
MODUL BELAJAR KIMIA 1 

Kompetensi Dasar      : 1.1 Memahami STRUKTUR ATOM sampai teori Bohr 

Materi Pokok    : 1. Perkembangan teori atom 

      2. Partikel-partikel penyusun atom 

Waktu               : 2 x 45 menit 

 

A.PERKEMBANGAN MODEL ATOM  

 anda memotong satu batang kapur tulis menjadi dua bagian, kemudian 

dipotong lagi menjadi dua bagian dan seterusnya hingga tidak dapat lagi. Bagian 

terkecil yang tidak dapat lagi, inilah awal mulanya berkembangnya konsep atom. 

Pengembangan konsep atom-atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton 

(1805), kemudian dilanjutkan oleh Thomson (1897), Rutherford (1911) dan 

disempurnakan oleh Bohr (1914). 

1. Model Atom Dalton  

 

John Dalton  

John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan 

massa. 

Teori yang diusulkan Dalton: 

a. Atom adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi.  

b. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki 

atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. 

c. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat 

dan sederhana.  

d. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan 

kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau 

dimusnahkan.    

Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti ada tolak 

peluru.    

Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan 

listrik. Bagaimana mungkin suatu bola pejal dapat menghantarkan listrik, padahal 

listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat 

menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. 

2. Model Atom Thomson  
 

 

JJ. Thomson  

Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh JJ. Thomson, eksperimen yang dilakukannya 

tabung sinar kotoda. Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif 

dalam atom yang disebut elektron.  

Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis atau kue onde-onde. Suatu 

bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif 

sehingga atom bersifat netral. 

 
Model atom Thomson seperti roti kismis 

 Kelemahan model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positifdan 

negatif dalam bola atom tersebut.   
 

3. Model Atom Rutherford  

 

Rutherford 

Eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng tipis dengan 

partikel alpha. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan. 

Berarti di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif.  

Hipotesa dari Rutherford adalah atom yang tersusun dari inti atom dan elektron 

yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti 

atom. 
 

 
Model atom Rutherford seperti tata surya 

Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke 

dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai 

pemancaran energi sehingga lama - kelamaan energi elektron akan berkurang dan 

lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti  

 

 

 

 

 



 
4. Model Atom Niels Bohr   

 Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr dengan percobaannya 

menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. 

Hipotesis Bohr adalah :  

a. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang 

bermuatan negatif di dalam suatu lintasan.  

b. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau 

memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang.  

Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi maka elektron akan 

menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah maka akan 
memancarkan energi.   Model atom Bohr digambarkan sebagai berikut    

 
Model atom Bohr 

  Kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat 

berpindahnya elektron.  

Kelemahan model atom ini adalah: tidak dapat menjelaskan spekrum warna dari 

atom berelektron banyak. Sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari 

model atom Bohr.  
 

     LATIHAN 

     1.Sebutkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model atom 

        dari mulai model atom Dalton sampai dengan model atom Niels Bohr. 

Model Atom Kelebihan Kelemahan 

Menurut Dalton    

Menurut 

Thomson  

   

Rutherford    

Niels Bohr    

   

 2.Gambarkan masing-masing model atom dari mulai model atom Dalton sampai 

dengan model atom Niels Bohr.2. Gambar model atom mulai dari Thomson sampai 

Niels Bohr  

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

 

 

MODUL BELAJAR KIMIA 3 

 

Kompetensi Dasar : 1.1 Memahami STRUKTUR ATOM sampai teori Bohr 

Materi Pokok : 1.Lambang atom 

     2. Isotop, Isoton, Isobar       

Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Nomor Atom dan Nomor Massa    

Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Dengan penemuan 

partikel penyusun atom dikenal istilah nomor atom (Z) dan nomor massa (A). 

1. Nomor Atom (Z) 

Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor atom yang diberikan 

lambang Z. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur, karena atom 

bersifat netral maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. 

Sehingga nomor atom juga menunjukan jumlah elektron. 

2. Nomor Massa (A) 

Seperti diuraikan sebelumnya massa elektron sangat kecil, dianggap nol. 

Sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom yaitu proton dan neutron.  

Nomor massa ditulis agak ke atas sebelum lambang unsur. Atom oksigen 

mempunyai nomor atom 8 dan nomor massa 16, sehingga atom oksigen 

mengandung 8 proton dan 8 neutron. 

Nomor Massa (A) = Jumlah proton + Jumlah neutron 

                                    atau 

Jumlah neutron = Nomor massa – Nomor atom 

Penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa. 

  

 

dimana : 

A = nomor massa 

Z = nomor atom 

X = lambang unsur 

  Contoh : 

Hitunglah jumlah proton, elektron dan neutron dari unsur berikut:         

  
1. 

 
2. 

 
3. 

 

  Jawab :  

    1. 
 

Jumlah proton = 19 ---------- 

Jumlah elektron = 19 --------- 

Jumlah neutron = 39 – 19 = 20 

 

}sama dengan nomor atom 

  2. 
 

Jumlah proton =   

Jumlah elektron =   

Jumlah neutron =  

  

  3. 
 

Jumlah proton =   

Jumlah elektron =  

Jumlah neutron =  

  

 



 

LATIHAN 

1. Tulislah lambang atom suatu unsur yang mempunyai     nomor massa 52 

dan nomor atom 24.  

 

2. Tentukan nomor atom dan nomor massa serta lambang dari atom yang 

mengandung : 

    a. 28 proton dan 31 neutron 

    b. 4 proton dan 5 neutron 
 

 

B. Pengertian dari Isotop, Isoton dan Isobar 

Untuk mengetahui pengertian dari isotop isoton dan Isobar isilah tabel berikut: 

 

Isotop No. Atom No. Massa Proton Elektron Neutron 

 20Ne 
 10 

  21Ne 
  10 

  22Ne 
   10 

.... 

 

.... 

 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

..... 

.... 

 

.... 

 

 

  

Isoton No. Atom No. Massa Proton Elektron Neutron 

 39K 
 19 

  40Ca 
  20 

  

.... 

 

.... 

 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

..... 

.... 

 

.... 

 

 

 

Isobar No. Atom No. Massa Proton Elektron Neutron 

 131Xe 
 54 

  131I 
  53 

  

.... 

 

.... 

 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

..... 

.... 

 

.... 

 

 

 

Buatlah kesimpulan dari isotop, isoton dan isobar : 

1. Isotop :......... 

 

 

 

 

2. Isoton : ........ 

 

 

 

3. Isobar : ........ 

 

 

 

MODUL BELAJAR KIMIA 4 

 

Kompetensi Dasar : 1.1 Memahami STRUKTUR ATOM sampai teori Bohr 

Materi Pokok : 1.Elektron Valensi 

     2.Konfigurasi elektron       

Waktu  : 2 x 45 menit 
A. Konfigurasi Elektron    

Konfigurasi (susunan) elektron suatu atom berdasarkan kulit-kulit atom tersebut. Setiap 

kulit atom dapat terisi elektron maksimum , dimana n adalah kulit ke berapa. 

Jika n = 1 maka berisi 2 elektron 

Jika n = 2 maka berisi 8 elektron 

Jika n = 3 maka berisi 18 elektron 

dan seterusnya. 

Lambang kulit dimulai dari K, L, M, N dan seterusnya  

Elektron disusun sedemikian rupa pada masing-masing kulit dan diisi maksimum sesuai 

daya tampung kulit tersebut. Jika masih ada sisa elektron yang tidak dapat ditampung 

pada kulit tersebut maka diletakkan pada kulit selanjutnya. 

Contoh: Pengisian konfigurasi elektron  

Nomor atom 

(jumlah 

elektron) 

Kulit 

K 

(n=1) 

L 

(n=2) 

M 

(n=3) 

N 

(n=4) 

O 

(n=5) 

P 

(n=5) 

Q 

(n=6) 

1 

3 

4 

11 

15 

19 

20 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

1 

2 

8 

8 

8 

8 

- 

- 

- 

1 

8 

8 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

   

54 2 8 18 18 8   

88 2 8 18 32 18 8 2 

  Tabel 1. Konfigurasi elektron, pada atom golongan utama 

Perhatikan konfigurasi elektron pada unsur dengan nomor atom 19. 

Konfigurasi elektronnya bukanlah 

 K L M N 

 2 8 9  

tetapi 2 8 8 1 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa elektron paling luar maksimum 8, 

sehingga sisanya harus 1 di kulit terluar. Begitu pula dengan nomor 

atom 20.Bagaimana dengan unsur dengan nomor atom 88? 

LATIHAN  

 Buatlah konfigurasi elektron untuk atom dengan nomor atom 11, 19, 

20,18 dan 38. 



 

B. Elektron Valensi    

Elektron yang berperan dalam reaksi pembentukkan ikatan kimia dan dalam 

reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. 

Jumlah elektron valensi suatu atom ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat 

pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron atom tersebut. 

Perhatikan Tabel 2 untuk menentukan jumlah elektron valensi. 

Nomor atom  
Kulit       Jumlah elektron 

valensi  K  L  M  N  

11 

12 

14 

19 

2 

2 

2 

2 

8 

8 

8 

8 

1 

2 

4 

8 

 
 

 

1 

1 

2 

4 

1  

Unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi yang sama akan memiliki sifat 

kimia yang sama pula. Elektron valensi menunjukkan letak golongan suaru unsure 

dalam system periodic unsur. 

TUGAS KEGIATAN 3  

1. Unsur dengan nomor atom 7 memiliki elektron valensi…  

  A. 2  B. 3  C. 5  D. 7  E. 8 

2. Elektron valensi pada kulit ke tiga adalah 3, maka nomor atom unsur tersebut…  

  A. 3  B. 4  C. 5  D. 8  E. 13    

3.  Pernyataan yang tidak benar tentang elektron valensi adalah… 

  A. Elektron pada kulit terluar 

  B. Elektron yang berperan dalam pembentukkan ikatan kimia 

  C. Elektron yang berenergi tinggi 

  D. Elektron yang menentukan sifat fisik zat 

  E. Elektron yang menentukan sifat kimia 

 4.  Jumlah elektron maksimum yang terdapat pada kulit M adalah…  

  A. 2  B. 8  C. 10   D. 18   E. 32  

5. Konfigurasi yang tepat untuk unsur bernomor atom 38 adalah… 

  A. 2 8 18 10  B. 2 8 18 8 2  C. 2 8 18 9 1  D. 2 8 8 18 2  E. 2 8 18 2  
 

6. Unsur yang tidak mempunyai elektron valensi 2 memiliki nomor atom…  

  A. 4  B. 12  C. 20  D. 30  E. 32 
 

 7.   Model atom yang menjadi dasar penyusunan konfigurasi elektron dikemukakan 

oleh…  

  A. Dalton  B. Thomson  C. Rutherford  D. Niels Bohr  E. Chadwick 
 

 8.  Sifat kimia suatu unsur yang ditentukan oleh jumlah…  

  A. Elektron valensi B. Elektron  C. Kulit D. Nomor atom E. Nomor massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL BELAJAR KIMIA 5 

Kompetensi Dasar : 1.1   Memahami STRUKTUR ATOM dan Sifat-sifat   Periodik 

Unsur 

Materi Pokok :  1. Perkembangan system Periodik   2. 

Sifat-sifat keperiodikan      

Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Perkembangan Sistem periodik Unsur 

Unsur-unsur kimia yang ada dialam maupun unsur kimia buatan yang sudah 

ditemukan disusun atau dikelompokkan baik berdasarkan kesamaan sifat fisis 

maupun kemiripan sifat-sifat kimia 

Lengkapilah sejarah perkembangan sistem periodik berikut ini dengan 

diskusi secara berkelompok: 

 Kelompok I 

Para ilmuan yang mengelompokkan Unsur-unsur tersebut diantaranya: 

1. Johann Wolfgag Dobereiner (1817) 

Pengelompokan unsurnya dikenel dengan nama Triade Dobereiner. Unsur-

unsur dikelompokkan berdasarkan...... 

Contoh Triade adalah: ..... 

 Kelompok II 

2. John Newland (1865) 

Mengelompokkan unsur berdasarkan..... 

Teorinya dikenal dengan hukum..... 

Isi teorinya yaitu:.... 

 Kelompok III 

3. Dmitri Ivanovitch Mendeleeff (1869) 

Menggelompokkan unsur berdasarkan.... 

Bunyi Hukum Periodik Mendeleeff.... 

Keistimewaan sistem periodik Mendeleeff... 

 Kelompok IV 

4. Sistem Periodik Modern 

Menggelompokkan unsur berdasarkan... 

Bunyi Hukum Sistem Periodik Modern... 

B. Sifat- sifat Keperiodikan Unsur 
Sifat keperiodikan unsur ada 4, lengkapi informasi tentang sifat –sifat keperiodikan 

unsur berikut ini : 

1. Jari-jari atom 

Yang dimaksud dengan jari-jari dan Sifat jari-jari atom dalam SPU 

2. Energi Ionisasi 

Yang dimaksud dengan energi ionisasi adalah.... 

Bagaimana kecendrungan energi ionisasi dalam satu perioda.... 

3. Afinitas Elektron 

Yang dimaksud dengan afinitas elektron adalah... 

Bagaimana kecendrungan afinitas elektron dalan satu perioda... 

4. Keelektronegatifan 

Apa yang dimaksud dengan elektronegatifitas 



 
 

MODUL BELAJAR KIMIA 6 
Kompetensi Dasar : 1.1   Memahami Struktur atom,Sifat-sifat   Periodik Unsur dan 

ikatan kimia 
Materi Pokok :  1. Ikatan kimia 
  2. Ikatan Ion       
Waktu  : 2 x 45 menit  

 
I. Terbentuknya ikatan kimia 
  Ikatan Kimia terjadi karena unsur-unsur berusaha memiliki susunan elektron yang stabil 
seperti susunan elektron gas mulia (golongan VIII A) yaitu 8 elektron pada kulit terluar ( kecuali 
He: 2 elektron pada kulit terluar,karena jumlah elektron He cuma 2) 
Susunan elektron gas mulia: 

  2He : 2 

10Ne : 2,8 

18Ar  : 2,8,8 

36Kr  : 2,8,18,8 

54Xe : 2,8,18,18,8 

86Rn : 2,8,18,32,18,8 
Untuk mencapai kestabilannya unsur-unsur dapat berikatan ion atau kovalen. 
II. Ikatan Ion 
 Unsur-unsur golongan IA dan IIA karena memiliki energi ionisasi kecil maka mudah 
melepaskan elektron (kecuali H, karena hanya punya 1 elektron) 
 Unsur-unsur golongan VIA dan VIIA mempunyai afinitas elektron besar maka mudah 
menangkap elektron 
Sehingga antara unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi kecil dengan unsur-unsur yang 
memiliki afinitas elekron besar akan terjadi ikatan dengan serah terima elektron agar memiliki 8 
elektron pada kulit terluarnya masing-masing. 
Contoh : 

11Na: 2,8,1 � agar stabil melepaskan 1 elektron terluarnya menjadi :11Na
+: 2,8 

20Ca: 2,8,8,2 � agar stabil melepaskan 2elektron terluarnya menjadi:20Ca
2+: 2,8,8 

17Cl : 2,8,7 � agar stabil menerima 1 elektron  terluarnya menjadi :17Cl: 2,8,8 

Latihan 1: 
Buatlah konfigurasi dari unsur-unsur dibawah ini dan tuliskan berapa jumlah elektron yang 
ditangkap atau dilepas : 
1. 37Rb  2. 13Al   3. 8O   4. 16S 
5. 9F   6. 19K   7. 12Mg             8. 35Br 
  
Unsur-unsur yang mengalami serah terima elektron disebut berikatan ion 
Contoh: 
Senyawa NaCl reaksi ikatan ionnya adalah : 

11Na : 2,8,1 melepas 1 elektron menjadi  : 11Na
+ : 2,8 

17Cl : 2,8,7 menerima 1 elektron menjadi : 17Cl
-     : 2,8,8 

reaksi kimianya : Na+ + Cl- � NaCl 

Antara ion-ion Na+ dan Cl- terjadi gaya tarik menarik elektrostatik, sehingga membentuk 
senyawa ion Na+Cl-. 
 
Latihan 2 
Buatlah reaksi ikatan ion dari senyawa dibawah ini: 
1. K2S  2. MgF2  3. MgO  4. AlBr3  5. Al2O3 
Buatlah ikatan ion antara: 
1. Li dan S 2. K dan F  3. Mg dan Al 4. Ca dan Cl 5. Mg dan Br 
 

 
MODUL BELAJAR KIMIA 7 

Kompetensi Dasar : 1.1   Memahami Struktur atom,Sifat-sifat   Periodik Unsur dan ikatan 
kimia 

Materi Pokok :  1. Ikatan kovalen 
  2. Ikatan kovalen koordinasi       
Waktu  : 2 x 45 menit 
 

III. Ikatan Kovalen 
 Unsur- unsur yang tidak mempunyai kekuatan melepaskan atau menangkap elektron untuk 
mencapai kestabilannya unsur tersebut berikatan dengan menggunakan cara menggunakan elektron 
terluarnya secara bersama-sama. Unsur-unsur yang menggunakan elektron bersama menandai 
elektron terluarnya dengan struktur Lewis 
Yaitu: gambaran letak elektron terluar yang ditandai dengan tanda silang(X) atau titik(.) ikatan ini 
dinamakan IKATAN KOVALEN 
Ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron dari atom-atom yang membentuk 
ikatan. Pada umumnya ikatan kovalen terjadi antara atom-atom bukan logam yang mempunyai 
perbedaan elektronegativitas rendah atau nol. Seperti misalnya : H2, CH4, Cl2, N2, C6H6, HCl dan 
sebagainya.  

Pada ikatan kovelen elektron yang digunakan secara bersama adalah elektron kulit terluar/ 
elektron valensi.  

Ikatan kovalen dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: 
1. Ikatan kovalen tunggal : jika pasangan elektron yang digunakan bersama 1 pasang 
contoh: CH4,H2O, HCl,NH3 
2. Ikatan kovalen rangkap 2: jika pasangan elektron yang digunakan bersama 2 pasang 
contoh : O2 
3. Ikatan kovalen rangkap 3: jika pasangan elektron yang digunakan bersama 3 pasang 
contoh : N2 
        x * 

 N  
x *  N 

 
        x * 

 

IV. Ikatan Kovalen Koordinasi 
Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai bersama 
berasal dari salah satu atom yang membentuknya.  
Jadi di sini terdapat satu atom pemberi pasangan elektron bebas (elektron sunyi), sedangkan atom lai 
sebagaipenerimanya.  

SYARAT PEMBENTUKANNYA  

1.Atomyang satu memiliki pasangan elektron bebas 
2. Atom lainnya memiliki orbital kosong  

LATIHAN 
Buatlah struktur Lewis untuk molekul dan senyawa berikut : 
1. H3PO4  4. N2H4 
2. CO2   5. H2SO4 
3. KOH   6. SO3 

 

 

 

 

 



MODUL BELAJAR KIMIA 8 

 

Kompetensi Dasar : 1.1   Memahami Struktur atom,Sifat-sifat   Periodik 

Unsur dan ikatan kimia 

Materi Pokok :  1. Ikatan kovalen Polar dan Non Polar 

  2. Ikatan Logam       

Waktu  : 2 x 45 menit 

1. IKATAN KOVALEN POLAR 

Atom-atom pembentuknya mempunyai gaya tarik yang tidak sama terhadap 

pasangan elektron 

persekutuannya. Hal ini terjadi karena beda keelektronegatifan kedua atomnya. 

Elektron persekutuan akan bergeser ke arah atom yang lebih elektronegatif akibatnya 

terjadi pemisahan kutub positif dan negatif. Dalam senyawa HCl ini, Cl mempunyai 

keelektronegatifan yang lebih besar dari H. sehingga pasangan elektron lebih tertarik 

ke arah Cl, akibatnya H relatif lebih elektropositif sedangkan Cl relatif menjadi 
elektronegatif. 

Pemisahan muatan ini menjadikan molekul itu bersifat polar dan memiliki "momen 

dipol" sebesar: 

T = n . l 

dimana : 

T = momen dipol 

n = kelebihan muatan pada masing-masing atom 

l  = jarak antara kedua inti atom 

 

2. IKATAN KOVALEN NON POLAR  

 

Titik muatan negatif elektron persekutuan berhimpit, sehingga pada molekul 

pembentukuya tidak terjadi momen dipol, dengan perkataan lain bahwa elektron 

persekutuan mendapat gaya tarik yang sama.Contoh: Kedua atom H mempunyai 

harga keelektronegatifan yang sama. Karena arah tarikan simetris, maka titik muatan 

negatif elektron persekutuan berhimpit.Contoh lain adalah senyawa CO2, O2, Br2 dan 

lain-lain  

 

LATIHAN 

1.Diantara molekul berikut ini tentukan yang ikatannya polar dan yang non polar 

a. CCl4  c. F2 

b. Br2   d. PCl3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL BELAJAR KIMIA 9 

Kompetensi Dasar  : 2.1 Mendiskripsikan tata nama senyawa anorganik 

dan organik serta persamaan reaksinya  

Materi Pokok   :1. Tata nama senyawa organik sederhana 

   2. Tata nama senyawa anorganik 

Waktu    : 2 x 45 menit 

Komisi Tata Nama IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) 

menyusun aturan tata nama senyawa kimia agar digunakan nama kimia yang 

seragam di seluruh dunia. Aturan itu antara lain : 

I. TATA NAMA SENYAWA BINER ( Senyawa yang tersusun dari 2 unsur) 

1. Semua senyawa biner harus berakhiran ida 

2. Jika senyawa biner tersusun dari unsure logam dan non logam, maka akhiran ida 

di sandang unsur non logam 

 Contoh :                     KH  : Kalium Hidrida 

     BaS  : Barium Sulfida 

     NaCl  : Natriun Klorida 

3.  Jika senyawa logam mempunyai lebih dari satu macam valensi, maka ada 2 cara 

penamaan 

 a. Valensi logam ditandai dengan angka Romawi dibelakang nama logam. 

   Contoh:              FeO  : besi (II) oksida 

     Fe2O3  : besi (III) oksida 

     Cu2S  : tembaga (I) sulfida 

     CuS  : tembaga (II) sulfida 

 b. Logam dengan valensi rendah memakai nama latin yang berakhiran -o, dan 

logam dengan valensi tinggi memakai nama latin dengan berakhiran –i. 

  Contoh:             FeO  : ferro oksida 

     Fe2O3  : ferri oksida 

     Cu2S  : cupro sulfida 

     CuS  : cupri sulfida 

4. Jika senyawa biner tersusun dari unsur-unsur non logam, maka cara 

penamaannya: 

a.  Memakai valensi angka Romawi 

  Contoh:             N2O  :  nitrogen (I) oksida 

    NO  : nitrogen (II) oksida 

    N2O3  : nitrogen (III) oksida 

b. Jumlah masing-masing atom dalam senyawa ditandai dengan awalan   

bahasa Yunani. mono =  1,  heksa =  6 

di = 2,  hepta = 7 

tri = 3,  okta = 8 

tetra = 4,  nona = 9 

penta = 5,  deka = 10. 

Contoh   N2O  : dinitrogen oksida 

   N2O3  : dinitrogen trioksida 

   PCl5  : phospor pentaoksida 

5. Nama senyawa yang sudah umum tidak usah menggunakan aturan IUPAC 

contoh:   H2O  : air 

    NH3  : amoniak 

    NaCl  : garam dapur 

6. Senyawa-senyawa karbon dalam hidrokarbon mempunyai tata nama sendiri yang akan 

dipelajari di senyawa karbon. 

II. TATA NAMA SENYAWA ION 

1. Untuk nama senyawa ionik disebutkan dulu nama kation(+),baru nama anion (-). 

Contoh: (pada Tabel 5.2 halaman 59 buku Erlangga). 

2. Untuk nama anion (-) yang memiliki jumlah atom oksigen lebih sedikit diberi akhiran 

–it, dan yang memiliki jumlah atom Oksigen lebih banyak diberi akhiran –at. 

Contoh: (pada Tabel 5.3 halaman 60 buku Erlangga) 

III. TATA NAMA SENYAWA ASAM DAN BASA 

1. Ion H+ disebut asam, atau diawali dengan nama asam. 

Contoh:   HCl : asam klorida 

    H2SO4 : asam sulfat 

2.  Ion OH- disebut hidrksida, atan diakhiri dengan nama Hidroksida 

Contoh:   NaOH : natrium hidroksida 

    KOH : Kalium hidroksida 

LATIHAN 

1. Tulislah nama senyawa berikut: 

a. MgS  : 

b. MgSO4  :  

c. BeO  : 

d. AlCl3  : 

e. CaF2  : 

f. Al2O3  : 

g. Na2S  : 

h. ZnCl2  : 

i. H2PO4  : 

j. H2S  : 

k. NH4OH  : 

l. Cr2O3  : 

m. FeCl3  : 

n. CuSO4  : 

o. Ba(OH)2 : 

2. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut: 

a.Kobalt (III) Nitrat : 

b. Karbon di Sulfida : 

c. Besi (II) Fospat : 

c. Aluminium silikat : 

d. Natrium pospat : 

f. Kalium Nitrat  : 

g. Kalium dikromat : 

i.  Stronsium Hidroksida : 

j. Timbal (IV) Oksida : 

k. Perak nitrat  : 

l.  Silikon di oksida : 

m.Boron tri florida : 

n. Raksa Oksida  : 

o. Besi (II) Nitrat  : 

 



MODUL BELAJAR KIMIA 10 

Kompetensi Dasar : 2.1   Mendiskripsikan tata nama senyawa an organic dan 

organik sederhana serta persamaan reaksinya 

Materi Pokok : 1. Persamaan reaksi sederhana 

Waktu  : 2 x 45 menit 

Teori singkat 

 Persamaan reaksi adalaah : Persamaan yang menunjukkan perubahan zat-zat 

yang terjadi selama reaksi kimia berlangsung. 

Zat-zat yang terletak disebelah kiri tanda panah disebut Pereaksi (reaktan) dan 

zat-zat yang terletak disebelah kanan tanda panah disebut hasil reaksi (produk). 

 Selain menggambarkan rumus kimia dari unsur-unsur yang terbentuk dari 

sebuah reaksi, persamaan reaksi juga menyatakan wujud zat yang terlibat dalam 

reaksi. Di tulis: (s) = solid/ padat  (g) = gas 

    ( l) = liquid/ cair  ( aq) = aqua / larutan dalam air 

Contoh: 

  C(s)  +  O2(g) � CO2 (g) 

Persamaan reaksi yang sempurna disebut reaksi setara ( jumlah zat-zat pereaksi 

sama dengan jumlah zat-zat hasil reaksi). Jika reaksi yang terjadi belum setara maka 

di setarakan dengan menambahkan jumlah zat didepan rumus kimia yang disebut 

dengan :koofisien reaksi  dengan catatan tidak merubah rumus kimia 
senyawa.Contoh:  H2  +  O2  �  H2O  (belum setara) 

    2H2  +  O2  �  2H2O  (sudah setara) 

LATIHAN 

Setarakan persamaan reaksi berikut : 
1. S8  +  O2  � SO3 

2. KClO3  +  C  � KCl  + CO2 

3. Fe  +  O2  � Fe2O3 

4. Al  +  H2SO4  � Al2(SO4)3  +  H2 

5. Mn  +  HCl  � MnCl2  + H2 

6. H2SO4  +  NaOH  � Na2SO4  +  H2O 

7. Cu +  HNO3  �  Cu(NO3)2  +  H2O  +  NO2 

8. NaOH  + Cl2  � NaCl  +  NaClO3  +  H2O 

9. C  +  O2  �  CO 

10. Al  +  O2  �  Al2O3 

11. Na  +  O2  �  Na2O 

12. C2H2  +  O2  �  CO2  +  H2O 

13. Mg  +  HCl  �  MgCl2  +  H2 

14. CS2  +  O2  �  CO2  +  SO2 

15. Al2O3  +  HCl  �  AlCl3  +  H2O 

 

 

MODUL BELAJAR KIMIA 11 

Kompetensi Dasar : 2.1   Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya 

hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta 

menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan 

perhitungan kimia 

Materi Pokok :1. Hukum Lavoisier dan Hukum Proust 

Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier) 
kamu sering melihat kayu atau kertas terbakar, hasil yang diperoleh adalah sejumlah 

sisa pembakaran berupa abu. Jika Anda menimbang abu tersebut, maka massa abu akan 

lebih ringan dari massa kayu atau kertas sebelum dibakar. Benarkah demikian? 

Dari kejadian tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa seolah-olah dalam suatu reaksi 

kimia, ada perbedaan massa zat, sebelum dan sesudah reaksi. 

B. Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust)  

 Pada materi reaksi kimia telah dipelajaribagaimana senyawa yang 

dibentuk oleh dua unsur atau lebih sebagai contoh, air (H2O). Air dibentuk 

oleh dua unsur yaitu unsur Hidrogen dan Oksigen. Seperti kita ketahui 

bahwa materi mempunyai massa, termasuk hidrogen dan oksigen. 

Bagaimana kita mengetahui massa unsur hidrogen dan oksigen yang 

terjadi, seorang ahli kimia Perancis, yang bernama Joseph Louis Proust 
(1754-1826), mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. 

Proust mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan, Hukum Perbandingan 

Tetap, yang berbunyi: 

"Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap" 

Contoh: Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air 

yang terbentuk? 

Jawab: 

Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen = 1 : 8. 

Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan = 4 : 40. 

Karena perbandingan hidrogen dan oksigen = 1 : 8, maka 4 gram hidrogen yang 

diperlukan 4 x 8 gram oksigen yaitu 32 gram. 

Untuk kasus ini oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi semuanya, oksigen masih 

bersisa sebanyak ( 40 – 32 ) gram = 8 gram. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa 

gram air yang terbentuk dari 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen? Tentu saja 36 gram. 
 

Ditulis sebagai H2 +  O2==> H2O 

Perbandingan Massa  1 gram :  8 gram  9 gram 

Jika awal reaksi  4 gram 40 gram ….. gram? 

Yang bereaksi  4 gram  32 gram 36 gram 

Oksigen bersisa = 8 gram. 
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Kompetensi Dasar : 2.1   Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-

hukum dasar kimia melalui percobaan serta 
menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan 
perhitungan kimia 

Materi Pokok :1.  Hukum Dalton, Hukum Gay Lussac 
 dan Hukum Avogadro 

Waktu  : 2 x 45 menit 

C. Hukum Perbandingan Berganda (Hukum Dalton) 
 Komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa, 
seperti air, dua unsur bergabung masing-masing menyumbangkan sejumlah 
atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat 
dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. MIsalnya, 
belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Dari unsur 
hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2.Dalton menyelidiki 
perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan didapatkan suatu 
pola keteraturan. Pola tersebut dinyatakan sebagai hukum Perbandingan 
Berganda yang bunyinya:  

“Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dimana massa salah 
satu unsur tersebut tetap (sama), maka perbandingan massa unsur yang lain dalam 
senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana” 

Contoh: 
Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO,  
N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut.Tabel.3 Perbandingan 
Nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. 

 
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap (sama), sebanyak 7 gram, maka 
perbandingan massa oksigen dalam: 
N2O : NO : N2O3 : N2O4 = 4 : 8 : 12 : 16 atau 
.....................................1 : 2 : 3 ..: 4 

D. Hukum Perbandingan Volume (Gay Lusssac) 
 Pada awalnya para ilmuwan menemukan bahwa, gas Hidrogen dapat 
bereaksi dengan gas Oksigen membentuk air. Perbandingan volume gas 

Hidrogen dan Oksigen dalam reaksi tersebut adalah tetap, yakni 2 : 1. 
Kemudian di tahun 1808, ilmuwan Perancis, Joseph Louis Gay Lussac, berhasil 
melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi 
dengan menggunakan berbagai macam gas.Berikut adalah contoh dari percobaan 
yang dilakukan 

 
Menurut Gay Lussac 2 volume gas Hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas Oksigen membentuk 2 
volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna, untuk setiap 2 volume gas 
Hidrogen diperlukan 1 volume gas Oksigen, menghasilkan 2 volume uap air.  

“ Semua gas yang direaksikan dengan hasil reaksi, diukur pada suhu dan rekanan 
yang sama atau (T.P) sama.”  

Untuk lebih memahami Hukum perbandingan volume, perhatikan, data hasil percobaan berkenaan 
dengan volume gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan yang sama. 
Data hasil percobaan adalah sebagai berikut : 
Tabel.5 Data Percobaan reaksi gas 
 

 
Berdasarkan data percobaan pada tabel di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil 
reaksi, ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Data percobaan tersebut sesuai dengan Hukum 
perbandingan volume atau dikenal dengan Hukum Gay Lussac bahwa :  

“ Pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume gas-gas yang bereaksi 
dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat “ 

 
C. Konsep Mol dan Tetapan Avogadro 
 
Apabila kita mereaksikan satu atom Karbon (C) dengan satu molekul Oksigen (O2), 
maka akan terbentuk satu molekul CO2. Tetapi sebenarnya yang kita reaksikan bukan 
satu atom Karbon dengan satu molekul Oksigen, melainkan sejumlah besar atom 
Karbon dan sejumlah besar molekul Oksigen. Oleh karena itu jumlah atom atau 
jumlah molekul yamg bereaksi begitu besarnya, maka untuk menyatakannya, para 
ahli kimia menggunakan “ mol “ sebagai satuan jumlah partikel (molekul, atom, atau 
ion). 

Satu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak atom yang terdapat 

dalam 12,000 gram atom Karbon - 12 

Jadi dalam satu mol suatu zat terdapat 6,022 x 10 23 partikel. Nilai 6,022 x 10 23 partikel / mol 
disebut sebagai tetapan Avogadro, dengan lambang L atau N. 
 

1 mol zat mengandung 6,022 x 10 23 partikel 
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Kompetensi Dasar : 2.1   Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-
hukum dasar kimia melalui percobaan serta 
menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan 
perhitungan kimia 

Materi Pokok :1. Perhitungan Kimia 

Waktu  : 2 x 45 menit 

 
I. Konsep Mol 
Dari Analisis avogadro didapat: 

1 mol zat mengandung 6,022 x 10 23 partikel 

Contoh: 
Satu molekul air (H2O) terdapat 6,022 x 10 

23 molekul H2O.  
Ada berapa atom dalam 1 mol air tersebut? 

Jawab : 
Satu molekul air (H2O) tersusun oleh 2 atom H dan 1 atom O.  
Jadi 1 molekul air tersusun oleh 3 atom. 
1 mol H2O mengandung 6,022 x 10 23 molekul atau 
3 x 6,022 x 10 23 atom = 1,806 x 10 23 atom 

 

A. Massa Atom Relatif dan Massa Molekul Relatif 
 
Dalam struktur atom, kita telah mempelajari bahwa atom, sangatlah kecil, oleh karena itu 
tak mungkin kita menimbang atom dengan menggunakan neraca. 

“ Berdasarkan perhitungan ahli, satu atom Hidrogen memiliki massa 1,67 x 10 -27 Kg  

Untuk membandingkan massa atom yang berbeda-beda, para ahli menggunakan 
skala massa atom relatif dengan lambang “ Ar “ 

Para ahli juga menggunakan isotop karbon C-12, sebagai standar dengan massa atom relatif 
sebesar 12. 
Contohnya : 
Massa atom rata-rata Oksigen 1,33 kali lebih besar dari pada massa atom karbon - 12. 
Maka : Ar O = 1,33 x Ar C-12  
... ... ... .....= 1,33 x 12 = 15,96 
Dengan ditetapkannya massa atom relatif karbon – 12 sebesar 12,000 , maka satuan massa 
atom relatif adalah : 

... ... ... ... x massa atom C-12 

Massa atom relatif suatu unsur menunjukkan berapa kali lebih besar massa atom unsur itu 
dibandingkan terhadap 

............... x massa atom C-12 atau …. 

 

Massa molekul unsur atau senyawa dinyatakan oleh massa molekul (Mr). Massa molekul relatif adalah 

perbandingan massa molekul unsur atau senyawa terhadap x massa atom C-12. 

 

 Massa molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan Ar dari atom-atom pembentuk molekul tersebut.  

Mr = ΣΣΣΣ Ar  

Contoh Soal : 
Diketahui massa atom relatif (Ar) beberapa unsur sebagai berikut : 
....Ca = 40 
....O = 16 
....H = 1 
Tentukan massa molekul relatif (Mr) senyawa Ca(OH)2 

Penyelesaian : 
Satu molekul Ca(OH)2 mengandung 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H 
....Mr Ca(OH)2 = Ar Ca + ( 2 Ar O ) + ( 2 Ar H ) 
.... .... .... ......= 40 + ( 2 x 16 ) + ( 2 x 1 ) 
.... .... .... ......= 40 + 32 + 2 
.... .... .... ......= 74 
 
B.MASSA MOLAR ( M ) 

Massa satu mol zat dinamakan massa molar (lambang M).  

Besarnya massa molar zat adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam 

satuan gram 

Perhatikan contoh pada tabel berikut :Tabel .8 Massa molar beberapa zat 

 
Massa suatu zat merupakan perkalian massa molarnya (g/mol) dengan mol zat tersebut (n).Contoh: 

LATIHAN 
Jika diketahui: ...Ar Al = 27...Ar S = 32...Ar O = 16 
Ditanya : 
a. Berapa massa 0,5 mol Al2(SO4)3? 
b. Berapa jumlah mol dari 684 gram Al2(SO4)3? 
 
 



B. VOLUME MOLAR ( Vm ) 
 

“ Volume satu mol zat dalam wujud gas dinamakan volume molar (dengan 
lambang, Vm) zat tersebut”. 

Berapakah volume molar gas? Bagaimana menghitung volume sejumlah tertentu gas pada suhu 
dan tekanan tertentu? 
Dengan mengandaikan gas yang akan kita ukur bersifat ideal, maka persamaan yang 
menghubungkan jumlah mol (n) gas, tekanan, suhu dan volume, adalah: 

P . V = n . R . T  

Dimana:  
....P = tekanan (satuan atmosfir, atm) 
....V = volume (satuan liter, L) 
....n = jumlah mol gas 
....R = tetapan gas ( 0,08205 L atm/mol. ?K ) 
....T = suhu mutlak ( ?C + 273,15 ?K ) 

P . V = n . R . T V =  

Jika, n = 1 mol  
.......R = 0,08205 L atm/mol. ?K 
.......P = 1 atm, dan 
.......T = 273 ?K  
 

Vm =  

Vm = 22,4 L 

Menurut hukum Avogadro: 
“ Setiap gas yang volumenya sama, bila diukur pada suhu dan tekanan sama akan mengandung 
jumlah partikel yang sama”. 
Hal ini juga berarti bahwa: 
“ Setiap gas yang mengandung jumlah pertikel yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama 
akan memiliki volume yang sama pula”. 
Pada keadaan standar (STP atau Standard, Temperatur and Pressure yaitu suhu 0 oC, Tekanan 1 
atm); volume sejumlah gas tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:  

V = n x 22,4L  

Contoh: 

1. Hitung volume molekul gas CH4 pada keadaan STP! 
Jawab: 
.....3,01 x 10 23 molekul gas CH4 = 0,5 mol 
.....0,5 mol gas = 0,5 mol x 22,4 L/mol 
.....................= 11,2 L 
.....Jadi volume gas CH4 tersebut = 11,2 L  

2. Berapa Liter volume 17 gram gas H2S pada keadaan STP?  
Diketahui Ar H = 1 ; S = 32 
Jawab: 
.....Mr H2S = ( 2 x 1 ) + ( 1 x 32 ) = 34 

.....Mol H2S =  = 0,5 mol 

.....Volume H2S = n x Vm = 0,5 mol x 22,4 L/mol = 11,2 L 
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Kompetensi Dasar : 2.1   Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum 
dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep 
mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia 

Materi Pokok :1. Perhitungan Kimia 

Waktu  : 2 x 45 menit 
 
D. GAS-GAS PADA SUHU, TEKANAN SAMA 
Menurut Avogadro: 
“ Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume sama, mengandung jumlah 
molekul yang sama, karena jumlah molekul sama, maka jumlah molnya pasti sama “.Jadi, 

“Pada suhu dan tekanan yang sama (TP sama), maka 
perbandingan mol gas sama dengan perbandingan volume gas”  

  n .......V  

Pada (TP) ==> ....=  

  n .......V  

Dimana:  
........n1 = mol gas 1 
........n2 = mol gas 2 
........V1 = volume gas 1 
........V2 = volume gas 2 
Contoh:  
Tentukan volume 22 gram gas CO2, jika pada suhu dan tekanan yang sama, 8 gram gas SO3 
volumenya = 10 liter. Mr CO2 = 44, Mr SO3 = 80. 
Jawab:  

....Mol gas CO2 = = 0,5 

....Mol gas SO3 = = 0,1 

Jadi,  
....n1 = 0,5,  
....n2 = 0,1 
....V1 = ? 
....V2 = 10 L 

Karena suhu dan tekanan sama, perbandingan mol menunjukkan perbandingan volume gas. 
n .....V.......... 0.5...... V 

....=.........=> ........=  

n .....V.......... 0.1......10L  

Jadi V1 atau volume gas CO2 = = 50 L 

 

E. Penentuan Volume Gas Pereaksi dan Hasil Reaksi 
Sebagaimana telah pelajari, pada bahasan mengenai Hukum perbandingan volume, yang menyatakan 
bahwa : volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi, jika diukur pada suhu dan tekanan 
yang sam (t,p), merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana (Hukum Gay Lussac). 
digunakan oleh Amadeo Avogadro untuk mengajukan hipotesisnya yang terkenal dan disebut hipotesis 
Avogadro.Menurut Avogadro: 



“Gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, akan 
memiliki jumlah molekul yang sama pula”  

Ternyata perbandingan volume gas dalam suatu reaksi sesuai dengan koefisien reaksi gas-gas 
tersebut. Hal ini berarti bahwa, jika volume salah satu gas diketahui, maka volume gas yang lain 
dapat ditentukan dengan cara membandingkan koefisien reaksinya. 
Contohnya:  
Pada reaksi pembentukkan uap air. 
........2 H2 (g) + O2 (g)  2 H2O (g) 
Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25o C dan tekanan 1 atm adalah 10 liter, maka 
volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara 
sebagai berikut :  
Volume H2 : Volume O2 = Koefisien H2 : Koefisien O2 

........  

Volume O2 =  x 10 L = 5 Liter 

Coba Anda tentukan volume H2O 

Jawab : 

Volume H2O = x 10 L = 10 Liter 

LATIHAN  

1. Tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan bahwa perbandingan volume gas Nitrogen 

(N2), gas Hidrogen (H2) yang bereaksi dengan Amonia (NH3) yang dihasilkan adalah : 1 : 
3 : 2 

2. Gas Metana (CH4) terbakar di udara menurut reaksi : 
CH4 (g) + 2 O2 (g) CO2 (g) + 2 H2O (g) 
Jika gas Metana yang terbakar (pada suhu dan tekanan yang sama) sebanyak 1 liter : 
a. Berapa liter O2 yang diperlukan? 
b. Berapa liter uap air dan gas CO2 yang dihasilkan? 

 
F. RUMUS MOLEKUL DAN KADAR UNSUR DALAM SENYAWA 
Perbandingan massa dan kadar unsur dalam suatu senyawa dapat ditentukan dari rumus 
molekulnya. Dimana,  

 

Contoh : 
Berapakah kadar C dan N dalam urea (CO(NH2)2)? 
Dimana, Ar C = 12 ; N = 4 ; O = 16 ; dan H = 1. 

Jawab: 

  

1 mol urea mengandung 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N dan 4 atom H. 
Mr urea = 12 + 16 + 28 + 4 = 60 

Kadar C =  x 100 % = 20 %  Kadar N =  x 100 % = 46,66 % 
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Kompetensi Dasar : 2.1   Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum 
dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep 
mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia 

Materi Pokok :1. Perhitungan Kimia 

Waktu  : 2 x 45 menit 
 

 G.PENENTUAN RUMUS EMPIRIS DAN RUMUS MOLEKUL 
Rumus kimia menunjukkan jenis atom unsur dan jumlah relatif masing-masing unsur yang terdapat 
dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan dengan angka indeks. 
Rumus kimia dapat berupa rumus empiris dan molekul. 

“Rumus empiris, rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari 
unsur-unsur yang menyusun senyawa” 

Rumus molekul, rumus yamg menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu 
molekul senyawa. 
Contoh : Anda perhatikan pada tabel berikut.  

Tabel.9 Rumus molekul dan rumus empiris   

 

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

...n = bilangan bulat 
Untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa, dapat ditempuh dengan 
langkah berikut : 

1. Cari massa (persentase) tiap unsur penyusun senyawa 

2. Ubah ke satuan mol 

3. Perbandingan mol tiap unsur merupakan rumus empiris 

4. Untuk mencari rumus molekul dengan cara : 
( Rumus Empiris ) n = Mr n dapat dihitung 

5. Kemudian kalikan n yang diperoleh dari hitungan, dengan rumus empiris. 

Contoh : 

1. Suatu senyawa terdiri dari 43,7% P dan 56,3% O. Tentukan rumus empirisnya! (Ar P = 3 
dan O = 16) 
Jawab : 
...Misal massa senyawa = 100 gram 
...Maka massa P dan O masing-masing 43,7 g dan 56,3 g 

...Perbandingan mol P : mol O = :   

........................................= 1,41 : 3,52 

........................................= 1 : 2,5 

........................................= 2 : 5 
Jadi rumus empirisnya P2O5 

2.  Suatu senyawa terdiri dari 60% Karbon, 5% Hidrogen, dan sisanya Nitrogen. Jika Mr 
senyawa itu = 80 (Ar C = 12 ; H = 1 ; N = 14). Tentukan rumus empiris dan rumus 



molekul senyawa itu! 
Jawab : 
Persentase Nitrogen = 100% - ( 60% + 5% ) = 35% 
Misal massa senyawa = 100 gram 
Maka massa C : N : H = 60 : 35 : 5 
Perbandingan mol C : mol H : mol N = : :  
= 5 : 5 : 2,5 
= 2 : 2 :1 
Maka rumus empiris = C2H2N 
( C2H2N ) n = 80 
( 24 + 2 + 14 ) n = 80 
( 40 ) n = 80 n = = 2 
Jadi rumus molekul senyawa tersebut = ( C2H2N ) 2 
= C4H4N2 

LATIHAN 

1. Stirena adalah komponen penyusun Polistirena, mempunyai massa molekul relatif (Mr) 
sebesar 104. Jika diketahui rumus empirisnya (CH), maka tentukan rumus molekul 
Stirena! (Ar C = 12 ; H = 1) 

2. Massa molekul relatif suatu senyawa yang dianalisis 58. Jika senyawa itu terdiri dari 
82,8% Karbon dan 17,2% Hidrogen, tentukan rumus molekulnya! 
Jika Anda telah menyelesaikan soal tersebut, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 
berikut!  

 
I.HITUNGAN KIMIA 
  
Penentuan jumlah pereaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam reaksi harus diperhitungkan 
dalam satuan mol. Artinya, satuan-satuan yang diketahui harus diubah kedalam bentuk mol. 
Metode ini disebut metode pendekatan mol. Adapun langkah-langkah metode pendekatan mol 
tersebut dapat Anda simak dalam bagan berikut 

 
 
Contoh: 

1. Berapa gram air (H2O) yang dihasilkan dari reaksi pembakaran 4 gram H2 dengan O2? Ar 
H = 1 ; O = 16. 
Penyelesaian: 
....Setarakan reaksinya: 2 H2 + O2 2H2O 
....Agar penyelesain lebih mudah gunakan alur berikut: 
....g H2.... ....mol H2.... ....mol H2O.... ....g H2O  
........... ubah ke .............cari ................ubah ke 
 

....H2 = mol = 2 mol 

....H2O = x mol H2 =  x 2 mol = 2 mol 

....g H2O = 2 x Mr H2O = 2 x 18 = 36 g 

2. Satu mol logam Aluminium direaksikan dengan asam klorida secukupnya menurut reaksi: 
Al (s).... + ....HCl (aq) . ...AlCl3 (aq) ....+ ....H2 (g) 
Ditanya: 
....a. Berapa gram AlCl3 yang terbentuk? 
....b. Berapa L gas H2 (STP)? 
....c. Berapa pertikel H2 yang terjadi? 
....Ar Al = 27 ; Cl = 35,5 
Penyelesaian: 
....2 Al (s) + 6 HCl (aq) 2 AlCl3 (aq) + 3 H2 (g) 
 
Al = 1 mol 
a. AlCl3 = x mol Al 

...........= x 1 mol  

...........= 1 mol 

....g AlCl3 = 1 x Mr AlCl3  

..............= 1 x { (27) + (3 x 35,5) } 

..............= 1 x 133,5  

..............= 133,5 g 

b. H2 = x mol H2 

........= x 1 mol  

........= 1,5 mol 

....L H2 (STP) = mol H2 x 22,4 L 

................... = 1,5 x 22,4 L 

................... = 33,6 L 
c. Partikel H2 = mol H2 x 6,02 . 1023 
...................= 1,5 x 6,02 . 1023 
...................= 9,03 x 1023 partikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL ULANGAN HARIAN 1 

MATA PELAJARAN  : KIMIA / X / 1 

KOMPETENSI DASAR  : 1. MEMAHAMI STRUKTUR ATOM DAN SIFAT PERIODIK UNSUR 

ALOKASI WAKTU  : 1 X 45 MENIT 

NAMA SISWA : 

KELAS  : 

I. Soal Pilihan ganda: Lingkari jawaban yang dianggap benar 
1. Pernyataan berikut yang bukan tentang teori atom Dalton adalah…    

A. Atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi    
B. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan    
C. Atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk senyawa   
D. Reaksi kimia melibatkan pemisahan atau penggabungan  atom-atom   
E. Atom digambarkan sebagai roti kismis        

2. Gambar model atom Niels Bohr adalah…    

A.  B.   C.   D.  E.  
3.  Penemu neutron adalah…   

A. JJ. Thomson   B. Goldstein   C. James Chadwick   D. Goldsmith  E. Stoney   
4.  Lambang partikel penyusun atom yang benar adalah…  

A.  B.    C.   D.    E.    

5.  Nomor massa dari atom yang mengandung 5 buah proton dan 6 neutron adalah… 
A. 5  B. 16   C. 6  D. 17   E. 11   

6.  Pernyataan yang tepat untuk unsur dengan lambang atom Fe
56
26  adalah…  

A. p = 26, e = 26, n = 56  B. p = 26, e = 30, n = 56 
C. p = 26, e = 30, n = 26  D. p = 26, e = 26, n = 26 
E. p = 26, e = 26, n = 30   

7. Elektron valensi pada kulit ke tiga adalah tujuh,maka nomor atom unsur tersebut…  
     A. 7   B. 3   C. 5   D. 18   E. 17 
8. Konfigurasi yang tepat untuk unsur bernomor atom 38 adalah… 

  A. 2 8 18 10        B. 2 8 18 8 2     C. 2 8 18 9 1    
 D. 2 8 8 18 2        E. 2 8 18 2 8 

9.  Pasangan unsur dengan sifat kimia yang sama adalah…  

  A.    B. Brdan  Cl 3517     C.   D.                  

 E  
10. Yang bukan merupakan sifat sifat keperiodikan unsure adalah : 

A. Jari –jari atom B. Energi Potensial elektron   C. Afinitas elektron 
D. Energi Ionisasi E. Keelektronegatifan 

 
II. Essai : Jawablah dengan lengkap pertanyaan dibawah ini 

1. Sebutkan isi teori atom menurut Rutherford 
2. Sebutkan bunyi Hukum Oktet Newland 
3. Tuliskan unsur-unsur golongan VI A dan VA 

  

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan dan perbaikan dari modul / panduan belajar Mengerti 

Kimia untuk kelas X semester gasal ini. 

 

 Modul Belajar ini disusun dengan tujuan agar dapat memudahkan siswa dalam 

belajar dan mengerti pelajaran kimia pada kelas X semester gasal. Modul belajar ini juga 

merupakan panduan kerja sekaligus media latihan soal dan tugas kelompok bagi siswa 

sekaligus merupakan menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Modul belajar ini telah disusun berdasarkan panduan kurikulum KTSP dan mengacu 

kepada Standar Isi dan Standar Kelulusan. 

 

 Penulis menyadari dalam pembuatan dan penyusunan modul belajar ini masih 

terdapat kekurangan, baik dari isi maupun kualitas materi. Penulis dengan senang hati 

akan menerima semua masukan yang bersifat membangun demi perbaikan modul-modul 

belajar di masa yang akan datang. 

 

 Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan modul belajar ini. Juga secara khusus kepada Kepala 
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belajar ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

       Penulis, 

 

 

 

       Merry Nirwana Rini, M.Pd 

       NIP. 150 301 486 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


