodikan Unsur  

 Sifat fisis dan sifat 

kimia unsur 

 Sifat keperiodikan 

Unsur 

- Jari-jari atom 

- Energi Ionisasi 

- Afinitas elektron 

- Keelektronegatifan 

 

 

 

 Menjelaskan kemiripan sifat-sifat unsur dalam 

satu golongan.  

 Menganalisis dan mempresentasikan 

hubungan antara nomor atom dengan sifat 

keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi 

ionisasi, afinitas elekton, dan 

keelektronegatifan) berdasarkan data sifat 

keperiodikan unsur 

 Membuat dan menyajikan karya yang  

berkaitan dengan model atom, Tabel Periodik 

Unsur, atau grafik keperiodikan sifat unsur 
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Siswa mampu: 

3.5. Membandingkan ikatan 

ion, ikatan kovalen, 

ikatan kovalen 

koordinasi, dan ikatan 

logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 

 

4.5 Merancang dan 

melakukan percobaan 

untuk menunjukkan 

karakteristik senyawa 

ion atau senyawa 

kovalen berdasarkan 

beberapa sifat fisika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikatan Kimia, Bentuk 

Molekul, dan Interaksi 

Antarmolekul  

 Teori Lewis dan 

Lambang Lewis 

 

 Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senyawa kovalen polar 

dan nonpolar 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati sifat beberapa bahan, seperti: 

plastik, keramik, dan urea 

 Mengamati proses perubahan garam dan gula 

akibat pemanasan serta membandingkan 

hasilnya 

 Menyimak teori Lewis tentang susunan 

elektron stabil  dan menuliskan Lambang 

Lewis 

 Menyimak penjelasan tentang perbedaan sifat 

senyawa ion dan senyawa kovalen 

 Membandingkan proses pembentukan ikatan 

ion dan ikatan kovalen 

 Mendiskusikan dan membandingkan proses 

pembentukan ikatan kovalen tunggal dan 

ikatan kovalen rangkap 

 Mendiskusikan adanya molekul yang tidak 

memenuhi aturan oktet 

 Mendiskusikan proses pembentukan ikatan 

kovalen koordinasi 

- Mendiskusikan ikatan kovalen polar dan ikatan 

kovalen nonpolar serta senyawa polar dan 

senyawa nonpolar 

 Merancang dan melakukan percobaan 

kepolaran beberapa senyawa dikaitkan dengan 

perbedaan keelektronegatifan unsur-unsur 

yang membentuk ikatan 

3.6. Menerapkan Teori 

Tolakan Pasangan 

Elektron Kulit Valensi 

(VSEPR) dan Teori 

Domain elektron dalam 

menentukan bentuk 

molekul  

4.6 Membuat model bentuk 

molekul dengan 

menggunakan bahan-

bahan yang ada di 

lingkungan sekitar atau 

perangkat lunak 

komputer 

Bentuk molekul : 

 Teori Tolakan 

Pasangan Elektron 

Valensi (VSEPR) 

 Teori Domain Elektron 

 

 

 Mengamati gambar/model molekul/video 

beberapa bentuk molekul  

 Mendiskusikan dan memperkirakan  bentuk 

molekul berdasarkan teori jumlah pasangan 

elektron di sekitar inti atom dan hubungannya 

dengan kepolaran senyawa 

 Membuat dan memaparkan model bentuk 

molekul dari bahan-bahan bekas, misalnya 

gabus dan karton, atau perangkat lunak kimia 

 

3.7. Menghubungkan 

interaksi antar ion, atom 

dan molekul dengan sifat 

fisika zat  

4.7 Menerapkan prinsip 

interaksi antar ion, atom 

dan molekul dalam 

menjelaskan sifat-sifat 

fisik zat di sekitarnya  

 

 

Interaksi antarpartikel : 

 Ikatan logam 

 

 

 

 

 Interaksi antarpartikel 

- Ikatan Hidrogen 

- Gaya Van Der 

Waals 

- Gaya London 

 

 

 Mengamati kekuatan relatif paku dan tembaga 

dengan diameter yang sama dengan cara 

membenturkan kedua logam tersebut 

 Mengamati dan menganalisis sifat-sifat logam 

dikaitkan dengan proses pembentukan ikatan 

logam 

 Mengamati dan menjelaskan perbedaan bentuk 

tetesan air di atas kaca dan di atas kaca yang 

dilapisi lilin 

 Mendiskusikan penyebab air di atas daun talas 

berbentuk butiran 

 Melakukan demonstrasi yang menunjukkan 

pengaruh interaksi antar molekul, 

misalnyaperbedaan bentuk tetesan air di atas 
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kaca dan di atas kaca yang dilapisi lilin.  

 Mendiskusikan interaksi antar molekul dan 

konsekuensinya terhadap sifat fisik senyawa 

 Mendiskusikan jenis-jenis interaksi antar 

molekul(ikatan hidrogen, Gaya Van Dr 

Waalsgaya London, interaksi dipol-dipol) serta 

kaitannya dengan sifat fisik senyawa 

Siswa mampu:  

3.8. Menganalisis sifat  

larutan berdasarkan daya 

hantar listriknya 

 

4.8  Membedakan daya hantar 

listrik berbagai larutan 

melalui perancangan dan 

pelaksanaan percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Elektrolit dan 

Larutan Nonelektrolit: 

 Larutan elektrolit 

 Larutan Nonelektrolit 

 Daya hantar 

 Peran larutan elektrolit 

di dalam tubuh manusia 

 

 

 

 

 

 

 Merancang dan melakukan percobaan untuk 

menyelidiki sifat elektrolit beberapa larutan 

yang ada di lingkungan dan larutan yang ada 

di laboratorium serta melaporkan hasil 

percobaan 

 Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit 

kuat, elektrolit lemah, dan nonelektrolit 

berdasarkan daya hantar listriknya 

 Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat 

elektrolit suatu zat serta menyimpulkan bahwa 

larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion 

atau senyawa kovalen polar 

 Mendiskusikan dan menyimpulkan fungsi 

larutan elektrolit dalam tubuh manusia serta 

cara mengatasi kekurangan elektrolit dalam 

tubuh 

Siswa mampu: 

3.9 Mengidentifikasi reaksi 

reduksi dan oksidasi 

menggunakan konsep 

bilangan oksidasi unsur  

 

4.9Menganalisis beberapa 

reaksi berdasarkan 

perubahan bilangan 

oksidasi yang diperoleh 

dari data hasil percobaan 

dan/ atau melalui 

percobaan  

 

 

 

 

 

Reaksi Oksidasi dan 

Reduksi serta Tata 

nama Senyawa 

 

 

 

 Bilangan Oksidasi 

Unsur dalam Senyawa 

atau ion 

 Perkembangan reaksi 

reduksi-oksidasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tata nama senyawa 

 

 

 

 Mengamati reaksi oksidasi melalui perubahan 

warna pada irisan buah (apel, kentang, pisang) 

dan karat besi 

 Membahas reaksi yang terjadi pada reaksi 

pembentukan karat besi dan pencoklatan pada 

apel sebagai contoh reaksi redoks yang 

melibatkan oksigen.  

 Menyimak penjelasan mengenai penentuan 

bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau 

ion 

 Membahas contoh reaksi redoks yang tidak 

melibatkan oksigen.  

 Mendiskusikan reaksi oksidasi dan reaksi 

reduksi 

 Mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reaksi 

reduksi.  

- Mereaksikan logam magnesium dengan 

larutan asam klorida encer di dalam tabung 

reaksi yang ditutup dengan balon 

- Mereaksikan padatan natrium hidroksida 

dengan larutan asam klorida encer di dalam 

tabung reaksi yang ditutup dengan balon 

- Membandingkan dan menyimpulkan kedua 

reaksi tersebut 

 Mendiskusikan penerapan aturan tata nama  

senyawa anorganik dan organik sederhana 

menurut aturan IUPAC 

 Menentukan nama beberapa senyawa sesuai 

aturan IUPAC 

 

Siswa mampu: 

3.10  Menerapkan hukum-

 

Hukum-hukum Dasar 
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hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul 

relatif, persamaan 

kimia, konsep mol, dan 

kadar zat untuk 

menyelesaikan 

perhitungan kimia 

4.10  Menganalisis data hasil 

percobaan 

menggunakan hukum-

hukum dasar kimia 

kuantitatif  

 

Kimia dan Stoikiometri 

 Hukum-hukum dasar 

kimia  

 

 

 

 

 

 Massa atom relatif (Ar) 

dan Massa molekul 

relatif (Mr) 

 Persamaan Kimia 

 Konsep mol dan 

hubungannya dengan 

jumlah partikel, massa 

molar, dan volume 

molar 

 Kadar zat  

 Rumus empiris dan 

rumus molekul 

 Kadar dan perhitungan 

kimia untuk senyawa 

hidrat 

 

 

 

 Perhitungan kimia 

dalam suatu persamaan 

reaksi 

 Pereaksi pembatas dan 

pereaksi berlebih 

 

 

 Mengamati demonstrasi reaksi larutan 

misalnyakalium iodida dengan  larutan 

Timbal(II) Nitrat yang ditimbang massanya 

sebelum dan sesudah reaksi 

 Mendiskusikan dan menyimpulkan bahwa 

massa zat sebelum dan setelah reaksi dalam 

ruang tertutup adalah sama (Hukum 

Lavousier).  

 Menyetarakan persamaan reaksi kimia.  

 Menganalisis data untuk menyimpulkan, 

hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay 

Lussac dan hukum Avogadro 

 Menentukan massa atom relatif dan massa 

molekul relatif 

 Menentukan hubungan antara mol,jumlah 

partikel, massa molar,dan volume molar gas 

 Menghitung banyaknya zat dalam campuran  

(persen massa, persen volume, bagian per juta, 

kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol) seperti 

kadar urea di dalam pupuk, konsentrasi garam 

di dalam air laut 

 Menghubungkan rumus empiris dengan rumus 

molekul 

 Menghitung banyaknya molekul air dalam 

senyawa hidrat 

 Melakukan percobaan pemanasan  senyawa 

hidrat dan menentukan jumlah molekul air 

dalam sebuah senyawa hidrat 

 Menentukan jumlah mol,massa molar, volume 

molar gas dan jumlah partikel yang terlibat 

dalam persamaan kimia 

 Menentukan pereaksi pembatas pada sebuah 

reaksi kimia 
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B. KelasXI  

Alokasi waktu:  4  jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 

karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.  
 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 

siswa lebih lanjut. 
 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.  
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1  Menganalisis struktur dan 

sifat senyawa 

hidrokarbon berdasarkan 

kekhasan atom karbon 

dan penggolongan 

senyawanya  

4.1  Membuat model visual 

berbagai struktur molekul 

hidrokarbon yang 

memiliki rumus molekul 

yang sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyawa Hidrokarbon 

 

 Kekhasan atom karbon 

 

 

 Atom C primer, 

sekunder, tertier, dan 

kuarterner 

 

 

 

 

 

 

 

 Struktur dan tata nama 

alkana, alkena dan 

alkuna 

 Sifat-sifat  fisik alkana, 

alkena dan alkuna  

 Isomer  

 

 Reaksi senyawa 

hidrokarbon 

 Mengamati senyawa hidrokarbon dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya plastik, lilin, 

dan tabung gas yang berisi elpiji serta nyala 

api pada kompor gas 

 Menyimak penjelasan kekhasan atom karbon 

yang menyebabkan banyaknya senyawa 

karbon dengan menggunakan alat peraga 

model atom karbon 

 Mendiskusikan jenis  atom C berdasarkan 

jumlah atom C yang terikat  pada rantai atom 

karbon (atom C primer, sekunder, tersier, dan 

kuarterner) dengan menggunakan molimod, 

bahan alam, atau perangkat lunak 

kimia(ChemSketch, Chemdraw, atau lainnya) 

 Mendiskusikan rumus umum alkana, alkena 

dan alkuna berdasarkan analisis rumus struktur 

dan rumus molekul 

 Mendiskusikan cara memberi nama senyawa 

alkana, alkena dan alkuna sesuai dengan aturan 

IUPAC  

 Mendiskusikan keteraturan sifat fisik (titik 

didih dan titik leleh) senyawa alkana, alkena 

dan alkuna 

 Memprediksi jenis isomer (isomer rangka, 

posisi, fungsi, geometri) dari senyawa 

hidrokarbon 

 Membedakan jenis reaksi alkana, alkena dan 

alkuna 

Siswa mampu: 

3.2  Menjelaskan proses 

pembentukan fraksi-fraksi 

minyak bumi, teknik 

pemisahan serta 

kegunaannya  

4.2 Menyajikan karya tentang 

proses pembentukan dan 

teknik pemisahan fraksi-

fraksi minyak bumi 

beserta kegunaannya 

Minyak bumi 

 Proses terbentuknya 

minyak bumi 

 

 

 

 Fraksiminyak bumi 

 

 Mutu bensin 

 

 

 

 

 Mengamati jenis bahan bakar minyak (BBM) 

yang dijual di SPBU 

 Mendiskusikanproses pembentukan minyak 

bumi dan cara mengeksplorasinya 

 Menganalisis proses penyulingan bertingkat 

untuk menghasilkan  minyak bumi menjadi 

fraksi-fraksinya 

 Membandingkan kualitas bensin berdasarkan 

bilangan oktannya (Premium, Pertamax, dan 

sebagainya) 

3.3Mengidentifikasi reaksi 

pembakaran hidrokarbon 

yang sempurna dan tidak 

sempurna serta sifat zat 

hasil pembakaran (CO2, 

Pembakaran 

hidrokarbon 

 Pembakaran sempurna 

Pembakaran tidak 

 

 

 Mendiskusikan pembakaran hidrokarbon yang 

sempurna dan tidak sempurna serta dampaknya 
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CO, partikulat karbon) 

4.3 Menyusun gagasan cara 

mengatasi dampak 

pembakaran senyawa 

karbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan  

 

sempurna 

 

 Dampak pembakaran 

senyawa hidrokarbon 

terhadap lingkungan, kesehatan dan upaya 

untuk mengatasinya 

 Menyimpulkan dampak pembakaran 

hidrokarbon terhadap lingkungan dan 

kesehatan serta cara mengatasinya 

 Mendiskusikan penggunaan bahan bakar 

alternatif selain minyak bumi dan gas alam 

 Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

tentangminyak bumi , bahan bakar alternatif 

pengganti minyak bumi dan gas alam serta 

masalah lingkungan yang disebabkan oleh 

penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar 

Siswa mampu: 

3.4 Menjelaskan konsep 

perubahan entalpi reaksi 

pada tekanan tetap dalam 

persamaan termokimia  

4.4 Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

termokima pada tekanan 

tetap 

 

 

 

 

 

 

Termokimia 

 Sistem dan lingkungan 

 Reaksi eksoterm dan 

reaksi endoterm 

 Diagram tingkat dan 

diagram siklus 

 Perubahan entalpi 

standar (∆Hº) untuk 

berbagai reaksi 

a. ∆Hºpembentukan 

b. ∆Hºpenguraian 

c. ∆Hºpembakaran 

d. ∆Hºpelarutan 

e. ∆Hºnetralisasi 

 

 

 

 Membedakan antara sistem dan lingkungan 

 Mengamati  reaksi eksoterm  dan endoterm 

melalui percobaan 

 

 Menentukan reaksi eksoterm atau endoterm  

berdasarkan diagram tingkat 

 

 Menganalisis contoh-contoh perubahan entalpi 

standar untuk berbagai reaksi 

 

 

 

 

3.5  Menjelaskan jenis entalpi 

reaksi, hukum Hess dan 

konsep energi ikatan  

4.5 Membandingkan 

perubahan entalpi 

beberapa reaksi 

berdasarkan data hasil 

percobaan  

 

 Kalorimeter  

 

 

 

 

 

 Hukum Hess 

 

 

 

 

 

 Energi ikatan 

 

 

 Kalor pembakaran 

 

 Melakukan percobaan untuk menentukan 

perubahan enthalpi dengan cara kalorimeter 

 Menghitung perubahan entalpi berdasarkan 

data yang diperoleh dari kalorimeter 

 

 Melakukan percobaan untuk membuktikan 

hukum Hess 

 Menghitung perubahan entalpi reaksi 

berdasarkan keadaan awal dan akhir dari 

sebuah reaksi 

 

 Menghitung perubahan entalpi reaksi 

bedasarkan data energi ikatan rata-rata 

 

 Menghitung perubahan entalpi reaksi 

pembakaran dari pembakaran berbagai jenis 

bahan bakar di SPBU 

 Menganalisis data hasil perhitungan dilihat 

dari sisi efisiensi, ekonomi, dan ramah 

lingkungan 

 Menganalisis data entalpipembakaran, emisi 

gas dan harga beberapa bahan bakar serta 

menyimpulkan bahan bakar yang efisien, 

ekonomis dan ramah lingkungan.   

Siswa mampu: 

3.6  Menjelaskan faktor-

faktor yang memengaruhi 

laju reaksi menggunakan 

teori tumbukan  

4.6 Menyajikan hasil 

penelusuran informasi 

cara-cara pengaturan dan 

Laju Reaksi dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

 

 Pengertian dan 

pengukuran laju reaksi  

 

 

 

 

 Mengamati beberapa reaksi  yang terjadi 

disekitar kita untuk membedakan reaksi yang 

langsung cepat dan lambat, misalnya kertas 

dibakar, pita magnesium dibakar, kembang 

api, perubahan warna pada potongan buah apel 

dan kentang, pembuatan tape, dan besi 
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penyimpanan bahan 

untuk mencegah 

perubahan fisika dan 

kimia yang tak 

terkendali  

 

 

 

 

 

 

 Teori tumbukan 

 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju 

reaksi 

 

berkarat 

 Menyimak penjelasan tentang pengertian laju 

reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi 

 Menyimak penjelasan tentang teori tumbukan 

pada reaksi kimia 

 Mempresentasikan cara-cara penyimpanan zat 

kimia reaktif (misalnya cara menyimpan logam 

natrium dalam botol gelap berisi minyak 

tanah) 

3.7 Menentukan orde reaksi 

dan tetapan laju reaksi 

berdasarkan data hasil 

percobaan 

4.7 Merancang, melakukan, 

dan menyimpulkan serta 

menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju 

reaksi dan orde reaksi 

Hukum laju reaksi dan 

penentuan laju reaksi 

 Orde Reaksi 

 Hukum Laju Reaksi 

 Penentuan Laju Reaksi 

 

 

 

 Merancang dan melakukan percobaan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

(ukuran, konsentrasi, suhu dan katalis) dan 

melaporkan hasilnya 

 Mendiskusikan cara menentukan orde reaksi 

dan persamaan laju reaksi 

 Mengolah dan menganalisis data untuk 

menentukan orde reaksi dan persamaan laju 

reaksi 

 Mendiskusikan peran katalis dalam reaksi 

kimia di laboratorium dan industri 

Siswa mampu: 

3.9. Menjelaskan reaksi 

kesetimbangan di dalam 

hubungan antara 

pereaksi dan hasil reaksi 

 

4.8 Menyajikan hasil 

pengolahan data untuk 

menentukan nilai tetapan 

kesetimbangan suatu 

reaksi  
 

 

 

 

Kesetimbangan Kimia 

dan Pergeseran 

Kesetimbangan 

 Kesetimbangan dinamis 

 

 

 

 

 

 

 

 Tetapan kesetimbangan 

 

 Perhitungan dan 

penerapan 

kesetimbangan kimia 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati  demonstrasi  analogi reaksi 

reversibel dan kesetimbangan dinamis (model 

Haber) 

 Mengamati demonstrasi reaksi kesetimbangan 

timbal sulfat dengan kalium iodida 

 Mendiskusikan reaksikesetimbangan dinamis 

yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan 

 Menentukan harga tetapan kesetimbangan 

berdasarkan data hasil percobaan 

 Melakukan perhitungan kuantitatif yang 

berkaitan dengan kesetimbangan kimia 

 Menentukan komposisi zat dalam keadaan 

setimbang, derajat disosiasi (),  tetapan 

kesetimbangan (Kc dan Kp) dan hubungan Kc 

dengan Kp 

3.9   Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pergeseran arah 

kesetimbangan dan 

penerapannya dalam 

industri 

4.9   Merancang, melakukan, 

dan menyimpulkan serta 

menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pergeseran arah 

kesetimbangan 

Pergeseran 

kesetimbangan dan 

faktor-faktor  yang 

mempengaruhinya 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

persegeran 

kesetimbangan 

 

 Kesetimbangan di 

dalam indutri 

 

 

 

 

 

 Merancang dan melakukan percobaan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi arah 

pergeseran kesetimbangan (konsentrasi, 

volum, tekanan, dan suhu) dan melaporkannya 

 Menerapkan faktor-faktor yang menggeser 

arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil 

optimal dalam industri (proses pembuatan 

amonia dan asam sulfat) 

 Menganalisis dan menjelaskan hasil 

penelusuran di atas.  
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Siswa mampu: 

3.10  Menjelaskan konsep 

asam dan basa serta 

kekuatannya dan 

kesetimbangan 

pengionannya dalam 

larutan  

 

4.9 Menganalisis trayek 

perubahan pH beberapa 

indikator yang diekstrak 

dari bahan alam melalui 

percobaan  

 

 

Asam dan Basa 

 

 Perkembangan konsep  

asam dan basa  

 

 

 

 Indikator asam-basa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH asam kuat,  basa kuat, 

asam lemah, dan basa 

lemah 

 

 

 

 Mengamati zat-zat yang bersifat asam atau 

basa dalam kehidupan sehari-hari 

 Menyimak penjelasan tentang berbagai konsep 

asam basa 

 Membandingkan konsep asam basa menurut 

Arrhenius, Brønsted-Lowry dan Lewis serta 

menyimpulkannya 

 Merancang dan melakukan percobaan 

membuat indikator asam basa dari bahan alam 

dan melaporkannya 

 Mengamati perubahan warna indikator dalam 

berbagai larutan 

 Memprediksi pH larutan dengan menggunakan 

beberapa indikator 

 Menghitung pH larutan asam kuat dan larutan 

basa kuat 

 Menghitung nilai Ka larutan asam lemah atau 

Kb larutan basa lemah yang diketahui 

konsentrasi dan pHnya 

 Mengukur pH berbagai larutan asam lemah, 

asam kuat, basa lemah, dan basa kuat yang 

konsentrasinya sama dengan menggunakan 

indikator universal atau pH meter 

 Menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan 

asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah 

Siswa mampu: 

3.11   Menganalisis 

kesetimbangan ion 

dalam larutan garam 

dan menentukanpH-nya 

4.11  Melaporkan percobaan 

tentang sifat asam basa 

berbagai larutan garam 

Kesetimbangan Ion dan 

pH Larutan Garam  

 

 Reaksi Netralisasi 

 

 

 

 

 

 Garam  yang bersifat 

netral, bersifat asam, 

dan bersifat basa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH larutan garam 

 

 

 Menyimak penjelasan tentang reaksi netralisasi 

 Melakukan percobaan pencampuran beberapa 

larutan asam dengan larutan basa dengan 

volum yang sama 

 Mengamati perubahan warna indikator lakmus 

merah dan lakmus biru dalam beberapa larutan 

garam 

 Menyimak penjelasan  tentang kesetimbangan 

ion dalam larutan garam 

 Merancang dan melakukan percobaan untuk 

memprediksi pH larutan garam dengan 

menggunakan kertas lakmus/indikator 

universal/pH meter dan melaporkan hasilnya. 

 Menuliskan reaksi kesetimbangan ion dalam 

larutan garam 

 Menyimpulkan sifat asam-basa dari suatu 

larutan garam 

 Menentukan pH larutan garam  

Siswa mampu: 

3.12  Menjelaskan prinsip 

kerja, perhitungan pH, 

dan peran larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup 

4.12  Membuat larutan 

penyangga dengan pH 

tertentu 

 

 

Kesetimbangan Ion dan 

pH Larutan Penyangga 

 Sifat larutan penyangga 

 

 

 pH larutan penyangga 

 

 

 

 

 

 

 Membandingkan pH larutan penyangga dan 

larutan bukanpenyangga dengan menambah 

sedikit asam atau basa atau diencerkan 

 MengamatipH  larutan penyangga ketika 

diencerkan, ditambah sedikit asam atau 

ditambah sedikit basa 

 Menganalisis mekanisme larutan penyangga 
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 Peranan larutan 

penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup dan 

industri (farmasi, 

kosmetika) 

dalam mempertahankan pHnya terhadap 

penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau 

pengenceran 

 Menyimak penjelasan  tentang cara membuat 

larutan penyangga dengan pH tertentu 

 Merancang dan melakukan percobaan untuk 

membuat larutan penyangga dengan 

pHtertentu dan melaporkannya 

 MenentukanpH larutan penyangga  

 Mendiskusikan peranan larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup dan industri 

Siswa mampu: 

3.13   Menganalisis data hasil 

berbagai jenis titrasi 

asam-basa.  

 

4.13   Menyimpulkan hasil 

analisis data percobaan 

titrasi asam-basa.  

 

 

Titrasi  

 Titrasi asam basa 

 

 

 

 Kurva titrasi 

 

 

 

 

 Mengamati cara melakukan titrasi asam-basa, 

dapat melalui media (video), gambar, atau 

demonstrasi 

 Menyimak penjelasan  titik akhir dan titik 

ekivalen titrasi asam-basa 

 Menganalisis kurva titrasi 

 Menghitung dan menentukan titik ekivalen 

titrasi,  membuat kurva titrasi serta memilih 

indikator yang tepat 

 Merancang dan melakukan percobaan titrasi 

asam-basa dan melaporkan hasil percobaan 

 Menentukan konsentasi pentiter atau zat yang 

dititrasi dari hasil percobaan 

Siswa mampu: 

3.14 Mengelompokkan 

berbagai tipe sistem 

koloid, dan 

menjelaskan kegunaan 

koloid dalam 

kehidupan berdasarkan 

sifat-sifatnya  

 

4.14 Membuat makanan 

atau produk lain yang 

berupa koloid atau 

melibatkan prinsip 

koloid 

Sistem Koloid  

 Jenis koloid 

 Sifat koloid 

 

 

 

 

 

 

 Pembuatan koloid 

 

 

 

 

 

 Peranan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari 

dan industri 

 

 Mengamati berbagai jenis produk yang berupa 

koloid 

 Mendiskusikan jenis koloid dan sifat-sifat 

koloid 

 Menghubungkan sistem koloid dengan sifat-

sifatnya 

 Melakukan percobaan efek Tyndall 

 Membedakan koloid liofob dan koloid hidrofob 

 Mendiskusikan pemurnian koloid, pembuatan 

koloid, dan peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Mendiskusikan bahan/zat yang berupa koloid 

dalam industri farmasi, kosmetik, bahan 

makanan, dan lain-lain 

 Melakukan percobaan pembuatan makanan 

atau produk lain berupa koloid atau yang 

melibatkan prinsip koloid dan melaporkan hasil 

percobaan 
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C. KelasXII  

Alokasi waktu:4 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 

karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.  

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran 

berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 

siswa lebih lanjut. 

 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.  

 

Kompetensi                           

Dasar 
Materi Pokok                              Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1 Menganalisis fenomena 

sifat koligatif larutan 

(penurunan tekanan uap 

jenuh, kenaikan titik 

didih, penurunan titik 

beku, dan tekanan 

osmosis) 

4.1 Menyajikan hasil 

penelusuraninformasi 

tentang kegunaan 

prinsip sifat koligatif 

larutan dalam kehidupan 

sehari-hari  
 

 

 

 

 

Sifat Koligatif Larutan 

- Ilustrasi tentang sifat 

koligatif larutan 

 

1. Macam-macam 

Konsentrasi : 

a. Konsentrasi Molar 

b. Konsentrasi Molal 

c. Fraksi Mol 

 

2. Sifat Koligatif larutan : 

a. Penurunan tekanan 

uap 

b. Tekanan osmosis 

c. Kenaikan titik didih 

d. Penurunan titik 

beku 

 

 

3. Diagram P-T 

 

4. Aplikasi sifat koligatif 

larutan 

 

 

 

 Menyaksikan tayangan video/melihat artikel 

mengenai penggunaan garam untuk mencairkan 

salju, peristiwa osmosis 

 

 Menghitung konsentrasi molar, molal dan fraksi 

mol  zat terlarut di dalam larutan 

 

 

 

 Mendiskusikan  wacana  tentang  tekanan uap 

 Menghitung penurunan tekanan uap larutan 

 Mendiskusikan wacana tentang peristiwa  

osmosis  

 Menghitung tekanan osmosis pada larutan 

 Melakukan percobaan titik didih dan titik beku 

larutan 

 Menghitung kenaikan titik didih larutan  dan  

penurunan titik beku larutan 

 Diskusi tentang diagram P-T 

 Menelusuri sumber-sumber literatur (buku, web, 

jurnal penelitian) untuk mendapatkan informasi 

mengenai kegunaan prinsip koligatif larutan 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menganalisis prinsip sifat koligatif larutan  di 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menyajikan hasil analisis prinsip sifat koligatif 

larutan  dalam kehidupan sehari-hari 

3.2 Membedakan sifat 

koligatif larutan 

elektrolit dan larutan 

nonelektrolit 

4.2 Menganalisi data untuk 

menentukan derajat 

pengionan 

Sifat koligatif larutan 

elektrolit dan larutan 

nonelektrolit : 

 Sifat koligatif larutan 

elektrolit 

 Derajat pengionan 

 

 

 

 Menganalisis perbedaaan sifat koligatif larutan 

nonelektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit 

 Merancang  dan melakukan percobaan sifat 

koligatif larutan, misalnya penurunan titik beku 

larutan nonelektrolit dan larutan elektrolit serta 

melaporkan hasil percobaan 

 Menentukan derajat pengionan () zat elektrolit 

berdasarkan data percobaan 

Siswa mampu: 

3.3  Menyetarakan 

persamaan kimia reaksi 

redoks dan 

memperkirakan reaksi 

yang dapat terjadi 

berdasarkan potensial 

elektrode 

Redoks dan Sel 

Elektrokimia 

 Penyetaraan persamaan 

reaksi redoks 

 

 

 

 

 Mengamati benda-benda yang menggunakan 

baterai sebagai sumber energi 

 Menyimak penjelasan cara menyetarakan 

persamaan kimia reaksi redoks 

 Menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks 



24 

Kompetensi                           

Dasar 
Materi Pokok                              Pembelajaran 

4.3  Menentukan urutan 

kekuatan pengoksidasi 

atau pereduksi 

berdasarkan hasil 

percobaan 

 

 

 Potensial standar reduksi 

(Eº) 

 

 

 

dengan menggunakan metode setengah reaksi 

dan metode perubahan bilangan oksidasi 

 Menampilkan data hasil percobaan daya 

pengoksidasi dan pereduksi beberapa logam  

 Mengidentifikasi urutan daya pengokasidasi dan 

pereduksi logam-logam berdasarkan data hasil 

percobaan  

 

3.4  Menganalisis proses 

yang terjadi dan 

melakukan perhitungan  

zatatau listrik yang 

terlibat pada suatu sel 

Volta, serta 

penerapannya dalam 

kehidupan 
4.4 Merancang sel Volta 

dengan mengunakan 

bahan di sekitar  

 

Sel Volta 

 Sel Volta dan potensial 

sel 

 

 

 Menampilkan contoh diagram sel volta, lalu 

menganalisis proses yang terjadi.  

 Mendiskusikan notasi sel Voltaberdasarkan 

diagram sel Volta 

 Menyimak penjelasan cara menghitung potensial 

sel Volta 

  Merancang dan melakukan percobaan sel Volta 

dengan menggunakan bahan di sekitar, misalnya 

agar-agar sebagai jembatan garam serta 

menyajikan hasilnya 

 Mendiskusikan penerapan sel Volta dalam 

kehidupan 

3.5   Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya korosi dan 

cara mengatasinya  
4.5 Mengajukan gagasan 

untuk mencegah dan 

mengatasi terjadinya 

korosi  

 

 Korosi  Menyajikan gambar atau foto hasil pengamatan 

beberapa peristiwa korosi lalu menganalisis 

penyebab dan faktor-faktor yang mempercepat 

lajunya  

 Melakukan percobaan untuk menentukan faktor-

faktor yang menyebabkan dan mempercepat 

korosi 

 Menganalisis beberapa upaya terapan untuk 

mencegah terjadinya korosi 

3.6   Menerapkan 

stoikiometri reaksi 

redoks dan hukum 

Faraday untuk 

menghitung besaran-

besaran yang terkait sel 

elektrolisis  
4.6 Menyajikan rancangan 

prosedur penyepuhan 

benda dari logam 

dengan ketebalan 

lapisan dan luas tertentu  

Elektrolisis 

 Sel elektrolisis dan 

hukum Faraday 

 Menampilkan contoh diagram atau simulasi sel 

elektrolisis, lalu menganalisis proses yang terjadi.  

 Merancang dan melakukan percobaan 

penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan 

lapisan dan luas tertentuserta melaporkan 

hasilnya 

 Menggunakan hukum Faraday untuk 

menentukan hubungan antara muatan listrik 

yang digunakan dengan banyaknya hasil reaksi 

 



25 

Kompetensi                           

Dasar 
Materi Pokok                              Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.7  Menganalisis 

kelimpahan, 

kecenderungan sifat 

fisik dan sifat kimia, 

manfaat, dan proses 

pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas 

mulia, halogen, alkali, 

dan alkali tanah) 

4.7 Menyajikan data hasil 

penelusuran informasi 

sifat dan pembuatan 

unsur-unsur golongan 

utama (halogen, alkali, 

dan alkali tanah)  

 

Kimia Unsur 

 

 

 

 

 

 

 Kelimpahan unsur-

unsur golongan utama 

 

 Sifat fisika dan sifat 

kimia unsur-unsur 

golongan utama 

 Ekstraksi unsur-unsur 

halogen, alkali, alkali 

tanah, aluminium, 

nitrogen, oksigen, 

belerang, silikon dan 

senyawanya. 

 Manfaat unsur dan 

senyawa golongan 

utama  

 

 Mengamati demonstrasi reaksi uji nyala garam 

dari senyawa alkali dan alkali tanah, misalnya: 

pembakaran KCl, NaCl, CaCl2, dan BaCl2 untuk 

mengidentifikasi unsur logam 

 Mengamati demonstrasi pembakaran logam Mg 

kemudian hasil pembakaran ditambah air dan 

fenolftalin untuk mengidentifikasi sifat basa 

unsur golongan IIA 

 Menelusuri sumber-sumber literatur (buku atau 

web) untuk mendapatkan informasi mengenai 

kelimpahan unsur-unsur golongan utama  

 Mempresentasikan hasil penelusuran mengenai 

kelimpahan, kecenderungan sifat, manfaat, serta 

cara mendapatkan unsur-unsur golongan utama.  

 Mengidentifikasi produk-produk yang 

mengandung unsur-unsur golongan utama 

 Mengaitkan sifat fisika dan kimia unsur-unsur 

golongan utama dengan kegunaannya 

3.8  Menganalisis 

kelimpahan, 

kecenderungan sifat 

fisika dan kimia, 

manfaat, dan proses 

pembuatan unsur-unsur 

periode 3 dan golongan 

transisi (periode 4) 

  
4.8 Menyajikan data hasil 

penelusuran informasi 

sifat dan pembuatan 

unsur-unsur Periode 3 

dan unsur golongan 

transisi (periode 4)  

 

 Kelimpahan unsur-unsur 

periode 3, dan unsur 

transisi periode 4.  

 

 

 Sifat fisis dan sifat kimia 

unsur-unsur periode 3, 

dan unsur transisi 

periode 4. 

 

 Ekstraksi unsur-unsur 

besi, kromium, tembaga, 

dan senyawanya.  

 

 

 

 Manfaat unsur dan 

senyawa periode ke-3 

dan transisi (periode 4)  

 

 Menelusuri sumber-sumber literatur (buku atau 

web) untuk mendapatkan informasi mengenai 

kelimpahan unsur-unsur periode 3 dan transisi 

periode 4. 

 Mempresentasikan hasil penelusuran mengenai 

kelimpahan, kecenderungan sifat, manfaat, serta 

cara mendapatkan unsur-unsur periode 3 dan 

transisi periode 4.  

 Merancang dan melakukan percobaan terkait 

sifat kimia unsur dalam satu golongan/ periode 

misalnya: daya pengoksidasi halogen dan daya 

pereduksi halida,  uji nyala senyawa logam 

alkali dan alkali tanah, sifat unsur-usur periode 3  

(antara lain amfoter ion aluminium Al3+), serta 

pembuatan gas klor dan melaporkan hasil 

percobaan 

 Mengidentifikasi produk-produk yang 

mengandung unsur-unsur periode 3 dan transisi 

periode 4.  

 Membahas sifat fisika dan kimia unsur-unsur 

periode 3 dan transisi periode 4 serta dikaitkan 

dengan kegunaannya 
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Siswa mampu: 

3.9 Menganalisis struktur, 

tata nama,  sifat, 

sintesis, dan kegunaan 

senyawa karbon  

4.9 Menyajikan rancangan 

percobaan sintesis 

senyawa karbon, 

identifikasi gugus fungsi 

dan/atau penafsiran data 

spektrum inframerah 

(IR) 

 

 

 

 

 

Struktur, Tata Nama, 

Sifat, Isomer, Identifikasi 

dan Kegunaan Senyawa 

 Haloalkana 

 Amina 

 Alkanol dan Alkoksi 

Alkana 

 Alkanal dan Alkanon 

 Asam alkanoat dan alkil 

alkanoat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati  gambar: bahan pencucian kering 

(dry clean), spirtus,  formalin, obat bius, cat 

kuku, kloroform, cuka dapur, jeruk, pisang dan 

lain-lain yang mengandung senyawa karbon 

 Menyimak penjelasan pengelompokan senyawa 

karbon berdasarkan gugus fungsi dan 

tatanamanya  (haloalkana, amina, alkanol, 

alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, 

dan alkil alkanoat) 

 Menganalisis sifat fisika dan kimia (reaksi) 

senyawa karbon dan sintesis dari beberapa 

contoh senyawa karbon yang disediakan.  

 Mendiskusikan rumus struktur dan tata nama 

haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, 

alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil 

alkanoat 

 Menganalisis berbagai rumus struktur yang 

memiliki rumus molekul sama 

 Mendiskusikan isomer, sifat-sifat, reaksi 

identifikasi dan kegunaan haloalkana, amina, 

alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam 

alkanoat, dan alkil alkanoat 

 Mengaitkan rumus  struktur senyawa 

haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, 

alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil 

alkanoat, dengan sifat kimianya 

 Merancang dan  melakukan percobaan tentang 

reaksi identifikasi senyawa alkanol dan 

alkoksialkana serta identifikasi alkanal dan 

alkanon  (misalnya dengan larutan Fehling dan 

Tollens) dan melaporkan hasil percobaan 

 Merancang dan  melakukan percobaan 

pembuatan alkil alkanoat (esterifikasi) dan 

melaporkan hasil percobaan 

 Mendiskusikan senyawa alkohol tertentu yang 

dapat menjadi bahan bakaralternatif 

 Mendiskusikan formalin yang digunakan untuk 

pengawet dan bahaya penggunaan formalin 

untuk mengawetkan makanan 

Siswa mampu: 

3.10 Menganalisis struktur, 

tata nama, sifat, dan 

kegunaan benzena dan 

turunannya 

4.10 Menyajikan hasil 

penelusuran informasi 

beberapa turunan 

benzena yang 

berbahaya dan tidak 

berbahaya  

 

 

Benzena dan Turunannya 

 

 

 Struktur dan Tata Nama 

 

 Sifat  

 

 

 

 

 Kegunaan  

 

  

 Mengamati gambar: dinamit, obat-obatan yang 

mengandung anilin, minuman ringan yang 

mengandung bahan pengawet,  dan lain-lain yang 

mengandung senyawa bezena dan turunannya. 

 Menyimak penjelasan rumus struktur dan tata 

nama senyawa benzena dan turunannya 

 Mendiskusikan sifat fisis dan sifat kimia senyawa 

benzena  dan turunannya (penyebab kestabilan 

benzena, reaksi-reaksi substitusi meliputi: nitrasi, 

sulfonasi, halogenasi, dan alkilasi dll)  

 Menganalisis reaksi pengarah orto, meta dan para  

 Berlatih membuat reaksi substitusi pada senyawa 

benzena 

 Mendiskusikan kegunaan benzena dan 

turunannya 
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Siswa mampu: 

3.11 Menganalisis struktur, 

tata nama, sifat dan 

penggolongan 

makromolekul  

4.11  Menganalisis hasil 

penelusuran informasi 

mengenai pembuatan 

dan dampak suatu 

produk dari 

makromolekul  

 

 

Struktur, tata nama, 

sifat, penggunaan dan 

penggolongan 

makromolekul 

 

 

 

 Polimer 

 

 

 

 

 Karbohidrat 

 Protein 

 Lemak 

 Mengamati objek (atau gambarnya) yang 

mengandung polimer, misalnya: tali-tali plastik, 

paralon, teflon, tempat minum dan makanan 

dari stirofom, lensa kacamata dari fleksiglas dan 

fiting lampu dari bakelit 

 Menyimak penjelasan bagaimana beberapa jenis 

molekul dapat bergabung menghasilkan suatu 

makromolekul 

 Mendiskusikan pembentukan polimer 

(polimerisasi), nama polimer yang terbentuk, 

dan kegunaannya dalam kehidupan 

 Mengumpulkan data dan menyajikan dampak 

penggunaan polimer sintetis dalam kehidupan 

dan cara penanggulangannya 

 Mengamati bahan atau gambar yang 

mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, 

misalnya:  batang tebu, susu sapi, biji-bijian, 

kapas, gelatin, agar-agar, buah alpukat dan 

daging sapi 

 Menyimak penjelasan tentang struktur dan tata 

nama karbohidrat dan protein  

 Mendiskusikan sifat dan kegunaan karbohidrat 

dan protein 

 Melakukan percobaan uji glukosa, selulosa, 

amilum dan uji protein dan melaporkan hasil 

percobaan 

 Menyimak penjelasan struktur lemak dan reaksi 

yang dapat dialami lemak 

 Menghubungkan struktur lemak (misalnya 

struktur omega-3, omega-6, omega-9, struktur 

lemak lain) dengan sifat fisiknya dan efeknya 

pada kesehatan 

 Menyajikan kegunaan lemak dan minyak serta 

pengaruh lemak bagi kesehatan manusia 

 Menyajikan pembuatan suatu produk dari 

makromolekul misalnya pembuatan alkohol dari 

karbohidrat, minyak dari biji-bijian dan 

margarin dari lemak 
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III. MODEL SILABUS SATUAN PENDIDIKAN 

 

A. Kelas   : X 

Alokasi Waktu  : 15 Jam Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok dan 

Materi Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 

3.10 Menerapkan 

hukum-hukum 

dasar kimia, 

konsep massa 

molekul relatif, 

persamaan 

kimia, konsep 

mol, dan kadar 

zat untuk 

menyelesaikan 

perhitungan 

kimia 

 

4.10  Menganalisis 

data hasil 

percobaan 

menggunakan 

hukum-hukum 

dasar kimia 

kuantitatif  

 

Hukum-hukum 
Dasar Kimia dan 
Stoikiometri 

1. Hukum-hukum 

Dasar Kimia 

a. Hukum 

Kekekalan Massa 

 

 

 

 

b. Hukum 

Perbandingan 

Tetap 

 

 

 

c. Hukum 

Perbandingan 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hukum 

Perbandingan 

volum dan  

     Hipotesis 

Avogadro 

 

 

 

2. Massa Atom Relatif 

dan Massa Molekul 

Relatif 

 

 

 

 

3. Persamaan kimia 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konsep mol dan 

hubungannya 

dengan : 

a. Jumlah partikel 

b. Massa molar 

c. Volum molar 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan percobaan 

misalnya,  reaksi larutan 

Kalium Iodida dengan 

Timbal (II) Nitrat  

dengan cara menimbang 

massanya sebelum dan 

sesudah reaksi 

 Menganalisis  data hasil 

percobaan yang berkaitan 

dengan perbandingan 

massa unsur di dalam 

senyawa 

 Menganalisis  data hasil 

percobaan yang berkaitan 

dengan perbandingan 

unsur yang sama  dalam 

beberapa senyawa 

(misalnya Perbandingan  

Oksigen  dalam CO dan 

CO2 

 

 Diskusi tentang hukum 

perbandingan volum dan 

hipotesis Avogadro 

 

 

 Diskusi tentang konsep 

massa atom relatif dan 

massa molekul relatif 

 Menghitung massa 

molekul relatif dari 

massa atom relatif 

 

 Diskusi tentang prinsip 

penulisan persamaan 

reaksi kimia 

 

 Berlatih menuliskan dan 

menyetarakan persamaan 

reaksi kimia 

 

 Mendiskusikan konsep 

mol, tetapan Avogadro ,  

massa molar dan volum 

molar. 

 

 Berlatih keterkaiatan 

antara mol dengan 

jumlah partikel,  massa 

dan volum   (STP) 

 

 Menghitung banyaknya 

zat dalam campuran 

 

 Menghubungkan rumus 

empiris dan rumus 

molekul 

Penilaian Kompetensi 

Ranah Pengetahuan : 

 Penilaian Harian 

- Pemahaman konsep 

hukum kekekalan 

massa dan hukum 

perbandingan tetap 

- Mengolah hasil 

percobaan/data 

untuk membuktikan 

hukum  hukum 

dasar kimia 

- Menentukan  rumus 

molekul 

berdasarkan 

perhitungan untuk 

membuktikan  

hukum  

perbandingan 

berganda  

 

- Menerapkan hukum 

perbandingan volum 

dan hipotesis 

Avogadra dalam 

perhitungan kimia 

 

 

- Menyetarakan 

persamaan reaksi 

kimia 

 

 

 

 

- Konsep mol dalam 

hubungannya 

dengan jumlah 

partikel, massa, dan 

volum gas 

 

 

 

 

 

 

 

- Penentuan kadar zat, 

rumus empiris, dan 

rumus molekul 

 

 

 

 

- Menentukan jumlah 

air kristal dalan 

senyawa hidrat 

 

- Menghitung jumlah 

zat pereaksi dan 
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5. Kadar zat 

 

 

6. Rumus Empiris dan 

Rumus Molekul 

 

 

7. Penentuan senyawa 

hidrat 

 

 

8. Perhitungan dalam 

persamaan kimia  

 

 

9. Pereaksi pembatas 

 

 

 

 Menentukan  jumlah air  

kristal dalam senyawa 

hidrat melalui percobaan  

 

 

 Menghitung jumlah 

pereaksi atau hasil reaksi  

 

 Menentukan pereaksi 

pembatas  dalam suatu  

reaksi  kimia 

 

 

 

hasil reaksi dalam 

sebuah persamaan 

reaksi 

- Menentukan 

pereaksi pembatas 

dalam perhitungan 

kimia 

 

Penilaian Kompetensi 

Ranah Keterampilan : 

 Penilaian Proyek 

- Menghitung jumlah 

karbondioksida 

yang dihasilkan dari 

hasil pembakaran 

bahan bakar serta 

menganalisis 

dampaknya bagi 

lingkungan 
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B. Kelas   : XI 

Alokasi Waktu : 12 Jam Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok dan 

Materi Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

3.4  Menjelaskan 

konsep perubahan 

entalpi reaksi pada 

tekanan tetap 

dalam  persamaan 

termokimia 

 

3.5 Menjelaskan jenis 

entalpi reaksi, 

hukum Hess dan 

konsep energi 

ikatan 

 

4.3 Menyimpulkan 

hasil analisis data 

percobaan 

termokimia pada 

tekanan tetap 

 

4.5 Membandingkan  

perubahan entalpi 

beberapa reaksi 

berdasarkan data 

hasil percobaan 

 

Thermokimia 

 Sistem dan 

lingkungan 

 

 Reaksi eksoterm dan 

reaksi endoterm 

 

 

 Diagram tingkat dan 

diagram siklus 

 

 

 

 

 

 

 Perubahan entalpi 

standar (∆Hº) untuk 

berbagai reaksi 

- ∆Hºpembentukan 

- ∆Hºpenguraian 

- ∆Hºpembakaran 

- ∆Hºpelarutan 

- ∆Hºnetralisasi 

 Kalorimeter  

 

 Hukum Hess 

 

 Energi ikatan 

 

 Kalor pembakaran 

 

 

 

 Membedakan antara 

sistem dan lingkungan 

 Mengamati  reaksi 

eksoterm dan endoterm 

melalui percobaan 

 

 Menentukan reaksi 

eksoterm atau endoterm  

berdasarkan diagram 

tingkat 

 

 Menganalisis contoh-

contoh perubahan entalpi 

standar untuk berbagai 

reaksi 

 

 

 Melakukan percobaan 

untuk menentukan 

perubahan enthalpy 

dengan cara kalorimeter 

 Menghitung perubahan 

entalpi berdasarkan data 

yang diperoleh dari 

kalorimeter 

 

 Melakukan percobaan 

untuk membuktikan 

hukum Hess 

 

 Menghitung perubahan 

entalpi reaksi berdasarkan 

keadaan awal dan akhir 

dari sebuah reaksi 

 

 Menghitung perubahan 

entalpi reaksi bedasarkan 

data energi ikatan rata-

rata 

 

 Menghitung perubahan 

entalpi reaksi 

pembakaran dari 

pembakaran berbagai 

jenis bahan bakar di 

SPBU 

 Menganalisis data hasil 

perhitungan dilihat dari 

sisi efisiensi, ekonomi, 

dan ramah lingkungan 

 

Penilaian Kompetensi 

Ranah Pengetahuan : 

 Penilaian Harian  

- Menentukan  

reaksi eksoterm 

atau endoterm 

berdasarkan data 

percobaan atau 

persamaan reaksi 

- Menentukan 

perubahan entalpi 

reaksi berdasarkan 

diagram 

tingkat/diagram 

siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perhitungan 

perubahan entalpi 

reaksi berdasarkan 

data kalorimeter, 

hukum Hess, dan 

energi ikatan 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

Kompetensi Ranah  

Keterampilan : 

 Penilaian Proyek 

- Membuat analisis 

data hasil 

perhitungan 

entalpi 

pembakaran 

beberapa bahan 

bakar dilihat dari 

efisiensi, ekonomi, 

dan ramah 

lingkungan 
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Kelas   : XII 

Alokasi Waktu : 12 Jam Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok dan 

Materi Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

3.1. Menganalisis 

fenomena sifat 

koligatif larutan 

(penurunan 

tekanan uap 

jenuh, kenaikan 

titik didih, 

penurunan titik 

beku, dan 

tekanan 

osmosis) 

3.2  Membedakan 

sifat koligatif 

larutan 

elektrolit dan 

larutan 

nonelektrolit 

4.1. Menyajikan 

hasil 

penelusuran 

informasi 

tentang 

kegunaan 

prinsip sifat 

koligatif larutan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari  
 

4.2  Menganalisis 

data percobaan 

untuk 

menentukan 

derajat 

pengionan 

 

Sifat Koligatif 

Larutan 

- Ilustrasi tentang sifat 

koligatif larutan 

 

 

 

1. Macam-macam 

Konsentrasi : 

a.  Konsentrasi Molar 

b.  Konsentrasi Molal 

c   Fraksi Mol 

 

2. Sifat Koligatif 

larutan : 

a. Penurunan tekanan 

uap 

b. Tekanan osmosis 

c. Kenaikan titik 

didih 

d. Penurunan titik 

beku 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagram P-T 

 

 

 

4. Aplikasi sifat 

koligatif larutan 

 

 

 Menyaksikan tayangan 

video/melihat artikel 

mengenai penggunaan garam 

untuk mencairkan salju, 

peristiwa osmosis 

 

 Menghitung konsentrasi 

molar, molal dan fraksi mol  

zat terlarut di dalam larutan 

 

 Mendiskusikan  wacana  

tentang  tekanan uap 

 Menghitung penurunan 

tekanan uap larutan 

 Mendiskusikan wacana 

tentang peristiwa  osmosis  

 Menghitung tekanan osmosis 

pada larutan 

 Melakukan percobaan titik 

didih dan titik beku larutan 

 Menghitung kenaikan titik 

didih larutan  dan  penurunan 

titik beku larutan 

 

 Diskusi tentang diagram P-T 

 

 Menelusuri sumber-sumber 

literatur (buku, web, jurnal 

penelitian) untuk 

mendapatkan informasi 

mengenai kegunaan prinsip 

koligatif larutan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menganalisis prinsip sifat 

koligatif larutan  di dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menyajikan hasil analisis 

prinsip sifat koligatif larutan  

dalam kehidupan sehari-hari 

 

Penilaian 

Kompetensi Ranah 

Pengetahuan : 

- Penilaian 

Harian 

 Menghitung 

konsentrasi  

larutan 

 Menghitung 

penurunan 

tekanan uap, 

tekanan osmosis 

kenaikan titik 

didihdan 

penurunan titik 

beku larutan 

elektrolit dan 

larutan non 

elektrolit 

 Menafsirkan data 

tentang diagram 

PT 

 

Penilaian 

Kompetensi Ranah 

Keterampilan: 

- Penilaian Produk 

Hasil 

penelusuran 

kegunaan prinsip 

sifat koligatif 

larutan di dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
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IV. MODEL RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 Nama Sekolah  : SMA Indonesia 

 Mata Pelajaran : Kimia 

 Kelas/Semester : X/2 

Materi Pokok  : Hukum-hukum Dasar Kimia dan Stoikiometri 

Alokasi Waktu : 15 Jam Pelajaran 

 

KOMPETENSI INTI 

 
 KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya” 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi Siswa.  

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter Siswa lebih lanjut. 

KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

 

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar 

KD 3.10 :  Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan  

kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia 

KD 4.10 :  Menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia 

kuantitatif 

Indikator Pencapaian Kompetensi    

3.10.1. Menerapkan prinsip hukum dasar kimia (hukum Kekekalan massa Lavoisier, hukum 

perbandingan berganda Proust, hukum kelipatan perbandingan Dalton, hukum 

perbandingan volum (hukum Gay Lussac dan hipotesis Avogadro) 

3.10.2. Menghitung  massa  atom relatif (Ar) dan massa molekul relatif (Mr) suatu senyawa 

3.10.3. Menyetarakan persamaan kimia sederhana 

3.10.4. Mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volum zat. 

3.10.5. Menentukan kadar unsur  atau senyawa dalam suatu sampel. 

3.10.6. Menentukan rumus empiris dan rumus molekul  

3.10.7. Menghitung  jumlah molekul air dalam senyawa hidrat dan  rumus senyawa hidrat. 

3.10.8. Menentukan pereaksi dan atau produk reaksi dari suatu persamaan kimia  

3.10.9. Menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi 

4.10.1. Merancang  dan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Lavoisier, dan 

hukum Proust 
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4.10.2. Menganalisisdata untuk membuktikan hukum kekekalan massa Lavoisier, dan hukum 

perbandingan berganda Proust 

4.10.3.  Menyajikandata hasil analisis percobaan dalam bentuk presentasi dan laporan 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 

 Menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia,  massa molekul relatif, persamaan reaksi,  

dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia 

 Merancang, melakukan, mengolah, menganalisis dan melaporkan data hasil percobaan 

hukum-hukum dasar kimia. 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Hukum-hukum dasar kimia 

- hukum Kekekalan massa Lavoisier 

- hukum perbandingan berganda Proust 

- hukum kelipatan perbandingan hukum Dalton 

- hukum perbandingan volum (hukum Gay Lussac dan hipotesis Avogadro) 

 Massa atom relatif (Ar) dan Massa molekul relatif (Mr) 

 Persamaan Kimia 

 Konsep mol, massa molar, dan volum molar 

 Konsep mol dan hubungannya dengan: 

- jumlah partikel,  

- massa   

- volum 

 Kadar zat  

 Rumus empiris dan rumus molekul 

 Senyawa hidrat 

 Perhitungan kimia dalam suatu persamaan reaksi 

 Pereaksi pembatas 

  

D. Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Konstruktivistik 

Pendekatan Pembelajaran : Problem  BasedLearning dan lain-lain 

Metode Pembelajaran  : Eksperimen, diskusi 

 

E. Media Pembelajaran 

 LKS 

 Power Point 

 Lap Top 

 LCD 

F. Sumber Belajar 

Buku cetak, web di internet, LKS 

 

Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan pertama 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembagian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hukum 

kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap 

 Siswa merancang percobaan tentang hukum kekekalan massa 

Lavoisier dan hukum perbandingan tetap  Proust 

 Menyampaikan manfaat mempelajari hukum Lavoisier dan Proust 

20 menit 

Kegiatan Inti 

 Siswa melakukan kegiatan percobaan antara larutan  Timbal (II) Nitrat 

dengan Larutan Kalium Iodida, mengumpulkan data, mengolah data, 

mengkonvirmasi dan menganalisis tentang pembuktian  hukum 

100 

menit 
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Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

kekekalan massa  Lavoisier  

 Siswa melakukan percobaan variasi massa serbuk belerang dengan 

lempengan tembaga, mengumpulkan data, mengolah data, 

mengkonvirmasi dan menganalisis tentang pembuktian hukum 

perbandingan tetap Proust   

 Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengkonfirmasikan/ 

menegaskan kebenaran hukum   hukum kekekalan massa  Lavoisier 

dan hukum perbandingan tetap Proust   

 Siswa berlatih menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum 

kekekalan massa  Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust   

Penutup 
 Siswa menyimpulkan, melaporkan dan merefleksi kegiatan belajar 

tentang pembuktian hukum kekekalam massa Lavoisier dan hukum 

perbandingan tetap Proust. 

15 menit 

 

Pertemuan kedua 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembagian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 

hukum perbandingan berganda Dalton, hukum perbandingan volum 

Gay Lussac dan hipotesis Avogadro. 

 Siswa dikondisikan dalam kelompok, diberi permasalahan berupa 

data  hasil eksperimen yang berkaitan dengan pembuktian hukum 

perbandingan berganda Dalton,  hukum perbandingan volum Gay 

Lussac dan hipotesis Avogadro. 

20 menit 

Kegiatan Inti 

 

 Siswa dikondisikan dalam kelompok, diberikan data tentang hukum 

perbandingan berganda Dalton, hukum perbandingan volume Gay 

Lussac dan hipotesis Avogadro 

 Presentasi  hasil diskusi hukum perbandingan berganda Dalton, 

hukum perbandingan volume Gay Lussac dan hipotesis Avogadro 

 Siswa berlatih menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum 

perbandingan berganda Dalton, hukum perbandingan volume Gay 

Lussac dan hipotesis Avogadro 

100 

menit 

Penutup 

 

 Bersama Siswa menyimpulkan hukum perbandingan berganda Dalton, 

hukum perbandingan volume Gay Lussac dan hipotesis Avogadro 

 Melakukan refleksi seluruh kegiatan pembelajaran atau post tes. 

 Menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya.  

15 menit 

 

Pertemuan ketiga 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembagian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 

massa atom relatif (Ar), massa molekul relatif (Mr), persamaan 

kimia, konsep mol, massa molekul molar, dan volum molar. 

 Siswa dikondisikan dalam kelompok, diberi permasalahan yang 

berkaitan dengan penentuan Mr senyawa, persamaan kimia, kaitan 

antara mol dengan jumlah pertikel, massa dan volum. 

 menayangkan beberapa barang, kemudian satuan apa yang 

digunakan untuk menghitungnya.  

 bagaimana  menentukan satuan dari atom, ion ataupun molekul? 

 menyampaikan tujuan mempelajari konsep mol, massa molar dan 

volume molar 

15 menit 

Kegiatan Inti  Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memperoleh makna massa 

atom relatif (Ar) ditentukan berdasarkan perbandingan massa atom 

unsur tertentu terhadap massa atom isotop C12. 

105 menit 
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  Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengitung massa molekul 

relatif (Mr)  beberapa senyawa dengan menggunakan harga Ar 

unsur yang terdapat dalam tabel peridik unsur. 

 Siswa menyimak aturan dan contoh penulisan persamaan kimia, 

kemudian berlatih menuliskan beberapa persamaan kimia seperti 

pembentukan air (gas atau cair) dari gas hidrogen dan gas oksigen; 

kusamnya permukaan aluminium oleh aluminium oksida ketika 

logam aluminium kontak dengan gas oksigen; logam ditambah 

asam, oksida logam ditambah asam dll. 

 Guru menjelaskan persamaan reaksi dan cara menyetarakan 

persamaan reaksi 

 Siswa berlatih menyetarakan persamaan reaksi 

 Siswa menyimak makna konsep mol, massa molar, dan volume 

molar gas (STP); diagram hubungan antara mol dengan jumlah 

partikel, massa, dan volum. 

 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal tentang    penentuan  

jumlah partikel, massa, dan volum gas dari jumlah mol yang 

diketahui atau hubungan lainnya. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi untuk memperkuat 

pemahaman hubungan  mol dengan  jumlah partikel, massa, dan 

volum gas. 

 Siswa berlatih menentukan  mol, massa molar dan volume molar 

Penutup 

 

 Bersama Siswa menyimpulkan hasil diskusi Ar, Mr dan persamaan 

reaksi. 

 Melakukan refleksi seluruh kegiatan pembelajaran atau post tes. 

 Menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya.  

15 menit 

 

Pertemuan keempat 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembegian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Orientasi:  demonstrasi pemanasan serbuk CuSO4.5H2O 

 menayangkan formula beberapa zat seperti cuka dapur 25%, 

alkohol 70%, formula dari berbagai macam zat dalam kehidupan ( 

makanan, obat) 

 Motivasi: menyampaikan tujuan mempelajari rumus empiris, rumus 

molekul dan senyawa hidrat 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran  

 

15 menit 

Kegiatan Inti 

 

 Diskusi informasi tentang rumus empiris, rumus molekul dan 

senyawa hidrat 

 Siswa berlatih menentukan  rumus empiris, rumus molekul dan 

senyawa hidrat 

 Diskusi informasi tentang persen massa, persen volum, bpj, 

molaritas, molalitas dan fraksi mol.  

 Berlatih menghitung persen massa, persen volum, bpj, molaritas, 

molalitas dan fraksi mol.  

 Membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dilaboratorium 

 

105 menit 

Penutup 

 

 Bersama Siswa menyimpulkan hasildiskusi RM, RE dan senyawa 

hidrat 

 Melakukan refleksi seluruh kegiatan pembelajaran atau post tes. 

 Menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya.  

 

15 menit 
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Pertemuan ke lima 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendahuluan 

 
 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembegian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Orientasi:  konversi mol dengan jumlah partikel, massa dan volume  

 Apersepsi: konsep mol,  massa molar dan volume molar 

 Motivasi: menyampaikan tujuan mempelajari perhitungan Kimia 

20 menit 

Kegiatan Inti 

 

 Berlatih menyetarakan reaksi kimia (koefisien reaksi), memahami 

arti koefisien reaksi 

 Diskusi informasi cara menyelesaikan perhitungan kimia 

 Berlatih menyelesaikan perhitungan kimia dengan langkah-langkah 

tertentu 

 Berlatih menyetarakan reaksi kimia (koefisien reaksi), memahami 

arti koefisien reaksi 

 Diskusi informasi cara menentukan pereaksi pembatas 

 Berlatih menyelesaikan perhitungan kimia dengan langkah-langkah 

tertentu 

85 menit 

Penutup 

 

 Lakukan refleksi dan kesimpulan tentang perhitungan Kimia: 

hubungan antara jumlah mol  partikel, massa dan volume gas dalam 

persamaan reaksi 

 Menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya yaitu ulangan  

 

30 menit 

 

G. Penilaian Hasil Pembelajaran.  

Analisis Hasil Belajar dan Program Tindak Lanjut. 

1. Program remedial bagi Siswa yang belum mencapai batas ketuntasan.  

2. Penugasan/pengayaan, bagi Siswa yang sudah tuntas  

 

PENILAIAN 

Bentuk 

Penilaian TeknikPenilaian 
Bentuk 

Instrumen Instrumen 

Portofolio Menilai laporan Siswa  
Instrumen penilaian 

laporan 
Lihat lampiran  

Tes tertulis 
Menilai kemampuan Siswa dalam 

memahami dan menerapkan  
Soal tes Lihat lampiran  

 

 

Penilaian pengetahuan 

1. Satu gram pualam (CaCO3 ) dimasukkan dalam tabung reaksi terbuka yang berisi 10 gram 

asam klorida, bagaimana massa zat dalam tabung reaksi sebelum dan sesudah reaksi? 

Jelaskan!  

2. Pita magnesium ditimbang sebanyak 12 gram dan dioksidasi, berapa gram gas oksigen 

dibutuhkan untuk memperoleh 28 gram magnesium oksida (MgO)  

3. Lengkapi tabel berikut 

No Massa Tembaga 

Yang Bereaksi 

(gram) 

Massa Senyawa 

Tembaga II Sulfida 

Yang Terbentuk 

Massa Belerang 

Yang Bereaksi 

(gram) 

Perbandingan Massa 

Tembaga 

(Cu) 

Belerang 

(S) 

1 0,24 0,36    

2 0,30 0,45    

3 0,40 0,60    

4 0,50 0,75    

5 0,60 0,90    
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4. Buatlah grafik massa tembaga dan belerang yang bereaksi 

 

5. Sebanyak 28 gram Nitrogen direaksikan dengan oksigen dapat membentuk dua macam 

senyawa. Senyawa yang pertama membutuhkan 48 gram oksigen dan yang kedua 

membutuhkan 80 gram oksigen. Berapa perbandingan Oksigen pada kedua senyawa 

tersebut? Dan apa rumus senyawanya? 

6. Tembaga direaksikan dengan gas oksigen membentuk dua macam senyawa. Bila 128 gram 

tembaga yang direaksikan, ternyata senyawa yang pertama membutuhkan 32 gram gas 

oksigen, sedangkan senyawa yang kedua dengan jumlah oksigen yang sama tembaga yang 

dibutuhkan 256 gram. Tentukan perbandingan tembaga pada reaksi pertama dan kedua, dan 

apa rumus senyawa  yang terbentuk. 

7. Pada suhu dan tekanan yang sama  1 Liter gas metan (CH4)  dibakar sempurna menghasilkan 

gas karbon  dioksida dan uap air . Tentukan perbandingan volum gas-gas hasil reaksi. 

8. Direaksikan  2 Liter gas Nitrogen dengan  gas oksigen  membentuk gas Dinitrogen 

pentaoksida, pada suhu dan tekanan yang sama berapa Liter gas dinitrogen pentaoksida yang 

terbentuk? 

9. Suatu senyawa hidrokarbon terdiri dari 80% C dan sisanya hidrogen. Bila massa molekul 

relatif senyawa tersebut  30, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. 

10. Ditimbang 558 gram aluminium sulfat hidrat (Al2(SO4)3. x H2O), kemudian dipanaskan. 

Sisanya ditimbang kembali tinggal 342 gram. Berapa molekul air kristal senyawa tersebut. 

11. Dalam ruang tertentu dimasukkan 20 Liter gas ammoniak dibakar dengan oksigen terbentuk 

gas  nitrogen dioksida dan uap air dengan reaksi   

NH3(g)+  O2(g) NO2(g)+  H2O(g) 

Tentukan:  

 a. Persamaan reaksi setara. 

b. Volum gas oksigen yang dibutuhkan 

c. Volum gas Nitrogen dioksida  dan uap air yang terbentuk pada keadaan yang sama   
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Lampiran      

Massa Zat Pada Reaksi Kimia 

Pada reaksi kimia disertai terjadinya zat baru, apakah pada peristiwa tersebut juga terjadi perubahan 

massa?   Pada percobaan 10 mL larutan kalium Yodida 0,1 M dengan 5 mL larutan Timbal II Nitrat 0,1 

M, untuk mengetahui massa zat sebelum dan sesudah reaksi apa yang harus kamu lakukan? Ambillah 

pipa  Y , isi kaki yang pertama dengan larutan Timbal II Nitrat dan kaki yang lain  dengan larutan KI, 

timbang sebelum direaksikan dan sesudah reaksi.  Cobalah diskusikan dengan teman kelompokmu. 

Bila punya kesulitan tanyakanlah pada gurumu, kemudian buatlah rancangan percobaan, dan 

presentasikanlah! 

 
 

 

Urutan kerja dan pengamatan 

 

 

 

 

 

 

Apakah  hipotesismu terbukti? 

Jelaskan........................................................................................................................................... 

Setelah melakukan percobaan presentasikanlah hasil percobaanmu untuk mengambil 

kesimpulan, kemudian buatlah laporan. 

 Kesimpulan......................................................................................................................................

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

  Soal   

1. Apakah pada percobaan tersebut terjadi reaksi kimia? 

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

Jelaskan! 

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

Bagaimana hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi? 

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

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

2. Percobaan yang kamu lakukan sesuai dengan hukum kimia, siapa nama penemu, apa nama dan 

bunyi hukum tersebut?  

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

 

3. Pada pembakaran pita magnesium di udara, massa hasil reaksi setelah ditimbang lebih besar 

dari pada massa pita magnesium semula, bagaimana kenyataan tersebut dapat dijelaskan? 

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

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

 

 

  

Tujuan percobaan 

 

Hipotesis 

 

Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan Ukuran Jumlah 
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Hubungan Antara Massa Unsur-Unsur  Dalam Senyawa 
 

Belerang yang massanya tertentu direaksikan dengan tembaga berlebihan maka semua belerang 

akan bereaksi dengan tembaga  dan menghasilkan senyawa tembaga II sulfida. Bagaimana 

perbandingan  massa unsur-unsur pembentuk dalam suatu senyawa? Dalam melakukan 

penelitian kita harus dapat menentukan variabel. Variabeladalah suatu besaran yang dapat 

bervariasi atau berubah pada suatu situasi tertentu. Dalam mengidentifikasi atau 

menuliskan variabel harus dituliskan bagaimana tiap variabel akan diukur.  

Variabel terbagi tiga:  

1.  variabel manipulasi (bebas) yaitu, variabel yang secara sengaja  diubah 

2.   variabel respon (terikat) yaitu variabel yang berubah sebagai akibat  

  pemanipulasian variabel manipulasi  

3.  variabel kontrol yaitu variabel yang dijaga agar tidak mempengaruhi hasil percobaan  

 Untuk melakukan percobaan ini diskusikanlah dengan temanmu, 

     a.    Tujuan percobaan ......................................................................................................... 

b.   Hipotesis untuk menyelidi massa  tembaga dan belerang yang bereaksi   membentuk tembaga II 

sulfida, 

c    Variabel manipulasi,................... variabel respon................dan   variabel kontrol ....................... 

a. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan  

b. Urutan/cara kerja  

Setelah diskusi dalam kelompokmu presentasikanlah hasil diskusi tersebut antar kelompok, 

kemudian bandingkanlah dengan urutan/cara kerja berikut ini. 

Alat dan Bahan Ukuran  Jumlah  

Tabung reaksi 

Penjepit tabung 

Spatula 

Lampu spiritus 

neraca 

Lempeng tembaga 

Belerang 

Ampelas 

Biasa 

- 

- 

- 

- 

5 x 0,5 cm 

- 

- 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

1 gram 

secukupnya 

 Urutan kerja 

 

 

 Masukkan satu takar belerang dan 

satu lempeng tembaga kedalam 

tabung reaksi kering  ( lihat 

gambar  1) 

 Panaskan tembaga seperti gambar  

dan tegakkan tabung reaksi 

sehingga tembaga jatuh pada 

belerang 

 Lanjutkan pemanasan sehingga 

belerang habis bereaksi  

 Ukur panjang tembaga yang tidak 

bereaksi   

 Ulangi percobaan dengan serbuk 

belerang sebanyak  2, 3, 4, dan 5 

kali dari jumlah semula 

Catatan: dua takar belerang  0,05 

gram 

 

 

Setelah dipresentasikan lakukanlah percobaan dalam kelompokmu! 

 Hasil pengamatan 

No Jumlah takar belerang 1 2 3 4 5 

1 Panjang tembaga mula-mula (mm)      

2 Panjang tembaga sisa (mm)      

3 Panjang tembaga yang bereaksi      

 Catatan: dalam percobaan ini massa tembaga sebanding dengan panjangnya 

 Grafik panjang tembaga yang bereaksi terhadap jumlah takar belerang 

        Proust 
"Perbandingan 

massa unsur-

unsur penyusun 

suatu senyawa 

selalu tetap" 
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Apakah  hipotesismu terbukti? 

Jelaskan............................................................................................................................................ 

Setelah melakukan percobaan presentasikanlah hasil percobaanmu untuk mengambil 

kesimpulan, kemudian buatlah laporan. 

Kesimpulan......................................................................................................................................

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

 

Soal  
1. Bagaimana hubungan antara panjang tembaga yang bereaksi dengan jumlah belerang? 

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

2. Berapa panjang lempeng tembaga yang akan bereaksi jika jumlah belerang sebanyak  6  

takar ?  

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

3. Bagaimana hubungan antara massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi?  

4. ............................................................................................................................................... 

5. Percobaan yang kamu lakukan sesuai dengan hukum kimia 

a. Apa nama  dan bunyi hukum tersebut? 

b. Siapa yang menemukan hukum tersebut?  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 Nama Sekolah  : SMA Indonesia. 

 Mata Pelajaran : Kimia 

 Kelas/Semester : XI/3 

Materi Pokok  : Termokimia 

Alokasi Waktu : 12 Jam Pelajaran 

 

KOMPETENSI INTI 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia  

 Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi Siswa. 

 Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter Siswa lebih lanjut. 

KI-3   Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

 KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar 

3.4. Menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan 

termokimia 

3.5   Menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan 

4.4   Menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap 

4.5   Membandingkan perubahan entalpibeberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan 

Indikator Pencapaian Kompetensi    

3.4.1  Mengidentifikasi sistem dan lingkungan 

3.4.2  Membedakan reaksi yang melepaskan kalor (eksoterm) dan menerima kalor (endoterm) 

3.4.3  Menentukan perubahan entalphi dengan cara diagram tingkat dan diagram siklus 

3.5.1  Menjelaskan macam-macam perubahan entalpi  

3.5.2  Menentukan harga ∆ H reaksi dengan menggunakan eksperimen  sederhana 

          (Kalorimeter) 

3.5.3  Menentukan harga ∆ H reaksi dengan menggunakan hukum Hess  

3.5.4  Menentukan harga ∆ H reaksi dengan menggunakan energi ikatan 

4.4.1  Merancang dan melakukan percobaan tentang reaksi eksoterm dan endoterm 

4.4.2  Merancang dan melakukan percobaan kalorimeter untuk menentukan perubahan entalpi 

hasil reaksi 

4.5.1  Membandingkan kalor pembakaran berbagai bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Menjelaskan reaksi eksoterm, reaksi endoterm dan perubahan entalpi suatu reaksi berdasarkan 

kalorimetri, hukum Hess, energi ikatan. 
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C. Materi Pembelajaran 

 Sistem dan lingkungan 

 Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm 

 Diagram tingkat dan diagram siklus 

 Macam-macam perubahan entalpi reaksi 

 Kalorimeter  

 Hukum Hess 

 Energi ikatan 

 Kalor pembakaran 

 

D. Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  :  Konstruktivistik 

Pendekatan Pembelajaran :  Problem  BasedLearning dan lain-lain 

Metode Pembelajaran  :  Eksperimen, diskusi 

E. Media Pembelajaran 

 LKS 

 Power Point 

 Lap Top 

 LCD 

 

 Alat, Bahan : 

-. Gelas kimia, triangle, kassa, lampu spiritus, thermometer, tabung reaksi, pipet,  

gelas ukur, thermometer, lampu spiritus, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi. 

Serbuk besi, belerang, tembaga karbonat, NaOH, NH4Cl ,air, alkohol 

F. Sumber Belajar 

Buku cetak, web di internet, LKS 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan Pertama 

Langkah 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendahuluan 

 

Stimulation 

(stimulasi/ 

pemberian 

rangsangan 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembagian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Memfokuskan Siswa pada sistem dan diluar sistem 

adalah lingkungan.  Kemudian kaitkan dengan eksoterm 

atau endoterm 

 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

 

Problem 

Statement 

(pertanyaan/ 

identifikasi 

masalah) 

Data 

Collection 

(Pengumpulan 

Data) 

 

Data 

Processing 

(Pengolahan 

Data) 

 Dalam kelompok Siswa mengumpulkan informasi  terkait 

dengan pertanyaan mengenai  eksoterm dan endoterm. 

- melakukan percobaan untuk mengetahui zat atau 

reaksi yang eksoterm dan endoterm 

- menganalisis hasil pengujian  untuk mendapat 

kesimpulan tentang eksoterm dan endoterm 

- salah satu kelompok mempresentasikan hasil 

percobaan untuk menyamakan persepsi. 

 Gurumenguatkan atau meluruskan hasil percobaan. 

 Guru mengarahkan Siswa untuk membuat diagram 

tingkat dan diagram siklus 

 Siswa membuat diagram tingkat hasil dari percobaan 

 Guru mengarahkan macam-macam perubahan entalphi 

- ∆H0f (perubahan entalpi pembentukan) 

- ∆H0d (perubahan entalpi penguraian) 

- ∆H0c (perubahan entalpi pembakaran) 

150 

menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

  Siswa berlatih membuat reaksi dengan berbagai macam 

perubahan entalpi 

Penutup 

 

Verification 

(Pembuktian)

Generalization 

(menarik 

kesimpulan) 

 Guru bersama-sama  dengan Siswa menyimpulkan  reaksi 

eksoterm dan endoterm, diagram tingkat dan siklus, serta 

macam-macam perubahan entalpi 

 Melakukan refleksi seperti memberikan komentar 

terhadap kegiatan pertemuan pertama, terutama hal-hal 

yang kurang berkenan   sebagai  masukan untuk 

perbaikan  dalam pertemuan berikutnya. 

 Memberikan tugasmembuat laporan percobaan eksoterm 

dan endoterm dan masukkan kedalam portopolio 

 Menyampaikan kegiatan  pertemuan  berikutnya yaitu 

membahas tentang mementukan perubahan entalpi dari 

data kalorimeter, hukum Hess dan energi ikatan 

15 

menit 

 

 

Pertemuan Kedua 
 

Langkah 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendahuluan 

 

Stimulation 

(stimulasi/ 

pemberian 

rangsangan 

 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru mengecek kehadiran Siswa 

 Pembagian kelompok 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menanyakan mengapa panas air didalam termos 

tidak keluar    

 Menyampaikan manfaat mempelajari termokimia 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari: energi yang 

dihasilkan pada pembakaran bahan bakar 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

 

Problem 

Statement 

(pertanyaan/ 

identifikasi 

masalah) 

Data 

Processing 

(Pengolahan 

Data) 

 Siswa melakukan kegiatan percobaan kalorimetri 

untuk menentukan kalor yang terjadi dari reaksi antara 

larutan NaOH dan larutan HCl 

 Siswa melakukan kegiatan percobaan untuk 

membuktikan hukum Hess 

 Guru mengarahkan Siswa untuk dapat memahami 

konsep dan menghitung perubahan entalpi  dengan 

cara kalorimeter, hukum Hess dan enegi ikatan 

 Siswa berlatih untuk menentukan perubahan entalpi  

dengan cara kalorimeter, hukum Hess dan enegi ikatan 

 Siswa mengerjakan kuis yang berhubungan dengan 

perubahan entalpi  dengan cara kalorimeter, hukum 

Hess dan enegi ikatan 

150 

menit 

Penutup 

 

Generalization 

(menarik 

kesimpulan) 

 Guru bersama-sama  dengan Siswa menyimpulkan 

cara menentukan perubahan entalpi  dengan 

kalorimeter, hukum Hess dan enegi ikatan 

 Menyampaikan kegiatan  pertemuan  berikutnya yaitu 

percobaan menentukan kalor hasil pembakaran bahan 

bakar, dan mengingatkan Siswa membuat rancangan 

percobaan 

15 

menit 

 

 

Pertemuan Ketiga 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Pendahuluan 

 

Problem 

Statement 

(pertanyaan/ 

identifikasi 

masalah) 

 

 Guru menanyakan mengapa pemerintah mengkonversi 

minyak tanah menjadi LPG? 

 Menyampaikan manfaat mempelajari 

termokimia(motivasi) 

- dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari: energi yang 

dihasilkan pada pembakaran bahan bakar 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 

menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

 Menyampaikan bahwa pada pertemuan ini  Siswa 

dibagi dalam kelompok masing-masing terdiri atas 4 

atau 5 orang. Dalam kelompok Siswa berdiskusi dan 

melakukan percoban.  

 Menanyakan rancangan percobaan yang sudah dibuat 

oleh Siswa, untuk menyamakan persepsi 

Kegiatan Inti 

 

Data 

Processing 

(Pengolahan 

Data) 

 

 

 

 

 

 Siswa melakukan percobaan untuk menentukan kalor 

pembakaran suatu bahan bakar. 

 Siswa mempresentasikan hasil percobaan untuk 

menyamakan persepsi 

 Siswa dapat membandingkan  energiyang lebih efisien 

bila menggunakan bahan bakar 

 Siswa dapat menjawab pertanyaan mengapa 

pemerintah mengkonversi minyak tanah menjadi LPG? 

70 

menit 

Penutup 

 

Generalization 

(menarik 

kesimpulan) 

 Guru bersama-sama  dengan Siswa menyimpulkan 

kalor yang dihasilkan suatu bahan bakar 

 Memberikan tugasmembuat laporan percobaan dan 

masukkan kedalam portopolio 

 Guru mengingatkan evaluasi termokimia 

10 

menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran.  

Bentuk penilaian :Tes, dan tugas 

Aspek yang dinilai : Pengetahuan 

Jenis penilaian  : penilaian proses dan penilaian hasil 

Instrument penilaian : lembar pengamatan, soal 

Uji Kompetensi 

 

1. Kedalam 5 tabung reaksi yang sudah diisi air dengan jumlah yang sama dan di ukur suhunya 25 oC, 

dimasukkan 5 macam zat yang berbeda (perhatikan gambar) dan terjadi perubahan suhu. 

 
 

 

2. Tabung reaksi masing-masing diisi air dengan jumlah yang sama dan di ukur suhunya 25 oC, 

kemudian ke dalamnya dimasukkan zat berikut (perhatikan gambar) dan terjadi perubahan suhu. 

 
       Pernyataan yang benar proses pelarutan berdasarkan gambar tersebut adalah... . 

A. KOH bersifat eksoterm karena mengambil  panas 

B. (NH4)2SO4 bersifat eksoterm karena melepaskan panas 

C. Na2S2O3 bersifat endoterm karena mengambil panas 

D. CO(NH2)2 bersifat endoterm karena melepaskan panas 

E. CaO bersifat endoterm karena mengambil panas  

 

3.  Dari beberapa proses berikut ini: 

1. NaOH(s).     NaOH(aq).                                                      ∆H =  - p kJ /mol 

2. Na2S2O3(s).    Na2S2O3(aq).                                                 ∆H =  + q kJ/mol 

3. NaOH(aq) +  HCl(aq)    NaCl(aq)    +  H2O(l)                      ∆H =  - r  kJ/mol 

4. Ba(OH)2(s)   NH4Cl(s)    BaCl2(aq) + NH3(g)    +  H2O(l)    ∆H =  + s  kJ/mol 

        Yang tergolong reaksi eksoterm adalah ....  

A.    1 dan 2 

B.    1 dan 3 

C.    2 dan 3 

D.    2 dan 4 

E.    3 dan 4 

KOH              (NH4)2SO4        Na2S2O3        CO(NH2)2       CaO   

 

 

27 oC                23 oC               20 oC              24 oC               27 oC      

 
 

28 oC  23 oC  20 oC  25 oC  27 oC 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Reaksi yang bersifat endoterm terdapat pada 

tabung reaksi nomor.... 

A. 1 dan 2                  D. 3 dan 4 

B. 1 dan 3                  E.  4 dan 5 

C. 2 dan 3 
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4. Perhatikan diagram berikut: 

               Zn(s) + H2(g) + ½ O2(g)  

     

       ∆ H2= + b  kJ 

 

              ∆ H1= + a  kJ       ZnO(s) + H2(g) 

     ∆ H3= ? 

                                           Zn(s)+ H2O(g) 

      Harga  ∆ H3   adalah.... 

A. (a – b) kJ 

B. ( – a – b ) kJ 

C. – (a – b ) kJ 

D. – (a + b ) kJ 

E. (a + b) kJ 

 

5. Perhatikan diagram berikut  

                            ∆ H2 =   + 594 kJ        

        2S(s) +3 O2(g)2SO2(g) +  O2(g) 

 

        ∆ H1=-1384kJ∆ H3  = ?     

                                  2SO3(g) 

      Harga  ∆ H3 adalah... 
A.  ─197,5 kJ     

B.  +395 kJ   

C.  ─395 kJ     

D.  +790 kJ.    

E   ─790kJ 

 

6.  Persamaan termokimia 

      1. C(s)+O2(g) CO2(g)               ∆ H = – 393 KJ 

      2. NH3(g)  ½N2(g)+1½H2(g)    ∆ H = + 46,2 KJ 

        3. NO(g) ½N2(g) +½ O2(g)  ∆ H = – 90,37 KJ 

        4. 2Fe(s) +1½ O2(g) Fe2O3(s)   ∆ H = – 822 KJ                    

        Persamaan yang menunjukkan    entalpi  penguraian (∆ H0d) standar  adalah... 

A. 1 dan 2   

B. 1 dan 3   

C. 2 dan 3      

D. 2 dan 4  

E. 3 dan 4 

 

7  Kedalam kalorimeter styrofoam yang berisi 40 gram air dimasukkan 1,07 gram   NH4Cl(Mr=53,5)  

suhunya turun dari 25oC menjadi 21,5 oC , bila kalor jenis larutan 4,2 Jg-1K-1 maka perubahan 

entalpi reaksi adalah... 

A. + 0,588   kJ/mol           

B. – 0 588   kJ/mol 

C. + 0,786   kJ/mol         

D. + 29,40   kJ/mol 

E. -  29,40   kJ/mol 

 

8. Perhatikan gambar berikut: 

 
9. Bila diketahui  ∆ H0f C8H18  = – 249  KJ, ∆ H0f CO2   = – 393  kJ,  ∆ H0f  H2O    = – 285  kJ 

∆H reaksi pembakaran sempurna 456  gram bensin C=12,H=1,0=16. adalah.... 

A. + 5958   kJ  

B. + 5460   kJ  

C. -  5460   kJ 

D. - 23832  kJ 

E. - 21840  kJ 

 

10. Diketahui energi ikatan rata-rata : 

            C – H    415 kJ/mol                           C = O  724 kJ/mol 

H – H    436 kJ/mol                           C – C  348 kJ/mol                   

            C – O    356 kJ/mol                           O – H  463 kJ/mol           

Perubahan entalpi untuk reaksi 

            O                                 OH            

                                               
             CH3 – C – CH3 + H2 → CH3-CH- CH3           adalah.... 

A. – 95   kJ/mol  

B.  – 74   kJ/mol  

C.  + 74   kJ/mol 

D.  + 95   kJ/mol 

E.  + 510 kJ/mol 

 

 etanol 

termometer  

air 

Untuk menaikkan suhu 100 mL air sebesar 100C, etanol yang 

dibutuhkan adalah 1,15 mL (massa jenis etanol 0,8 gram /mL, 

kalor jenis air 4,2 j g-1oC-1). Perubahan entalpi reaksi 

pembakaran etanol adalah....(C=12, H=1, O=16, panas yang 

diserap lingkungan diabaikan) 

A. -  210  kJ/molD. -  168  kJ /mol 

B. -  140  kJ /mol           E. +  168  kJ /mol 
C. +  210  kJ /mol 
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Lampiran     

Reaksi Eksoterm Dan Endoterm 

 

Informasi  

Satu sendok Urea di masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air , Urea  akan menyerap  panas dari  

air 

 
Urea (sistem) menyerap panas dari air (lingkungan), setelah Urea larut  suhu air menjadi turun, 

peristiwa ini disebut endoterm. Suhu sistem naik  dan suhu lingkungan turun. Persamaan termokimianya 

adalah: 

CO(NH2)2(s)  +  x kJ   CO(NH2)2 (aq)  

CO(NH2)2(s)  CO(NH2)2 (aq)  ―   x kJ   

Atau   CO(NH2)2(s)  CO(NH2)2 (aq)    ∆ H  = + x kJ  ( reaksi endoterm) 

Contoh lain Pemanasan  serbuk besi dengan serbuk belerang 

 
Serbuk besi dan serbuk belerang dicampur rata dalam tabung reaksi kemudian dipanaskan, setelah 

pamanasan dihentikan ternyata  besi belerang (FeS) masih berpijar, hal ini menunjukkan reaksi bersifat 

eksoterm 

Fe(s)   +   S(s)      FeS(s) +  x kJ 

Fe(s)   +   S(s)      FeS(s) ∆ H  =  ― x kJ   ( reaksi eksoterm) 

 

Reaksi eksoterm dan endoterm ditunjukkan melalui diagram entalpi 

 

                                Eksoterm                                   Endoterm  

Pereaksi hasil reaksi 

 

Entalpi                                      ∆ H < O (negatif)                           ∆ H > O  (positif) 

 

Hasil reaksipereaksi 

 

 

Salah satu ciri-ciri dari reaksi kimia adalah terjadinya perubahan suhu. Agar kamu memahami 

reaksi eksoterm dan endoterm cobalah lakukan percobaan terhadap... 

a  Pelarutan  Natrium Hidroksida (NaOH), Ammonium klorida (NH4Cl), Natrium thio sulfat ( 

Na2S2O3 ). 

b. Pemanasan  serbuk CuCO3  

c  Reaksi  antara :  1.   Larutan NaOH dengan Larutan HCl 

  2.   Ba(OH)2  padat dengan NH4Cl padat 

Catatan: Zat tersebut diatas  dapat disesuaikan dengan zat yang ada dilaboratorium sekolah. 

Dalam kegiatan ini kamu akan meneliti reaksi yang termasuk eksoterm atau endoterm. 

Untuk itu buatlah... 

1. Tujuan Percobaan 

 

 

2. Alat dan bahan 

Alat dan Bahan Ukuran  Jumlah  

   

serbuk besi       serbuk belerang 

 

Besi belerang berpijar   

Urea  
   air 

 
 

Urea dilarut Urea dalam air 

Termometer 250C 
Termometer  220C 
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3.  Urutan kerja  

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan percobaan presentasikanlah terlebih dahulu hasil rancangan percobaanmu, 

hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi.  

 

Pengamatan 

a. Pelarutan  

Nama Zat Suhu Air Suhu Larutan Eksoterm/Endoterm 

    

    

    

    

 

b. Pemanasan serbuk CuCO3 

Berpijar / tidak berpijar Eksoterm/endoterm 

 

c. Reaksi 

No Nama zat Suhu  Eksoterm/endoterm 

 1 Larutan NaOH     

Larutan HCl  

Suhu rata-rata  

 NaOH + HCl  

 2 Ba(OH)2 + NH4Cl   

 

Berdasarkan  hasil pengamatan dari percobaan ini dapat disimpulkan: 

Reaksi yang termasuk eksoterm: 

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

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

 

Reaksi yang termasuk endoterm: 

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

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

Buatlah persamaan termokimia  dan diagram entalpi dari hasil percobaanmu 

1. NaOH(s)    NaOH(aq)    

2. NH4Cl(s)    NH4Cl(aq)    

3. Na2S2O3(s)    Na2S2O3(aq)    

4. CuCO3 (s)   t     CuO(s)     + CO2(g) 

5. NaOH(aq) +  HCl(aq) NaCl(aq)   +  H2O(l)  

6. Ba(OH)2(s)   NH4Cl(s)    BaCl2(aq) + NH3(g)    +  H2O(l) 

 

Diagram Tingkat 

1. 4. 

 

 

2. 5. 

 

 

3.                                             6. 
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 Penentuan Perubahan Entalpi 
 

Berdasarkan Percobaan (Kalorimeter) 
Informasi. 

Energi total yang terkandung dalam suatu materi disebut dengan entalpi  (H = Heat Content). Entalpi 

tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanya perubahannya ∆ H 

 

Menentukan  ∆H reaksi secara sederhana dapat dilakukan dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur kalor suatu reaksi kimia. Kalorimeter sederhana yang sering 

digunakan di laboratorium adalah kalorimeter yang dibuat dari gelas gabus (styrofoam cup).           

Kalor yang diserap/dilepaskan dapat ditentukan dengan rumus:  

 
Menurut azas Black jumlah  kalor yang dibebaskan sama dengan kalor yang diserap,  

maka    q reaksi  + q air  + q kalorimeter = 0    

             q reaksi             =  - (q air   + q kalorimeter) 

Karena campuran reaksi diusahakan pada keadaan tekanan atmosfir, banyaknya energi kalor yang 

diukur pada tekanan konstan  qp = ∆H    

Pada  percobaan eksoterm dan endoterm kamu telah mengamati reaksi yang melepaskan panas dan 

yang menyerap panas, sekarang cobalah tentukan besarnya panas yang dilepaskan atau diserap dengan 

mengukur volum larutan yang konsentrasinya tertentu  (misalnya 50 mL larutan NaOH  1 M dengan 

50 mL HCl  1 M).   Untuk itu buatlah... 

 

1.Tujuan Percobaan 

 

2. Alat dan bahan 

Alat Dan Bahan Ukuran Jumlah 

 

 

  

3. Urutan kerja  

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan percobaan presentasikanlah terlebih dahulu hasil rancangan percobaanmu, hal ini 

bertujuan untuk menyamakan persepsi.  

 

4. Pengamatan  

 
5. Perhitungan 

 
 

  

Dengan menggunakan rumus  Q = m.c. ∆ t tentukanlah  ∆H reaksi. Dan persamaan termokimia  

 

 

 

 

 

 

1.Suhu NaOH          = …...        0C 

Suhu HCl             = ………    0C 

Suhu rata-rata (t1)    = ………    0C 

2. Suhu reaksi 

    t2  =   ........... 0C 

3. Perubahan Suhu            

∆ t(t2  ― t1) = .......... 0C 

termometer 

pengaduk 

(styrofoam cup).    

q = m.c. ∆t 

q  = Kalor yang diserap/dilepaskan air (Joule  atau kJ)                                        

m    = massa air dalam kalorimeter (gram) 

c     = kalor jenis air (4,184 Jg-1 oC-1)  

∆t   = selisih suhu ( oC-1) 
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HUKUM HESS 

 

Pada percobaan ini akan dibuktikan berlakunya Hukum Hess yang menyatakan bahwa Kalor reaksi 

yang dilepaskan/diserap oleh suatu reaksi tidak bergantung dari jalannya reaksi, tapi ditentukan oleh 

keadaan pereaksi (reaktan) dan hasil reaksi (produk)  

 

 
Alat Bahan 

Silinder ukur                          100 mL 

Bejana plastik(Styrofoam)     200 mL 

Gelas kimia                             100 mL 

Termometer                         0- 500C  

Neraca 

Bejana pendingin               

NaOH padat                    4 gram 

Larutan  HCl  0,5 M         100 mL 

Larutan  HCl     1 M            50 mL 

Aquadest                            50 mL 

   

Urutan Kerja: 

I. a. Ukur 100 mL  HCl 0,5 M, masukkan kedalam bejana plastik (kalorimeter), 

ukur suhunya (suhu awal)......................  0C   

 

b. Timbang 2 gram NaOH, masukkan kedalam  kalorimeter ( I.1), aduk dengan termometer sampai 

suhu tetap ( suhu paling tinggi) 

suhu akhir ............................ 0C   

 

II. 2,a. Timbang 2 gram NaOH masukkan kedalam 50 mL air, aduk dengantermometer sampai suhu  

tetap. 

Suhu air        = ........................... 0C 

Suhu larutan = .......................... 0C   

 

2,b . Ambil  50 mL larutan HCl 1 M , dan  50 mL larutan NaOH (larutan  II. a)  letakkan pada 

penangas air yang sama agar suhunya sama 

 suhu awal = .............................. 0C 

 

Tuangkan kedua larutan kedalam kalorimeter aduk dengan termometer   sampai suhu tetap. 

Suhu akhir = ............................. 0C 

Pengamatan/Perhitungan: 

Reaksi 1 Reaksi 2a Reaksi 2b Perubahan Suhu Yang Terjadi 

Jumlah NaOH yang digunakan Reaksi 1 Reaksi   II. a Reaksi II.b 

.....gram ............gram .........gram Awal =........oC 

Akhir=....... oC 

∆ t     =.....  oC 

Awal =........oC 

Akhir=....... oC 

∆ t     =.....  oC 

Awal =......oC 

Akhir =..  oC 

∆ t =.....     oC 
 

.......mol 

 

..............mol 

 

............mol 

Jumlah kalor yang harus dipindahkan ke lingkungan agar suhu larutan turun kesuhu awal 

Q reaksi 1 Q reaksi II.a Q = reaksi II. b 

 

 

 

 

 

  

∆ H per mol NaOH yang bereaksi 

∆ H1. 

 

 

 

 

 

∆ H2 

 

 

 

 

∆ H3 

Persamaan termokimia 

Reaksi 1 

 

Reaksi II. A 

 

Reaksi II.b 

 

 

Apakah hukum Hess terbukti? 

Jelaskan.................................................................................................................................................

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

 

 

 

∆ H reaksi =∆ H produk  - ∆ H reaktan 
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Buat diagram tingkat dan dagram siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih memahami kalorimeter dan hukum Hess cobalah kerjakan soal berikut: 

 

SOAL. 

1. Ditimbang 1,6 gram NH4NO3 dilarutkan dalam 100 gram air dalam kalorimeter styrofoam cup, 

suhu larutan turun dari 270C menjadi 22,50C .Kalor jenis air 4,18  JK-1 g-1 Apakah proses 

eksoterm atau endoterm dan berapa kJ/mol perubahan entalpi reaksi  

2. Pelet KOH 0,14 gram dilarutkan dalam 50 mL air dalam gelas styrofoam. Suhu air meningkat 

dari 24,10C menjadi 24,90C. Kalor jenis air 4,18  JK-1 g-1 Berapa kJ/mol perubahan entalpi 

pelarutan KOH dan apakah reaksi bersifat eksoterm atau endoterm? 

3. Ke dalam kalorimeter dimasukkan 100 mL HCl 0,1 M (suhu 280C) dan 100 mL larutan NaOH 

0,1 M  (suhu270C), Suhu setelah reaksi 30,50C . Kalor jenis air 4,18  JK-1 g-1 Tentukan: 

     a. Perubahan entalpi  (kJ/mol) 

     b. Persamaan termokimia   

4.  Pembakaran sempurna 3,8 gram CS2 menghasilkan gas CO2 dan SO2, bila H0f  

     CS2  = + 116 kJ, CO2 = - 303 kJ,   SO2, = -297 kJ. Tentukan 

    a.  H reaksi  (kJ/mol) 

    b. Diagram tingkat dan diagram siklus. 

 

 

 

Kalor Pembakaran Bahan Bakar 

 

Pernahkah kamu mamasak? bahan bakar apa  yang kamu gunakan? Kita sering menggunakan bahan 

bakar untuk memasak, kendaraan bermotor ataupun untuk industri seperti minyak tanah, spiritus, 

bensin, gas elpiji (campuran dari propana dan butana), LNG (campuran dari etana, propana dan 

butana) dan lain-lain cobalah diskusikan dengan temanmu bahan bakar yang lain! 

Besarnya kalor yang dihasilkan dalam reaksi kimia dapat ditentukan  dari massa zat yang bereaksi  dan 

perubahan suhu yang terjadi 

Untuk membandingkan besarnya energi yang dihasilkan oleh spiritus (CH3OH) dengan etanol 

(C2H5OH) cobalah tentukan hipotesa, buatlah rancangan, dan lakukanlah percobaannya. 

Perhatikan gambar berikut:  

 

 
 

1.Tujuan Percobaan 

 

 

 

 

 

2. Alat dan bahan 

 

Alat dan Bahan Ukuran  Jumlah  

 

 

 

  

 

 

spiritus 
 etanol 

termometer  

air 

termometer  

air 

Diagram tingkat                                               Diagram siklus 
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3. Urutan kerja  

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan percobaan presentasikanlah terlebih dahulu hasil rancangan percobaanmu, hal ini 

bertujuan untuk menyamakan persepsi. 

 

4 Pengamatan/Pehitungan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Indonesia 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XII/5 

Materi Pokok  : Sifat Koligatif Larutan 

Alokasi Waktu : 12 Jam Pelajaran 

 

KOMPETENSI INTI 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi Siswa. 

 Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter Siswa lebih lanjut. 

KI-3  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.  

 

 KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar 

3.1. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan 

titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis) 

 3.2     Membedakan sifat koligatif larutan  elektrolit dan larutan nonelektrolit 

4.1.    Menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan 

dalam kehidupan sehari-hari  

4.2  Menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan 

Indikator Pencapaian Kompetensi    

3.1.1 Menghitung konsentrasi molar, konsentrasi molal dan fraksi mol 

3.1.2. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan  

3.1.3. Menghitung penurunan tekanan uap, tekanan osmosis,  kenaikan titik didih, dan 

penurunan titik bekusuatu larutan 

3.1.4. Menerapkan konsep penurunan tekanan uap, tekanan osmosis , kenaikan titik didihdan 

penurunan titik beku dalam kehidupan. 

3.1.5. Menjelaskan diagram P-T 

4.1.1. Melakukan penelusuan informasi terkait kegunaan sifat koligatif dalam  
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kehidupan sehari-hari 

4.1.2 Mengolah data hasil penelusuran informasi terkait kegunaan prinsip sifat koligatif 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.1.3 Menyajikan hasil penelusuran informasi terkait kegunaan kegunaan prinsip sifat 

koligatif dalam kehidupan sehari-hari 

4.2.1. Menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan sifat koligatif larutan (titik didih larutan, titik beku larutan, 

tekanan uap jenuh larutan dan tekanan osmotik larutan) 

2.  Siswa dapat membandingkan sifat koligatif larutan non elektrolit dengan larutan 

elektrolit. 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Fenomena sifat koligatif larutan 

2. Macam-macam konsentrasi (Molaritas, Molalitas, dan Fraksi Mol) 

3. Penurunan tekanan uap 

4. Tekanan osmosis 

5. Kenaikan titik didih 

6. Penurunan titik beku 

7. Derajat pengionan larutan elektrolit 

8. Diagram PT 

9. Aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Konstruktivistik 

Pendekatan Pembelajaran : DiscoveryLearning dan lain-lain 

Metode Pembelajaran  : Eksperimen, diskusi 

 

E. Media Pembelajaran 

 LKS 

 Power Point 

 Lap Top 

 LCD 

 

F. Sumber Belajar 

Buku cetak, LKS, web di internet  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru menjelaskan mengenai cakupan pembelajaran selama satu 

semester 

 Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi pada pertemuan ini 

15 menit 

Kegiatan Inti 

 Siswa mengamati tayangan video atau membaca artikel fenomena 

mengenai proses mencairkan salju agar tidak menghalangi jalan-

jalan 

 Siswa mengamati tayangan video atau membaca artikel fenomena 

mengenai proses osmosis pada sel kentang  

 Siswa berdiskusi mengenai fenomena tersebut 

110 

menit 



- 54 - 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

 Siswa memberikan kesimpulan mengenai hasil diskusi terhadap 

peristiwa tersebut 

 Guru mereview kembali tentang konsentrasi molaritas dengan 

memberikan contoh soal 

 Siswadapat menghitung konsentrasi molar  

 Diskusi informasi tentang konsentrasi:  

- Molalitas 

- Fraksi Mol 

 Siswa berlatih soal menghitung konsentrasi larutan molalitas dan 

fraksi mol 

 Menghubungkan konsentrasi (fraksi mol dan molaritas) dengan 

sifat koligatif larutan) 

 Berlatih menyelesaikan perhitungan kimia terkait penurunan 

tekanan uap dan tekanan osmotik 

 Guru mengkonfirmasi jawaban Siswa 

Penutup 

 Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 Siswa diberi tugas untuk mengerjakan latihan soal di rumah 

 Guru mengingatkan pertemuan berikutnya yaitu merancang 

percobaan untuk praktikum kenaikan titik didih dan penurunan 

titik beku larutan 

10 menit 

 

Pertemuan kedua 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Siswa dan guru mereview mengenai pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya 

 Menyamakan persepsi tentang rancangan percobaan kenaikan 

titik didih dan penurunan titik beku larutan 

 Guru menjelaskan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran 

hari ini 

20 menit 

Kegiatan Inti 

 Siswadikondisikan dalam kelompok untuk melakukan percobaan 

titik didih dan titik beku larutan (elektrolit dan non elektrolit)  

 Siswa mendiskusikan hasil percobaan 

 Siswa menyimpulkan hasil pengamatannya 

 Diskusi informasi tentang diagram PT 

 Siswa berlatih soal-soal mengenai penurunan titik beku dan 

kenaikan titik didih 

 Guru mengkonfirmasi jawaban Siswa 

100 

menit 

Penutup 

 Siswa dan guru menyimpulkan pelajaran hari ini 

 Siswadikondisikan dalam kelompok untuk mencari 

aplikasi/kegunaan dari sifat koligatif larutan (tekanan uap larutan, 

tekanan osmotik, titik didih dan titik beku larutan) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

15 menit 

 

Pertemuan ketiga 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Siswa memberikan salam kepada guru 

 Guru menjelaskan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran 

hari ini 

10 menit 

Kegiatan  Inti 

 Siswadikondisikan berada dalam kelompok-kelompok 

 Siswa menyiapkan sumber-sumber yang telah diminta pada 

pertemuan sebelumnya 

110 

menit 
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Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Waktu 

 Siswaberdiskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan data hasil 

penelusuran mengenai aplikasi/kegunaan sifat koligatif di dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Siswa diminta untuk menyiapkan laporannya dalam bentuk 

presentasi powerpoint 

 Siswamempresentasikan hasil penelusurannnya di depan kelas 

 Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok 

Penutup 
 Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

 
15 menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran.  

1. Bila anda memasak air, apakah pancinya ditutup? Mengapa? Setelah airnya mendidih, 

apa yang terjadi pada tutup panci tersebut? 

2. Pada air yang sedang mendidih anda masukkan beberapa sendok gula, apa yang terjadi 

pada gelembung air? mengapa? 

3. Apa pengaruh gula terhadap tekanan uap air?. Apakah  satu sendok gula yang 

dimasukkan  pengaruhnya sama dengan dua sendok gula? Jelaskan! 

4. Kedalam 90 gram air dilarutkan 1,8 gram glukosa {C6H12O6} Tentukan penurunan 

tekanan uap jenuh larutan dan tekanan uap jenuh larutan jika tekanan uap jenuh air 

pada suhu 250C adalah 23,76 mmHg 

5. kedalam 180 gram air dimasukkan 2 gram NaOH, tentukan penurunan tekanan uap 

jenuh larutan jika tekanan uap jenuh air murni 23,76 mmHg ( Ar Na=23, O=16, H= 1) 

6. Darah mempunyai tekanan osmotik 7,7 atm pada suhu 250C. Berapa konsentrasi molar 

larutan glukosa yang isotonik dengan darah? 

7. Berapa massa haemoglobin yang terdapat dalam 100 mL larutan, supaya tekanan 

osmotik larutan menjadi 7,5 mmHg pada suhu 270C. Massa molekul relatif 

haemoglobin adalah 6,84.104 

8. Berikut adalah grafik P dan T air dan larutan X non elektrolit sebanyak 288 gr dalam  

1,2 L air. 

              
  

Jika Kb air = 0,5oC   Berapa  Mr zat X ? 
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LEMBAR DISKUSI 
 

A. Penurunan Tekanan Uap Larutan (∆ p) 

Apabila suatu zat cair sebagai pelarut diuapkan pada suhu dan takanan tertentu maka akan 

terjadi tekanan yang disebut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni (P0). Tekanan uap terjadi 

karena adanya partikel-partikel zat cair yang meninggalkan permukaan zat cair dan berubah 

menjadi uap. Makin mudah partikel-partikel zat cair berubah menjadi uap, makin besar 

tekanan uapnya.. bagaimana bila dalam zat cair tersebut ada zat terlarut? Coba kamu amati, ke 

dalam air yang sedang mendidih dimasukkan satu sendok gula bagaimana dengan gelembung 

airnya? Apa penyebabnya? Pada temperatur dibawah titik didihnya setiap partikel zat pelarut 

mempunyai kesempatan untuk meninggalkan larutannya. 

Untuk lebih memahami perhatikan gambar berikut, dan diskusikan dengan teman 

kelompokmu, lalu presentasikan! 

Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dan  P adalah tekanan uap jenuh larutan 

Perhatikan tekanan uap jenuh air murni dan tekanan uap jenuh larutan urea, larutan NaCl dan 

larutan  

CaCl2 mengapa tekanan uap jenuh larutannya semakin kecil? Faktor apa yang 

mempengaruhinya? 

 

 

 

   Menurut hukum Roult, hubungan antara P dan P0 dirumuskan sebagai berikut: 

Untuk larutan non elektrolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk larutan elektrolit banyaknya ion dirumuskan dengan index Van Hoff (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tekanan Osmotik  

Osmosis adalah perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat 

melalui selaput semi permiabel. Peristiwa osmosis banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan 

dan makhluk hidup, coba diskusikan dengan teman kelompokmu! 

Perhatikan gambar berikut: 

Hasil diskusi: 

Air murni Larutan urea 1M 
Larutan NaCl  1M Larutan CaCl21M 

P0 
P 

P 

P 

 

 

∆P =Penurunan tekanan uap jenuh larutan 

P    = Tekanan uap larutan 

P0   = Tekanan uap pelarut murni 

Xt  = Fraksi mol zat terlarut 

Xp  = Fraksi mol pelarut 

i      = Faktor Van’t Hoff  = (1+(n – 1) α ) 

n    = jumlah ion 

P = P0 . Xp 

 

∆P = P0 . Xt 

 

 tmol  p mol

p 




mol
PP O  

atau 

 tmol  p mol

 t




mol
PP O  atau 

i . t  mol  p mol

i  t.




mol
PP O  
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LEMBAR KERJA SISWA 
 

B. Kenaikan Titik Didih dan Penurunan titik Beku  

Sebelum kita melakukan percobaan tentang titik beku dan titik didih larutan, perhatikan 

diagram fase air berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diskusikanlah dengan teman kelompokmu 

1. A adalah titik: 

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

2. B adalah titik: 

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

3. C  adalah titik: 

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

4. D  adalah titik: 

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

 

Dari  titik A sampai titik B  terdapat daerah kesetimbangan antara cair dan beku dan antara 

C dan D terdapat kesetimbangan antara cair dan gas. 

Air membeku pada suhu 00C dan mendidih pada suhu 1000C pada tekanan 1 atm. 

Bagaimana titik beku dan titik didihnya bila kedalam air dilarutkan suatu zat? Untuk lebih 

memahaminya cobalah perhatikan gambar berikut dan lakukan percobaan 

 

 

Ditabung  A larutan lebih encer maka larutan dari tabung A akan 

merembes melewati selaput semi permiabel ketabung B, akibat 

peristiwa osmosis tekanan hidrostatik di tabung B semakin besar 

sehingga larutan di tabung A tidak dapat lagi lewat.  

Osmosis dapat dicegah dengan memberikan tekanan permukaan 

larutan, tekanan untuk menghentikan peristiwa osmosis disebut 

tekanan osmosis  

Menurut Van’t  Hoff  tekanan osmotik larutan encer dapat 

dihitung dengan rumus 

                       π  =  M.R.T (larutan non elelktrolit)  

                       π  =  M.R.T.i  (larutan elektrolit) 

π  = tekanan osmotik 

M = molaritas larutan. 

R = tetapan gas ( 0,082 L atm mol– K– ) 

T = suhu dalam Kelvin 

i  =  indeks Van’t Hoff 

A B A B 

Selaput semipermiabel 

B 0 A0 

C 100 D 100 



- 58 - 

1. TITIK DIDIH LARUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan percobaan 

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

 

Alat dan bahan 

Alat Bahan 

 

 

 

 

 

Tentukan variabel: 

Manipulasi ..................................................................................................................................... 

Respon ........................................................................................................................................... 

Kontrol .......................................................................................................................................... 

Cara kerja ...................................................................................................................................... 

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

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

 

 

Gelas 

kimia 

Zat yang 

dipanaskan 

Kenaikan suhu  ( ... 0C)  tiap 30 detik 

1 2 3 4 5 

1 Air      

2 Larutan gula 1 m      

3 Larutan NaCl 1 m      

4 Larutan NaCl  2 m      

Catatan pengamatan suhu sampai larutan tepat mendidih 

Kesimpulan :  

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

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

 

Evaluasi.  

1. Bandingkan titik didih air dengan larutan gula 1 m, jelaskan! 

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

2. Bandingkan titik didih larutan gula 1 m dengan NaCl 1 m , jelaskan! 

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

3. Bandingkan titik didih larutan NaCl  1 m dengan NaCl 2 m , jelaskan! 

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

4. Perhatikan tabel berikut!               Catatan titik didih air pada 1 atm 1000C 

larutan titik didih larutan (Tb) 

(0C) 

Selisih titik didih air ( pelarut) dengan titik 

didih larutan  (∆ Tb)       (0C) 

Gula  1 m 100,52 ..................................... 

Gula  2 m 101,04 ..................................... 

NaCl  1 m 101,04 ...................................... 

NaCl  2 m 102,08 ....................................... 

a. Apa hubungan antara Tb dengan ∆ Tb ?  

25 mL  NaCl 1 m 25 mL air 
25 mL  Gula  1 m 

Termometer  
Termometer  Termometer  

Termometer  

25 mL  NaCl2 m 
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.................................................................................................................................................. 

b. Perhatikan ∆ Tb gula 1 m dengan ∆ Tb gula 2 m , apa hubungan  molal dengan ∆ Tb 

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

c. Perhatikan ∆ Tb gula 1 m dengan ∆ Tb NaCl 1 m , mengapa ∆ Tb NaCl 1 m lebih 

tinggi? 

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

5. Buatlah rumus umum untuk kenaikan titik didih larutan (∆ Tb) untuk larutan non 

elektrolit dan elektrolit 

 

2. TITIK BEKU LARUTAN 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih memahami lakukanlah percobaan: 

 

Tujuan percobaan 

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

 

Alat dan bahan 

Alat Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukan variabel: 

Manipulasi ..................................................................................................................................... 

Respon ........................................................................................................................................... 

Kontrol .......................................................................................................................................... 

 

Cara kerja 

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

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

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

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

 

Pengamatan : 

larutan Suhu 

Gula  1 m  

Gula  2 m  

NaCl  1 m  

NaCl  2 m  

 

Kesimpulan : 

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

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

 

 

 

Gelas kimia yang berisi es ditaburi dengan kristal garam 

dapur. Tabung reaksi diisi dengan air, gula 1 m, NaCl 1 m 

dan NaCl 2 m. Untuk mengukur suhu larutan digunakan 

termometer 

Catatan: suhu diukur pada waktu larutan berada dalam 

fase kesetimbangan 
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Evaluasi.  

1. Apa fungsi garam dapur yang ditaburkan kedalam es?Jelaskan...................................... 

2. Bandingkan titik beku air dengan larutan gula 1 m, jelaskan! 

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

...... 

3. Bandingkan titik beku larutan gula 1 m dengan NaCl 1 m , jelaskan!                   

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

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

4. Bandingkan titik beku larutan NaCl  1 m dengan NaCl 2 m , jelaskan! 

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

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

5.  Perhatikan tabel berikut!             

       Catatan beku  didih air pada 1 atm 0 0C 

larutan titik didih larutan (Tf) 

(0C) 

Selisih titik beku air ( pelarut) dengan titik 

beku larutan  (∆ Tf)       (0C) 

Gula  1 m – 1,86 ..................................... 

Gula  2 m – 3,72 ..................................... 

NaCl  1 m – 3,72 ...................................... 

NaCl  2 m – 7,44 ....................................... 

a. Apa hubungan antara Tf dengan ∆ Tf ?  

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

b. Perhatikan ∆ Tf gula 1 m dengan ∆ Tf gula 2 m , apa hubungan  molal dengan ∆ Tf 

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

 ……………………………………………………………………………………. 

c. Perhatikan ∆ Tf gula 1 m dengan ∆ Tf NaCl 1 m , mengapa ∆ Tf NaCl 1 m lebih 

rendah? ............................................................................................... 

d. Buatlah rumus umum untuk penurunan titik beku larutan (∆ Tf) untuk larutan non 

elektrolit dan elektrolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


