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KIMIA
1 – Sifat Koligatif Larutan
Sifat koligatif larutan adalah sifat suatu larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel (konsentrasi) zat terlarut dan
tidak ditentukan oleh jenis zat terlarut
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massa zat terlarut (gr)
tetapan titik didih molal (oC/m)
tetapan titik beku molal (oC/m)
fraksi mol terlarut
fraksi mol pelarut
tekanan uap jenuh pelarut
penurunan tekanan uap jenuh
tekanan uap larutan
kenaikan titik didih
titik didih larutan
titik didih pelarut murni
penurunan titik beku
titik beku larutan
titik beku pelarut murni
molalitas (mol/kg)
berat pelarut (gr)
molaritas (mol/L)

i = faktor van’t Hoff=[1 + (n - 1).]


R
T


=
=
=
=

derajat ionisasin = jumlah ion
tetapan gas = 0,082 L.atm/mol.Kelvin
suhu dalam kelvin
tekanan osmotik (atm)

Latihan 1
1. Jika 1,71 g Ba(OH)2 (Mr = 171) dilarutkan dalam
250 mL air, tentukanlah kemolaran larutan tersebut !
2. Sejumlah asam sulfat dilarutkan ke dalam air sehingga
volume larutan 500 mL dan konsentrasinya 0,1 M.
Tentukan berapa g asam sulfat yang dilarutkan!
3. Berapa g NaOH yang terkandung dalam 150 mL laru
tan NaOH 0,5 M ?
4. Berapa banyak (mL) larutan glukosa 6 M yang harus
dicampurkan dengan 250 mL larutan glukosa 4 M agar
diperoleh larutan glukosa 4,775 M ?
5. Sebanyak 20 g NaOH (Mr = 40) dilarutkan ke dalam
500 g air. Tentukanlah kemolalan larutan NaOH
tersebut !
6. Sebanyak 29,25 g suatu zat dilarutkan ke dalam 2 kg
air, ternyata diperoleh larutan zat tersebut dgn kon
sentrasi 0,25 m. Tentukanlah massa molekul relatif
(Mr) dari zat yang dilarutkan tersebut !
7. Ke dalam berapa g air dilarutkan 45 g glukosa (Mr =
180) agar diperoleh larutan glukosa 1 m ?
8. Terdapat larutan KOH dengan konsentrasi 5 M. Jika
Mr KOH = 56 dan  = 1,2 g/mL. Tentukan kemolalan
larutan tersebut !
9. Jika Mr Ca(OH)2 = 74, tentukanlah kemolalan larutan
Ca(OH)2 15% berat!
10. Sebanyak 20 g NaOH (Mr = 40) dilarutkan ke dalam
36 g air. Tentukanlah fraksi mol dari larutan NaOH
tersebut !
11. Berapa g air yang diperlukan untuk melarutkan 15 g
urea (Mr = 60) agar diperoleh fraksi mol larutan urea
0,1 ?
12. Konsentrasi larutan NaOH 0,1 m. Tentukanlah fraksi
mol larutan NaOH tersebut !

13. Terdapat larutan NaOH 5 M. Jika Mr NaOH = 40 dan
 = 1,2 g/mL, tentukanlah kemolalan dan fraksi mol
larutan tersebut !

Latihan 2
1. Fraksi mol gula dalam suatu larutan adalah 0,2. Jika
tekanan uap jenuh air pada suhu 200C adalah 17,5
mmHg maka tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu
adalah………….mmHg.
2.

Tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 68 mmHg.
Larutan NaOH 6,2 molal pada suhu tersebut
mempunyai tekanan uap………..mmHg.

3.

Sebanyak 100 gram suatu larutan dibuat dengan
mencampurkan 10 gram urea (Mr = 60) dan 90 gram
air (Mr = 18). Jika tekanan uap air pada suhu ruangan
adalah 31 mmHg maka tekanan uap larutan tersebut
adalah……………mmHg.

4.

Suatu zat nonelektrolit dilarutkan ke dalam air dengan
perbandingan massa 2 : 3 dan ternyata tekanan uap
larutan itu 15 mmHg pada suhu 200C. Jika tekanan
uap air pada suhu tersebut adalah 18 mmHg maka
massa molekul zat nonelektrolit tersebut adalah……..

5.

Sebanyak 24 gram zat elektrolit biner (Mr = 40)
dilarutkan dalam 540 gram air (Mr = 18) pada suhu
500C. Jika dalam larutan zat tersebut terionisasi
dengan  = 2/3 dan tekanan uap jenuh air adalah 93
mmHg, maka tekanan uap jenuh larutan tersebut
adalah………..
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100 gram air adalah………… (Mr NaCl = 58,5; K b =
0,52)

6.

Titik beku larutan yang mengandung 51,3 gram gula
tebu (Mr = 342) dan 300 gram air adalah…………….
(Kf = 1,86)

7.

Etilen glikol (C2H6O2) yang harus ditambahkan ke
dalam tiap liter air agar membeku pada -12oC adalah
sebanyak ………….gram

14. Suatu larutan urea dalam air mempunyai penurunan
titik beku 0,744oC. Bila Kf air = 1,86 dan Kb = 0,52,
maka benaikan titik didih larutan urea tersebut
adalah…………..

8.

Sebanyak 28 gram suatu alkena dilarutkan dalam 250
gram benzena (Kf = 5,0) dan larutan tersebut
membeku pada suhu -30C. Jika titik beku benzena
adalah 50C, rumus molekul alkena tersebut
adalah………..

15. Suatu senyawa non-elektrolit tersusun dari 40%
karbon; 6,6% hydrogen; dan sisanya oksigen. Jika 45
gram senyawa itu dilarutkan dalam 100 ml air (Kb =
0,5), larutan mendidih pada suhu 102,50C. Rumus
molekul senyawa tersebut adalah…………

9.

Air radiator kendaraan sering dicampur dengan
preston (C2H4(OH)2) yang massa jenisnya sama
dengan air. Agar titik beku turun menjadi -100C,
perbandingan volume air dan preston yang
dicampurkan adalah………….. (Kf = 1,86).

16. Tekanan osmotik larutan yang mengandung 1,368
gram gula (Mr = 342) dalam 200 ml larutan pada
suhu 270C adalah…………. (R = 0,082)

10. Larutan 0,05 mol raksa (II) sulfat dalam 100 gram air
(Kf = 1,86) membeku pada suhu -1,550C. Derajat
ionisasi raksa(II) sulfat adalah……………
11. Suatu larutan asam sulfat 0,1 molal akan mendidih
pada suhu ………………oC.
12. Larutan glukosa 0,1 M mendidih pada suhu 100,50C.
Titik didih larutan CaCl2 0,2 M adalah…
13. Untuk memperoleh larutan dengan titik didih 1020C
maka massa NaCl yang harus dilarutkan ke dalam

17. Sebanyak 7,5 gram zat X dalam 11,2 dm3
menimbulkan tekanan osmotik 0,5 atm pada suhu
00C. Maka Mr zat X adalah……….
18. Suatu larutan 1,8 g nonelektrolit dalam 200 ml
ternyata isotonic dengan 100 ml larutan yang
mengandung 5,13 g sukrosa (C12H22O11). Bila suhu
kedua larutan sama, hitung massa molekul relatif zat
tersebut !
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2 – Redoks dan Elektrokimia
A. Perkembangan Konsep Reaksi Redoks
I.

II.

Konsep
Berdasarkan pengikatan dan
pengeluaran oksigen

Oksidasi
Peristiwa bereaksinya suatu zat
dengan oksigen.
4Na + O2 2Na2O

Reduksi
Peristiwa pelepasan oksigen dari
suatu zat.
FeO + H2 Fe + H2O

Berdasarkan penerimaan dan
pelepasan elektron

Peristiwa pelepasan elektron oleh
suatu zat.
Na  Na+ + e

Peristiwa penerimaan elektron oleh
suatu zat.
F + e  F–

III. Berdasarkan kenaikan dan
penurunan bilangan oksidasi

Peristiwa kenaikan biloks
Peristiwa penurunan biloks
Zn + HCl  ZnCl2 + H2
0
+1
0
oks +2
reduksi

B. Penyetaraan Reaksi Redoks
I. Metode Perubahan Bilangan Oksidasi
1. Setarakan atom-atom yang mengalami perubahan biloks
2. Tentukan biloks unsur-unsur tersebut dan tentukan perubahannya
3. Samakan kedua perubahan biloks
4. Tentukan jumlah muatan diruas kiri dan kanan
5. Samakan muatan dengan cara :
a. Jika muatan diruas kiri lebih negatif maka ditambahkan ion H+ sebanyak perbedaan muatan
b. Jika muatan diruas kanan lebih positif maka ditambahkan ion OH – sebanyak perbedaan muatan
6. Samakan atom hidrogen diruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O
II. Metode Setengah Reaksi
1. Tuliskan persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi
2. Setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks
3. Tambahkan satu molekul H2O :
a. pada yang kekurangan atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana asam
b. pada yang kelebihan atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana basa
4. Setarakan atom hidrogen dengan ion H +, jika suasana asam atau dengan ion OH – , jika suasana basa
5. Setarakan muatan dengan penambahan elektron
6. Jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektron
Beberapa Oksidator dan Perubahannya
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oksidator
Batu Kawi
Kalium Permanganat
Kalium bikromat
Kalium klorat
Asam Yodat
Hidrogen peroksida
Asam Sulfat pekat
Asam Nitrat pekat
Asam Nitrat encer
Ion Hidrogen
Halogen
Ozon

Rumus
MnO2
KMnO4
K2Cr2O7
KClO3
HIO3
H2O2
H2SO4
HNO3
HNO3
H+
X2
O3

Perubahan (½ reaksi Reduksi)
MnO2  Mn2+
MnO4- asam Mn2+ dan MnO4Cr2O72+  Cr3+
ClO3- ClIO3- IH2O2 asam H2O
dan H2O2
SO4-2 SO2
NO3-  NO2
NO3-  NO
H+ H2
X2  XO3  O2
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Beberapa Reduktor dan Perubahannya
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reduktor
Gas Hidrogen
Ion Halida
Hidrogen Sulfida
Atom Logam
Garam (o) valensi logam rendah
Garam-garam it/valensi nonlogam rendah
Asam Oksalat
Garam Oksalat
Hidrogen peroksida
Karbon Monoksida
Karbon

Rumus
H2
XH2S
M
Mo+
ZxH2C2O4
C2O42H2O2
CO
C

Perubahan (½ reaksi Oksidasi)
H2  H+
X - X 2
H2S  S
M  M+
Mo+  Mi+
Zx- (it)  Zx- (at)
H2C2O4  CO2
C2O42-  CO2
H2O2
CO  CO2
C CO (t > 1.000oC)
C CO2 (t < 800oC)

Pada reaksi IODOMETRI : I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6
natrium thiosulfat

Sel Volta

natrium tetrathionat

Elektrokimia

Sel Elektrolisis

1. energi listrik  energi kimia
2. katode : –
anode : +

1. energi kimia  energi listrik
2. katode : +
anode : –
Keduanya memiliki Elektrode :
1. Katode (mengalami reduksi)
2. Anode (mengalami oksidasi)

C. Sel Elektrokimia
 Sel elektrokimia adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh konversi energi kimia menjadi energi
listrik atau sebaliknya. Hal ini dimungkinkan dengan pemisahan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi (reaksi redoks).
 Terdapat dua macam sel elektrokimia, yaitu sel Volta (sel Galvani ) dan sel elektrolisis:
1. Sel volta adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks spontan dan menghasilkan arus listrik.
2. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks tidak spontan dan memerlukan arus lisrik luar.
 Persamaan sel volta dengan sel elktrolisis:
a. Reaksi oksidasi berlangsung di anode dan reaksi reduksi berlangsung di katode
b. Pada rangkaian luar, elekron mengalir melalui kawat dari anode ke katode.
c. Elektrolit merupakan zat yang menghantarkan listrik di dalam sel. Arus listrik dibawa oleh anion ke anode dan oleh
kation ke katode.
 Perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis:
Sel Volta
Melibatkan reaksi redoks spontan.
Elektron mengalir dari elektrode negatif (anode).
Mengubah energi kimia menjadi energi listrik.
Terdiri dari dua setengah sel dengan elektrolit
terpisah.
5. Katode bermuatan positif (reduksi).
6. Anode bermuatan negatif (oksidasi)
1.
2.
3.
4.

Sel Elektrolisis
Melibatkan reaksi redoks tidak spontan.
Elektron mengalir dari elektrode positif (anode).
Mengubah energi listrik menjadi energi kimia.
Elektrode-elektrode dicelupkan dalam elektrolit yag
sama.
5. Katode bermuatan negatif (reduksi).
6. Anode bermuatan positif (oksidasi)
1.
2.
3.
4.
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Sel Volta / Galvani
 Potensial elektrode standar (Eo), adalah potensial elektrode (potensial reduksi) yang diukur pada suhu 25 oC dan
tekanan parsial 1 atm, dimana konsentrasi ion-ion yang terlibat dalam reaksi adalah 1 M.
 Potensial elektrode standar dapat digunakan untuk memperkirakan apakah suatu reaksi redoks berlangsung secara
spontan atau tidak .
 Potensial sel adalah kemampuan maksimum sel untuk mendorng elektron mengalir melalui rangkaian luar.
 Sel volta digolongkan menjadi sel primer, sel sekunder dan bahan bakar.

Latihan 1
1. Setarakanlah reaksi-reaksi redoks berikut dengan dua
cara : ½ reaksi dan PBO :
a. NH3 + ZnO22- N2O3 + Zn
b. C2H2 + MnO4– C2O42- + MnO2
c. SO42- + Cl – S2O32- + Cl2
d. BrO3– + N2H4 NO3– + Br –
e. Al + OH– Al(OH)4– + H2
f. MnO4– + OH – MnO4– + O2
g. CrO2– + H2O2 CrO42- + H2O
h. MnO4– + Fe2+ + C2O42- Mn2+ + Fe3+ + CO2
i. H2SO4 + HI  H2S + I2 + H2O
2. Setarakanlah reaksi redoks di bawah ini dengan
metode ½ reaksi :
a. Cu + H+ + NO3– Cu2+ + NO + H2O
b. CN – + MnO4– + OH – MnO2 + CNO – + H2O
c. Fe(OH)2 + O2 + OH – Fe(OH)3 + H2O
d. Cl2 + H2O  H+ + Cl – + HOCl
e. S2O42- + H2O  S2O32- + HSO3–
f. MnO42- + H2O  MnO2 + MnO4– + OH–
3. Setarakanlah reaksi redoks di bawah ini dengan
metode setengah reaksi dan PBO :
a. FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + S + NO2 + H2O
b. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO3 + NO + S
c. KMnO4 + H2SO4 + FeSO4 K2SO4 + MnSO4 +
Fe2(SO4)3 + H2O
d. KMnO4 + SnF2 + HF  MnF2 + SnF4 + KF +
H2O
e. Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 Na2CrO4 + CO2 +
KNO2
f. K2S + HCl  H2S + S + KCl
g. KMnO4 + NaHSO3 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4
+ Na2SO4 + H2O
4. Setarakanlah reaksi redoks di bawah ini dengan
metode PBO :
a. Fe2O3 + S  Fe + SO2
b. NH3 + O2 NO + H2O
c. KMnO4 + HCl  MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O
d. N2O + H2 H2O + NH3
e. Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Ca(ClO)2 + H2O
f. NaBrO3 + F2 + NaOH → NaBrO4 + NaF + H2O
Latihan 2
1. Setarakan reaksi berikut dengan cara setengah reaksi :
a. Cr2O7-2 + SO2 Cr+3 + HSO4- (asam)
b. Al + NO3- AlO2- + NH3 (basa)
c. Cr2O2 + KClO3 + KOH 
K2CrO4 + KCl + H2O

d. KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
2.

Setarakan reaksi berikut dengan cara biloks :
a. As2O3 + Zn  AsH3 + ZnO2-2 (basa)
b. MnO4- + SO3-2 Mn+2 + SO4-2 (asam)
c. CrI3 + KOH + Cl2
K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
d. CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

3.

Pada persamaan redoks: a MnO4 + 6H+ +
5C2H2O4b Mn+2 + 8 H2O + 10CO2, a dan b
berturut-turut adalah……….

4.

Natrium nitrit, NaNO2, sering digunakan sebagai
pengawet daging. Dalam larutan asam, ion nitrit
berubah menjadi asam nitrit HNO2. Asam ini bereaksi
dengan ion permanganat menurut reaksi berikut.
Setarakan reaksinya!
HNO2 + MnO4 - NO3- + Mn+2

5.

Baterai adalah salah satu contoh penggunaan reaksi
redoks dalam kehidupan sehari-hari, di mana reaksi
yang terjadi adalah sebagai berikut. Setarakan
reaksinya !
Zn + NH4+ + MnO2 Zn+2 + Mn2O3 + NH3

6.

Sebanyak 25 mL larutan belerang dioksida
direaksikan dengan 25 mL larutan KMnO 4 0,02 M :
MnO4 - + SO2 Mn+2 + SO4-2 (belum setara)
Kadar SO2 (Mr = 64) adalah…………….. gram/liter

7.

Pada reaksi : Cu + NO3- Cu+2 + NO2 (belum
setara); 1 mol Cu akan menghasilkan gas NO2 pada
STP sebanyak ……………..liter

8.

Sebanyak 1,12 gram besi (Fe = 56) dilarutkan dalam
asam, dan besi berubah menjadi Fe+2. Larutan ini
direaksikan dengan larutan KMnO4 0,125 M.
Fe+2 + MnO4 - Mn+2 + Fe+3
Larutan KMnO4 yang diperlukan adalah…….mL

9.

Konsentrasi Mn+2 dalam larutan dapat ditentukan
dengan titrasi menurut reaksi yang belum setara :
Mn+2 + MnO4 - + OH-  MnO2 (s) + H2O
Jika 15 mL larutan yang mengandung Mn+2 tepat
bereaksi 20 mL KMnO4 0,1 M, tentukan molaritas
Mn+2 dalam larutan tersebut !
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10. Berapakah massa CO2 (Mr = 44) yang dihasilkan dari
reaksi 0,5 g Na2C2O4 (Mr = 134) dengan 50 mL
larutan KMnO4 0,02 M dalam suasana asam ?
11. Sebanyak 0,5 gram cuplikan yang mengandung
kalium iodat, KIO3 (Mr = 214) dianalisis dengan
mereduksi ion iodat dengan penambahan kalium
iodida berlebih. Hasil reaksi antara IO3 – dan I – adalah
I2. Iodin yang dihasilkan dititrasi dengan larutan
Na2S2O3 0,15 M. Selama titrasi, I2 direduksi dengan
S2O3-2 , yang teroksidasi menjadi S4O6 -2 . Jika 40 mL
natrium tiosulfat diperlukan, berapa persen kalium
iodat dalam cuplikan ?
12. Ion thalium, Tl+3, dapat mengoksidasi ion iodida
menurut setengah reaksi : I- I2 + eDalam suatu percobaan, 0,2 mol Tl+3 bereaksi dengan
200 cm3 larutan KI 2 M. Tentukan bilangan oksidasi
thalium setelah reaksi !

Latihan 3
1. Logam-logam galium, iridium, lantanum, wolfram
dan bismut tidak tercantum dalam Deret Volta
aslinya, sebab logam-logam tersebut pada masa
Alessandro Volta belumlah dikenal. Berdasarkan data
potensial reduksi, urutkan logam-logam tersebut
menurut aturan Deret Volta !
Ga+3 + 3e  Ga Eo = - 0,55 volt
W+2 + 2e  W Eo = - 0,12 volt
Ir+2 + 2e  Ir Eo = +1,00 volt
Bi+3 + 3e  Bi Eo = + 0,25 volt
La+3 + 3e  La
Eo = - 2,52 volt
2.

3.

4.

Tiga macam logam A, B, dan C dapat membentuk ion
A+2, B+2 dan C+. Dari hasil percobaan ternyata :
C + A+2
B + 2 C+ B+2 + 2 C
A + B+2 B + A+2
Urutkan potensial reduksi logam tersebut dari besar
ke kecil !
Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya;
logam C dapat mendesak logam B dari larutannya;
sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A
dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang makin
negatif dari logam-logam tersebut adalah……….
Dengan menggunakan deret volta, tentukan apakah
reaksi di bawah ini dapat berlangsung atau tidak! Bila
dapat bereaksi, hitunglah potensial listrik yang
dihasilkan!
a. Fe + Ni+2 Fe+2 + Ni
b. Pb + Cu+2 Pb+2 + Cu
c. 2K + Cu+2 2K+ + Cu
d. Zn + Mg+2 Zn+2 + Mg
e. 2Al + 3Ni+2 2Al+3 + 3Ni
f. 3Pb + 2Al+3 3Pb+2 + 2Al
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Eo Al+3/Al
= -1,676 volt Eo Pb+2/Pb = -0,125 volt
o
+2
E Zn /Zn = -0,763 volt Eo Cu+2/Cu= +0,159 volt
5. A+2 + B  A + B+2
Eosel = +1,1 volt
+2
+2
C + B  C + B
Eo sel = +0,63 volt
+2
+2
A + C  A + C
Eo sel = +0,47 volt
Susunan A, B, dan C dalam deret volta
adalah………….
6.

Diketahui data potensial sebagai berikut :
2Al + 3Sn+2 2Al+3 + 3Sn
Eo = +1,54 volt
+2
Ni + 2e  Ni
Eo = -0,26 volt
+2
Sn + 2e  Sn
Eo = -0,14 volt
+2
Potensial sel untuk reaksi: 2Al + 3Ni  2Al+3+ Ni
adalah………
7. Diketahui dua elektrode sebagai berikut :
Ag+ + e  Ag
Eo = +0,800 volt
+2
Cu + 2e  Cu
Eo = +0,159 volt
a. Tentukan katode dan anode
b. Tentukan Eo sel yang dihasilkan oleh kedua
elektrodA itu
c. Tuliskan reaksi elektrode
d. Tuliskan reaksi selnya
e. Tentukan elektrode yang bertambah
dan
elektrode yangberkurang.
f. Tentukan larutan ion yang makin pekat dan
larutan ionyang makin encer.
8. Suatu sel volta terdiri dari elektroda-elektroda :
I. Fe+2 + 2e  Fe Eo = -0,440 volt
Cu+2 + 2e  Cu
Eo = +0,159 volt
II. Zn+2 + 2e  Zn
Eo = -0,763 volt
+
Ag + e  Ag
Eo = +0,800 volt
a. Tuliskan reaksi sel
b. Sebutkan katoda dan anoda
d. Sebutkan arah aliran elektron
c. Hitunglah potensial sel yang dihasilkan
e. Tuliskan notasi sel voltanya!
9.

Diketahui data potensial sel berikut :
Na + Hg+2 Na+ + Hg Eo = 3,55 volt
Pb + Hg+2 Pb+2 + Hg Eo = 0,98 volt
Ni + Pb+2 Ni+2 + Pb
Eo = 2,47 volt
a. Maka harga potensial sel standar dari notasi
redoks NaNa+Ni+2Ni adalah………volt.
b. Tuliskan reaksi sel yang terjadi!
c. Urutkan keempat logam tersebut berdasarkan
kekuatan reduktor yang menurun!
10. Jelaskan dengan disertai reaksi, proses :
a. terjadinya karat pada besi
b. perlindungan besi dari karat bila dilapisi zink

Diketahui :
Eo K+/K = -2,924 volt
Eo Fe+2/Fe = -0,440 volt
o
+2
E Mg /Mg = -2,356 volt Eo Ni+2/Ni = -0,257 volt
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3 – Kimia Unsur
 Bahan–bahan alam yang ditemukan dalam kerak bumi yang mengandung unsur atau senyawa anorganik tertentu disebut
mineral.
 Mineral yang digunakan sebagai sumber komersial (dapat diolah lebih lanjut untuk diambil unsur atau senyawa yang
diinginkan dengan mudah, jumlah cukup dan mempunyai nilai jual) disebut bijih.
 Contoh: aluminosilikat dan bauksit merupakan dua bahan mineral aluminium. Namun yang dipakai untuk mendapatkan
alumunium adalah bauksit, jadi bauksit adalah bijih alumunium.
 Proses pengolahan bahan-bahan alam menjadi unsur logam dan pengolahan selanjutnya menjadi bahan logam dengan
sifat-sifat yang diinginkan disebut metalurgi.
 Secara garis besar proses pengolahan bijih logam menjadi unsur logam sebagai berikut :
Bijih hasil penambangan

Proses pemekatan
Fisis : pencucian atau flotasi atau penarikan dengan magnet
Kimia : proses pemanggangan

Penghancuran dan penghalusan
penambangan
Peleburan (smelting)

Pemurnian (refining)

 Sifat-sifat logam:
1. Keras dan kuat:
Pada suhu kamar, semua logam berwujud padat, kecuali raksa (Hg) berwujud cair
Umumnya logam bersifat keras dan kuat, tetapi ada yang lunak seperti natrium.
Untuk membuat logam menjadi keras dan kuat maka logam dicampur dengan logam lain atau dengan unsur
nonlogam, campuran ini disebut aliasi (alloy) dan bersifat homogen.
2. Merupakan penghantar (konduktor) listrik dan panas yang baik.
3. Dapat ditempa dan diregangkan sehingga dapat diulur menjadi kawat.
4. Permukaan mengkilat bila digosok
5. Massa jenis besar
6. Titik didih dan titik lebur tinggi
7. Pada umumnya bersifat pereduksi
 Kelimpahan unsur-unsur dalam kulit bumi:
No Unsur
% massa
No Unsur
.
.
1.
Oksigen
49,20
8.
Magnesium
2.
Silikon
25,67
9.
Hidrogen
3.
Aluminiu
7,50
10. Titanium
m
4.
Besi
4,71
11. Klorin
5.
Kalsium
3,39
12. Fosforus
6.
Natrium
2,63
13. Mangan
7.
Kalium
2,40
14. Karbon

% massa

No. Unsur

% massa

1,93
0,87
0.58

15.
16.
17.

Belerang
Barium
Nitrogen

0,06
0,04
0,03

0,19
0,11
0,09
0,08

18.
19.
20.

Flourin
Stronsium
unsur lain

0,03
0,02
0,47

 Unsur terbanyak dijagat raya adalah Helium (He) (gas helium) karena merupakan bagian terbesar gas di matahari dan
bintang-bintang, yang dihasilkan dari reaksi fusi dari inti hidrogen. Diperkirakan 9 % materi alam semesta adalah He.
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 Komposisi udara bersih dan kering
No
.
1.
2.

3.

Unsur

% vol.

Nitrogen (N2)
Oksigen (O2)

78,09
20,94

Argon (Ar)

4.

Karbon
dioksida
(CO2)
Neon (Ne)

5.

0,934

No
.
6.
7.

8.

Unsur

% vol.

No. Unsur

Helium (He)
Metana (CH4)

0,00052
0,000100,00012

11.
12.

0.0001

13.

Kripton (Kr)

0,315

9.

Karbon monoksida
(CO)

0,00001

0,0018

10.

Nitrogen oksida
(N2O)

0,00005

 Kandungan Mineral Utama dalam Air Laut
No. Komponen
Konsntrasi
No. Komponen
(g/kg air laut)
1.
Klorida (Cl-)
18,980
5. Kalsium (Ca2+)
2.

Natrium (Na+)

10,556

3.

Sulfat (SO42-)

4.

Magnesium
(Mg2+)

Konsntrasi
(g/kg air laut)
0,4000

6. Kalium (K+)

0,380

2,649

7.

0.140

1,272

8.

Bikarbonat
(HCO3-)
Bromida (Br- )

 Unsur-unsur yang membangun tubuh manusia
No. Unsur
% berat No. Unsur
1. Oksigen (O)
65,00
6. Kalium (K)
2. Karbon (C)
18,00
7. Belerang (S)
3. Hidrogen (H) 10,00
8. Natrium (Na)
4. Nitrogen (N)
3,00
9. Klorin (Cl)
5. Fosfor (P)
1,35
10. Magnesium (Mg)

Hidrogen (H2)
Xenon (Xe)

14.

Nirogen
dioksida (NO2)
Ozon (O3)

No. Komponen
9.

Asam Borat
(H3BO3)
10. Stronsium
Sr2+)
11. Flourida (F-)

No.
11.
12.
13.
14.

Unsur
Besi (Fe )
Iodin (I)
Flourin (F)
Lain-lain

Unsur
Tembaga

2.

Besi

3.
4.
5.

Nikel
Emas
Alumunium

6.

Timah

Mineral
Kalkopirit (CuFeS2)
Kalkosit (Cu2S)
Hematit (Fe2O3)
Magnetit (Fe3O4)
Pirit (FeS2)
Siderit (FeCO3)
Pentlandit (NiS.FeS)
Unsur
Bauksit (Al2O3.nH2O)
Kriolit (Na3AlF6)
Kasiterit (SiO2)

Lokasi
Papua
Cilacap

Soroako, Sulawesi Selatan
Diberbagai tempat di seluruh Indonesia
Pulau Bintan
Pulau Bangka
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0,00000
2
,0000010,000004

Konsntrasi
(g/kg air laut)
0,026
0,013
0,001

0,065

% berat
0,35
0,24
0,15
0,15
0,05

0,00005
0,00000
8

 Berbagai Mineral dan terdapatnya di Indonesia
No.
1.

% vol.

% berat
0,004
0,00004
sedikit sekali
sedikit sekali
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GAS MULIA (Gol. VIII A)
SIFAT–SIFAT GAS MULIA

Mempunyai 8 elektron valensi
(kecuali He mempunyai 2 elektron valensi)
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UNSUR-UNSUR GAS MULIA

2He

Sifat yang membesar:
Energi Ionisasi (EI)

10Ne

Konfigurasi elektron sangat stabil
18Ar

Energi Ionisasi (EI) besar
Keelektronegatifan (KE) = 0

Di alam ditemukan dalam keadaan
bebas (gas monoatomik)

36Kr

54Xe
86Rn

Sifat yang membesar:
kereaktifan relatif, jari-jari (r),
kerapatan(ρ), titik didih (Tb), titik
leleh

Sangat sukar bereaksi (inert)











Orang yang perama kali menduga adanya gas mulia adalah Lord Rayleigh tahun 1892 dari Inggris.
Gas mulia pertama ditemukan adalah Ar, oleh William Ramsay tahun 1892, dengan metode spektroskopi.
Gas mulia diperoleh dengan cara destilasi udara yang dicairkan.
Gas mulia terbanyak di atmosfer bumi ialah Argon (± 0,934 %), sedangkan terbanyak di alam semesta adalah He
Karena semakin ke bawah energi ionisasi semakin kecil, maka makin ke bawah gas mulia relatif makin reaktif. Gas
mulia yang sudah dapat disintesis senyawanya adalah Ar, Kr , Xe dan Rn. Walaupun masih terbatas hanya dengan
unsur yang memiliki keelektronegatifan besar yaitu F dan O
Senyawa Kr : KrF2 dan KrF4 dan Radon adalah gas mulia yang bersifat radioaktif, senyawanya : RnF 2 , RnF4
Senyawa XePtF6 adalah senyawa gas mulia yang pertama kali disintetis, penemunya adalah Neil Bartlet, tahun 1962.
Tahun 2000 beberapa ilmuwan mensintetis senyawa Ar yaitu : HArF, senyawa ini bersifat stabil hanya dalam matriks
padat pada suhu rendah. Senyawa tersebut secara spontan akan terurai kembali jadi HF dan Ar jika dipanaskan(suhu
naik).
He tidak dapat dibekukan pada tekanan normal.
Kegunaan:
1. Gas helium: untuk mengisi balon udara, pengganti gas Hidrogen yang mudah meledak. He digunakan untuk mendingin
kan koil logam pada alat scanner tubuh. He dicampurkan ke dalam tabung oksigen penyelam atau pekerja tambang,
mengganti N2 karena N2 dapat menimbulkan sakit yang luar biasa (bends effect) bila penyelam kepermukaan. He
dicampur dengan oksigen untuk membantu pernapasan penderita asma
2. Neon digunakan pada lampu reklame yang menggunakan warna merah dan lampu indikator karena warna nyala
merah yang kuat. Neon cair digunakan untuk pendingin.
3. Argon sebagai pengganti gas inert pada penyepuhan logam atau pembuatan kristal silikon dan germanium. Argon
digunakan untuk pengisi lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram
4. Kripton bersama argon digunakan untuk pengisi lampu flourensi (lampu tabung). Kripton digunakan untuk lampu
anti kabut seperti pada landasan pesawat terbang.
5. Xenon, gasnya dipakai untuk pembiusan dan pada tabung elektron. Bersama Kr digunakan untuk lampu kilat (blitz).

HALOGEN (Gol. VII A)
 Unsur-unsur halogen membentuk suatu molekul diatomik (X2)
 Astatin (At) bersifat radioaktif.
 Makin keatas sifat oksidaor makin kuat, sehingga X2 yang atas dapat mengoksidasi X- yang dibawahnya.
 Titik didih makin ke bawah makin tinggi, hal ini dapat dilihat dari wujud halogen pada suhu kamar sebagai berikut: F 2
dan Cl2 gas (g), Br2 cair (l) dan I2 padat (s).
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ASAM – ASAM HALIDA (HX)
HF

HCl

HCl

HBr

HBr

HI

HI

Reduktor makin kuat
Asam makin kuat

HF

Titik didih (Tb) makin tinggi
(HF mempunyai Tb tertinggi karena adanya
ikatan hidrogen antar molekulnya)

SIFAT–SIFAT HALOGEN

UNSUR-UNSUR HALOGEN (X2)

Mempunyai 7 elektron valensi
9F

Keelektronegatifan (KE) besar

Sifat yang membesar:
Keelektronrgatifan (KE),
Oksidator, kereaktifan Energi
Ionisasi (EI)

17Cl

Mudah menangkap elektron
35Br

Mudah direduksi

Oksidator kuat

53I

Mudah bereaksi / sangat reaktif

85At

Sifat yang membesar:
jari-jari(r), titik didih (Tb)

Di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas
TATA NAMA DAN BILOKS SENYAWA HALOGEN
Anion
X- (ex: Cl-)
XO- (ex: ClO-)
XO2- (ex: ClO2-)
XO3- (ex: ClO3-)
XO4- (ex: ClO4-)

Bil.Ok
s
-1
+1
+3
+5
+7

Nama umum

Nama IUPAC

Halida (ex: klorida)
hipohalit (ex:hipoklorit)
halit (ex:klorit)
halat (ex:klorat)
perhalat (ex:perklorat)

Halida (ex: klorida)
Halat (I) (ex:klorat(I))
Halat (III) (ex:klorat(III))
Halat (V) (ex:klorat(V))
Halat (VII) (ex:klorat(VII))

 Flour hanya membentuk F- , karena F adalah unsur yang paling elektronegatif (tidak pernah mempunyai biloks positif),
hal ini menyebabkan flourin tidak pernah menjadi atom pusat dalam suatu senyawa.
 Dalam asam oksihalogen, makin banyak atom oksigen asam makin kuat, asam oksi halogen yang paling kuat adalah
HClO4 , urutan kekuatan asam : HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO ; HClO4 > HBrO4 > HIO4
 Senyawa antar halogen ; ClF(g), ClF3(g), ClF5 (g) , IBr(s) dan IBr7(s)
 Kegunaan :
1. CCl2F2 (dikloro diflouro metana/kloro flouro carbon), digunakan sebagai pendingin dan gas pendorong pada spray
2. CF2CF2 (teflon / tetra flouro etena) bhan baku untuk pembuatan plastik tahan panas dan anti lengket.
3. NaF digunakan sebagai obat pembasmi serangga pada kayu, dan dalam jumlah sangat sedikit pada pasta gigi
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HF digunakan unutk mengukir (mengetsa) kaca. DDT (dikloro difenil trikloroetana) digunakan sebagai insektisida
PVC (Polivinil klorida ) untuk pipa pralon, HCl untuk membersihkan permukaan logam dari karat.
NaClO ( natrium hipoklorit/klorox) dan CaOCl2 (kaporit) digunakan untuk zat pemutih pada industri kertas,
tektil/pengelantamg industri dan pada rumah tangga NaClO adalah bahan aktif pemutih pakaian, NaCl untuk garam
dapur, NH4Cl sebagai elektrolit pada baterai kering, Klorin sebagai disinfektan kolam renang, KCl untuk pupuk.
NaBr (natrium bromida) obat penenang urat saraf, CH3Br (metil bromida) zat pemadam kebakaran, AgBr sebagai
zat peka cahaya pada film fotografi, C2H4Br2 zat aditif bensin.
NaI (natrium iodida) dicampurkan pada garam dapur untuk mencegah penyakit gondok, Larutan I 2 dalam alkohol
(yodium tinctur) sebagai antiseptik luka, CHI3 (iodoform) zat disinfektan borok, Iodin digunakan dalam indusri
tapioka untuk menguji amylum.

Latihan
1. Unsur halogen terletak pada golongan …….
a. IA
b. IIA
c. VIIA
d. VA
e. VIIIIA
2. Unsur halogen termasuk dalam blok…..
a. s
b. p
c. d
d. f
e. g
3. Unsur halogen bersifat …..
a. Reduktor
c. katalisator
b. Amfoter
d. basa
e. Oksidator
4. Unsur halogen yang bersifat radioaktif adalah…..
a. F
b. Cl
c. Br
d. I
e. At
5. Unsur yang selalu membentuk bilangan oksidasi
negatif dalam pembentukan senyawa adalah…..
a. F
b. Cl
c. O
d. N
e. I
6. Bentuk atomik golongan halogen adalah…
a. Monoatomik
c. tetratomik
e. Triatomik
b. Diatomik
d. pentatomik
7. Urutan titik didih senyawa asam halida adalah…..
a. HF > HCl > HBr > HI
b. HF > HBr > HCl > HI
c. HF > HI > HBr > HCl
d. HI > HBr > HCl > HF
e. HI > HF > HCl > HBr
8. Senyawa hidrogen halida yang memiliki ikatan
hidrogen adalah…..
a. HI
b. HCl
c.HBr
d. HF
e. HAt
9. Urutan kekuatan asam halida adalah…..
a. HF > HCl > HBr > HI
b. HF > HBr > HCl > HI
c. HF > HI > HBr > HCl
d. HI > HBr > HCl > HF
e. HI > HF > HCl > HBr
10. Urutan kekuatan asam senyawa oksi halida adalah…..
a. HClO > HClO2> HClO3> HClO4
b. HClO2> HClO > HClO3> HClO4
c. HClO3> HClO2> HClO4> HClO
d. HClO3> HClO4> HClO2> HClO
e. HClO4> HClO3> HClO2> HClO
11. Jika Ka HF = 6,8.10-4 , maka 1 L larutan HF 0,01 M
memiliki pH ….
a. 2 – log 2,6
c. 4 – log 2,6
b. 3 – log 2,6
d. 3 + log 2,6 e. 4 + log 2,6

12. Dari data soal no. 11, maka harga derajat ionisasi
senyawa HF adalah…..
a. 0,068 b. 0,026 c. 0.68 d. 0,26
e. 0,16
13. Pembuatan suatu senyawa HX dilakukan dengan cara
mereaksikan garam X dengan asam sulfat pekat dan
dipanaskan. Maka senyawa HX adalah…..
a. HCl dan HBr c. HCl dan HI.
b. HF dan HCl d. HF dan HBr
e. HBr dan HI
14. Bilangan oksidasi klorin pada kalium klorat
adalah…..
a. +5
b. +3
c. +4
d. +7
e. +1
15. Senyawa HBrO4 memiliki nama….
a. asam hipobromit
d. asam bromat
b. asam bromit
e. asam perbromat
c. asam bromida
16. Manakah senyawa asam oksihalida berikut ini yang
tidak mungkin ?
a. HClO c. HBrO
b. HFO
d. HClO2
e.. HIO
17. …..adalah senyawa halida yang tidak termasuk
senyawa ionik.
a. NaCl
c. CaCl2
b. KBr
d. HCl
e. KF
18. Hibridisasi senyawa ICl adalah….
a. sp
c. sp2d
2
b. sp
d. sp3d
e. dsp2
19. Bentuk molekul senyawa IF3 adalah….
a. Tetrahedral
d. huruf T
b. segitiga datar
e. oktahedron
c. segiempat datar
20. Ion yang berperan dalam zat pemutih atau pembunuh
bakteri/jamur adalah….
a. BrO – c. ClO4–
b. ClO – d. BrO4–
e. IO –
21. Halogen yang berperan mencegah penyakit gondok
adalah….
a. Fluorin
c. Bromin
b. Klorin
d. iodin
e. astatin
22. Perhatikanlah data berikut ini !
1. I2(aq) + NaCl(aq)
3. F2(aq) + KCl(aq)
2. Br2(aq) + KF(aq)
4.Br2(aq) + KCl(aq)
3. Cl2(aq) + MgBr2(aq)
Reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah…..
a. 1 dan 2
d. 3 dan 4
b. 2 dan 4
e. 1 dan 5
c. 3 dan 5
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23. Zat kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari yang mengandung unsur halogen ialah….
a. Vetsin
c. garam dapur
b. Sakarin
d. mentega
e. asam benzoat
24. Hidrogen bromida bereaksi dengan asam sulfat dalam
larutan sesuai dengan persamaan reaksi….
a. 2HBr + H2SO4 Br2 + 2H2O + SO2
b. HBr + H2SO4 HBrO + H2O + SO2
c. HBr + H2SO4 HBrO2 + H2O + SO2
d. HBr + H2SO4 HBrO3 + H2O + S
e. HBr + H2SO4 HBrO4 + H2S
25. Bilangan oksidasi klorin dalam senyawa natrium
hipoklorit, kalium klorit, dan kalium klorat berturutturut adalah….
a. +3, +5, +7
c. –1, +3, +5 e. +1, +3, +5
b. +1, +5, +7
d. -1, +1, +3
26. Diantara spesi berikut, yang merupakan oksidator
terkuat adalah….
a. I –
b. F c. Cl2
d. Br2
e. Cl –
27. Unsur klor dalam senyawa dapat ditemukan dengan
bilangan oksidasi –1 hingga +7. Dari ion-ion ClO – ,
ClO4– , dan Cl – , manakah yang tidak dapat
mengalami reaksi disproporsionasi ?
a. ClO –
b. ClO4–
c. Cl –
d. ClO – dan ClO4–
e. ClO4– dan Cl –
28. Diketahui potensial elektrode :
F2(g) + 2e  2F –(aq)
Eo = +2,87 volt
–
o
Cl2(g) + 2e  2Cl (aq) E = +1,36 volt
Br2(l) + 2e  2Br –(aq) Eo = +1,06 volt
I2(s) + 2e  2I –(aq)
Eo = +0,54 volt
Harga potensial sel untuk reaksi :
F2(g) + 2I –(aq) I2(s) + 2F –(aq) adalah…
a. 2,33 volt
c. 2,90 volt
b. 2,87 volt
d. 3,41 volt e. 3,93 volt
29. Diketahui beberapa sifat unsur :
1. sangat reaktif, terdapat dialam dalam bentuk
senyawa
2. biloksnya +2 dan +3
3. merupakan oksidator kuat
4. dalam bentuk unsur bebas bersifat racun
5. umumnya senyawa-senyawanya berwarna
Sifat-sifat unsur halogen adalah…
a. 1 ,2, 3
c. 2,3,5
b. 1, 3, 4
d. 2,4,5
e. 3 4 5
30. Diantara reaksi berikut ini yang tidak dapat
berlangsung adalah….
a. larutan KI dengan gas Br2
b. larutan KI dengan gas Cl2
c. larutan KCl dengan gas Br2
d. larutan KBr dengan gas Cl2
e. larutan KCl dengan gas F2
31. Diantara pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk
sifat halogen adalah…
a. merupakan unsur yang elektronegatif

32.

33.

34.

35.
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b. iodin mempunyai titik didih tertinggi di antara
unsur halogen
c. pada suhu biasa klorin berwujud gas
d. fluorin dapat memiliki bilangan oksidsi positif
e. keelektronegatifan klorin lebih besar daripada
bromin
Dengan bertambahnya nomor atom halogen…..
a. energi pengionan bertambah
b. potensial reduksi standar bertambah
c. daya pengoksidasi bertambah
d. keelektronegatifannya bertambah
e. jari-jari atomnya bertambah
Iodin mudah larut dalam larutan iodida (I – )
meskipun sukar larut dalam air. Hal ini disebabkan
oleh terbentuknya…
a. KI3– b. KI3 c.KI2– d. KI2 e.KI
Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam air
klorin, mula-mula warna kertas lakmus berubah
menjadi merah tetapi segera menjadi putih.
Perubahan warna kertas lakmus itu dari merah
menjadi putih menunjukkan sifat larutan klorin
sebagai….
a. Netral
d. asam kuat
b. Basa
e. pengelantang
c. Asam lemah
Tabel energi pengionan unsur-unsur halogen sebagai
berikut :
Unsur
halogen
Energi
ionisasi

P
1688,4

Q
1012,4

R
1146,6

S
1255,8

Berdasarkan tabel diatas unsur-unsur halogen disusun
menurut kenaikan nomor atomnya adalah…..
a. Q R S P
b. S Q P R
c. P S R Q
d. R S P Q
e. P Q R S
36. Diantara reaksi berikut ini, yang tidak dapat
berlangsung spontan adalah…
a. 2Cl –(aq) + Br2(l) Cl2(g) + 2Br –(aq)
b. Br2(l) + 2I –(aq) 2Br –(aq) + I2(s)
c. F2(g) + 2Cl –(aq) 2F –(aq) + Cl2(g)
d. 2Br –(aq) + Cl2(aq) Br2(l) + 2Cl –(aq)
e. 2I –(aq) + Cl2(l) I2(s) + 2Cl –(aq)
37. Tingkat oksidasi klorin dalam kalsium hipoklorit
adalah…
a. –1
b. +1
c. +3
d. +5
e. +7
38. Pada reaksi :
Cl2(g) + 6OH –(aq) 5Cl –(aq) + ClO3–(aq) + 3H2O(l)
Bilangan oksidasi klorin berubah dari….
a. 0 menjadi –1
d. 0 menjadi –1 dan +3
b. 0 menjadi +1
e. 0 menjadi –1 dan +5
c. 0 menjadi –1 dan +1
39. Zat aktif yang terdapat dalam pemutih adalah…
a. NaCl
c. NaClO3
b. NaClO
d. NaClO4
e.NaClO2
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40. Asam halida (HF, HCl, HBr, HI dan HAt) yang
terlemah adalah….
a. HF b. HI c.HCl d. HAt e.HBr
41. Urutan asam halida (HX) menurut kenaikan titik
didihnya adalah….
a. HF, HCl, HBr, HI
d. HF, HI, HBr, HCl
b. HI, HBr, HCl, HF
e. HBr, HCl, HI, HF
c. HCl, HBr, HI, HF
42. Ikatan kimia yang terdapat dalam molekul diatomik
dari unsur-unsur halogen adalah….
a. kovalen polar
d. elektrovalen
b. kovalen nonpolar
e. van der waals
c. kovalen koordinat
43. Unsur di bawah ini yang paling kuat sifat
keelektronegatifannya adalah….
a. Fluorin b. iodin c. Klorin d. astatin e. Bromin
44. Unsur halogen yang paling banyak dijumpai di alam
adalah…
a. Fluorin b. iodin c.Klorin d.astatin e. Bromin
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4 –Alkali
 Golongan IA kecuali H merupakan logam alkali. Disebut alkali karena bereaksi dengan air dingin dan membentuk
senyawa hidroksida yang bersifat alkaline atau basa. Golongan II A disebut alkali tanah (alkaline earth metals) karena
mempunyai sifat alkaline atau basa dan senyawanya banyak ditemukan dalam bebatuan di kerak bumi.
 Unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah adalah logam reaktif bersifat sebagai reduktor kuat, dapat bereaksi dengan air
membentuk basanya dan gas hidrogen. Reaksinya semakin hebat dengan semakin bertambah masa atomnya.
Reaksi umumnya; Alkali : 2M + 2H2O  2MOH + H2 , Alkali tanah : M + 2H2O  M(OH)2 + H2
 Basa unsur logam alkali dan alkali tanah adalah basa kuat kecuali Mg(OH) 2 basa lemah dan Be(OH)2 bersifat amfoter.
 Oleh karena logam alkali sengat mudah berekasi dengan air dan oksigen diudara maka biasanya disimpan dalam minyak
tanah (kerosin) atau botol yang diisolasi. Dan tidak boleh memegang dengan tangan (gunakan alat)
 Unsur logam alkali dan alkali tanah diperoleh dengan cara elektrolisis cairan garamnya, terutama garam halidanya.
 Unsur logam alkali dan alkali tanah terdapat di alam selalu dalam bentuk senyawa seperti:
Li2SiO3.Al2(SiO3)3

spodumene

NaCl

garam batu/ stassfurt

NaNO3
sendawa chili
Na2CO3.NaHCO3.(H2O trona
)2
Na3AlF6
garam batu kriolit
KCl

pada bijih silvit

KCl.MgCl.6H2
O
K2O.Al2O3.3Si
O2
Be3Al2(SiO3)6
MgCO3.CaCO3

karnalit

SrCO3

strontianit

veldspath

SrSO4

galestin

bijih beril
dolomit

CaCO3

batu kapur atau
batu pualam
batu tahu/gipsum

BaSO4
bijih barit
Ra terdapat Pitchblende
bersamasama dengan
bijih uranium

CaSO4.2H2O

 Fr dan Ra bersifat radioaktif.
 Perbandingan sifat unsur logam alkali dengan logam alkali tanah
ALKALI
Jari – jari atom lebih besar
Sifat reduktor lebih kuat
Basa lebih kuat
Kereaktifan lebih besar
Bereaksi dengan air berlangsung sangat cepat dan eksplosif
Fisiknya lunak sehingga mudah dipotong dengan pisau
biasa, padat pada suhu ruang tapi untuk Cs dan Fr cair.
7. Hanya Li yang dapat bereaksi dengan N2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALKALI TANAH
8. Energi Ionisasi lebih besar
9. Titik leleh lebih tinggi
10.
Keelektronegatifan lebih besar
11.
Bereaksi dengan air lebih lambat
12.
Fisiknya lebih keras, dan semuanya
padat pada suhu ruang.
13.
Semua dapat bereaksi dengan N2,
pada suhu tinggi.
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 Secara umum sifat alkali dan alkali tanah sebagai berikut:
SIFAT–SIFAT ALKALI &
ALKALI TANAH
Mempunyai 1elektron valensi(alkali)
dan
2 elektron valensi (alkali tanah)
↓
Energi Ionisasi (EI) kecil
↓
Mudah melepas elektron
↓
Mudah dioksidasi
↓
Reduktor kuat
↓
Mudah bereaksi / sangat reaktif
↓
Di alam tidak ditemukan dalam
keadaan bebas

ALKALI
(warna nyala)
3Li

(merah)
11Na

(kuning)
K
(ungu)
19

Rb
(merah)

Kecendrungan

ALKALI TANAH
(warna nyala)

Sifat yang membesar: 4Be
Keelektronegatifan (KE), (putih)
Energi Ionisasi (EI),
titik leleh
12Mg
1(putih)
Ca
(merah)
20

Kelarutan
Alkali tanah
OHmakin sukar
larut

CO32- semua
tidak larut

Sr
(merah anggur)

37

38

55Cs

56Ba

(biru)

(hijau)

87Fr

88Ra
Sifat yang membesar: (merah karmin)
jari-jari, reduktor,
kereaktifan,sifat basa
Hampir semua senyawa alkali larut baik dalam air.
Hanya LiF dan Li2CO3 yang sukar larut.

C2O42- makin
sukar larut
CrO42- makin
sukar larut
SO42- makin
sukar larut

 Kegunaan :
 Logam Alkali
 Li: membuat logam campuran terutama Mg dan Al, membuat baterai untuk kalkulator, jam, kamera dan alat pacu
jantung
 Li-Mg-Al : komponen pesawat terbang.
 Li2CO3 : membuat peralatan gelas dan keramik.
 Na : untuk membuat TEL, cairan pendingin pada reaktor atom, reduktor pengolahan logam tertentu, uap Na untuk
lampu anti kabut.
 NaCl : garam dapur, pengawet makanan, etc.
 NaOH (kaustik soda/soda api):menetralkan asam, bahan baku sabun, deterjen, kertas, tekstil, plastik, serat rayon,
pengolahan bauksit dan pemisahan belerang dari minyak bumi.
 Na2CO3 (soda kalsinir/sodex) dan Na2CO3.10H2O (soda kristal): pembuatan gelas, pulp dan kertas, sabun, deterjen,
zat pembersih, etc.
 NaHCO3 (soda kue): campuran dalam soda kue membuat kue bersama KHC4H4O6 (kalium hidrogen tartrat) pembuat
kue, minuman ringan, bahan pemadam api, obat-obatan, pupuk, etc.
 Na2SO3, NaNO3 bahan pengawet makanan
 Na2SO4 (garam Glauber) : obat pencahar, industri kertas, zat pengering.
 Na2SiO3 : bahan perekat industri karton, pengisi pada industri sabun, pengawet telur.
 NaNO2 : pembuatan zat warna, pencegahan korosi, bahan pengawet sosis (mempertahankan warna merah).
 Na-benzoat : pengawet makanan dan minuman.
 Na2S2O3 : larutan pencuci (hipo) pada fotografi.
 NaCN : pertambangan emas dan perak.
 MSG : penyedap makanan (vetsin).
 Na-benzoat : bahan pengawet makanan danminuman
 Na-sitrat : zat antibeku darah.
 Na-salisilat : obat penurun panas (antipiretik).
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 Logam Alkali Tanah
 Berilium : karena sifatnya ringan dipakai sebagai kerangka rudal (missile) dan pesawat ruang angkasa; transparan thd

sinar-X, sehingga digunakan sbg jendela tabung sinar-X. Pada reaktor nuklir, dipakai sebagai moderator neutron.
Paduan Be-Cu digunakan pada pembuatan pegas, klip, dan sambungan listrik.
 Magnesium: Paduan Mg-Al (10%-90%) disebut magnalium, bersifat ringan dan kuat, digunakan pada konstruksi
pesawat udara serta peralatan rumah tangga. Digunakan untuk kembang api dan blitz karena pembakaran Mg
menghasilkan cahaya sangat terang. Pencegah korosi pada pipa besi dalam tanah atau pada dinding kapal laut.Dalam
jumlah kecil, dipakai sebagai reduktor untuk penyediaan logam berilium dan uranium. Unsur yang berperan dalam
penyusunan klorofil pada tumbuhan.
 Kalsium: sebagai reduktor atau pengikat pengotor (scavenger) dalam pembuatan logam lain yang kurang umum
seperti Sc, W, Th, U, Pu, dan La, dari oksida atau fluoridanya. Digunakan pada pembuatan alloy Cu dan Al. Berperan
dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Elektrode dalam aki, yaitu sedikit kalsium dengan Pb yang digunakan sebagai
elektrode.
 Stronsium dan Barium: keduanya digunakan untuk pembuatan kembang api, karena memberi warna nyala yang
bagus.
 MgO : sbg bata tahan api/panas, untuk melapisi tanur pada pembakaran semen.
 Mg(OH)2 : antasida (obat maag), bahan pasta gigi.
 MgSO4.7H2O (garam inggris/epsom) : obat pencahar (obat urus-urus),penawar keracunan Ba, pupuk bagi tanaman,
zat tambahan makanan ternak.
 MgCO3 : bahan cat, campuran asbes untuk menyalut pipa-pipa panas.
 CaO (kapur tohor) : kapur tulis, pengikat air pada etanol, mengeringkan gas, mengikat SO 2 dari asap industri, menjer
nihkan air pada pengolahan air minum.
 CaC2 (kalsium karbida, batu karbit): pembuatan gas asetilena (C2H2) yang digunakan untuk pengelasan, untuk
membuat alkohol, asam cuka, etc.
 CaCO3 : dengan CaO digunakan untuk menetralkan keasaman tanah, bahan kapur tulis, bahan pasta gigi, zat tambahan
pembuatan kertas.
 CaSO4 : zat pengering, pembuatan keramik, cat dan plester, gips (penyambung tulang).
 Ca(OH)2 (air kapur) : menetralkan asam dalam berbagai industri, pengapur dinding, menghilangkan kesadahan air,
untuk adukan semen.
 CaCl2 : pencair salju di jalan raya, pengering kertas.
 CaOCl2 (kapur klor) : zat pengelantang.
 Ca(OCl)2 : kaporit, zat desinfektan.
 Ca(H2PO4)2 : pupuk superfosfat (TSP).
 SrSO4 : bahan cat.
 Sr(NO3)2 : sumber nyala merah pada kembang api.
 BaSO4 : bahan cat putih, foto sinar-X untuk usus.
 Ba(NO3)2 : sumber nyala hijau pada kembang api.
 BaCl2 : bahan penyamak kulit.
 BaCO3 : racun tikus.
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Latihan
1. Yang bukan merupakan sifat logam alkali adalah…..
a. mudah bereaksi dengan air
b. lunak, dapat diiris dengan pisau
c. membentuk oksida basa
d. putih mengkilap seperti perak
e. terdapat di alam dalam keadaan bebas
2. Unsur berikut yang bersifat radioaktif adalah…
a. Li
b. Cs
c. Fr
d. K
e. Rb
3. Ikatan kimia yang terdapat dalam molekul basa
alkali..
a. Elektrovalen
d. ionik dan kovalen
b. Kovalen
e. ionik dan
koordinasi
c. kovalen koordinasi
4. Unsur-unsur alkali dengan urutan Li, Na, K, Rb, Cs,
memiliki sifat-sifat berikut, kecuali…
a. jari-jari atom makin besar
b. energi ionisasi makin besar
c. massa jenis makin besar
d. nomor atom makin besar
e. massa atom makin besar
5. Basa yang paling kuat adalah…..
a. KOH
d. RbOH
b. NaOH
e. CsOH
c. LiOH
6. Logam natrium adalah reduktor kuat. Fakta yang
menunjang pernyataan ini adalah…
a. logam natrium sangat lunak
b. garamnya mudah larut dalam air
c. basanya merupakan basa kuat
d. natrium mudah bereaksi dengan air
e. nyala natrium berwarna kuning
7. Reaksi kalium dengan air akan membentuk….
a. KOH dan O2
d. KH dan O2
b. KOH dan H2
e. KOH, H2 dan O2
c. K2O dan H2
8. Unsur alkali tanah yang paling tidak reaktif terhadap
air adalah….
a. Be
b. Ba c. Ca
d. Sr
e. Mg
9. Sifat yang sesuai untuk unsur-unsur golongan IIA
dibandingkan terhadap unsur-unsur golongan IA
ialah..
a. jari-jari atom lebih besar
b. sifat basa lebih kuat
c. energi ionisasi lebih kecil
d. sifat reduktor lebih lemah
e. titik leleh lebih rendah
10. Logam alkali tanah yang paling kuat bereaksi dengan
air adalah….
a. Be
b. Ca c. Ba
d. Sr
e. Mg
11. Kelarutan Mg(OH)2 dalam air adalah 10-4 molar.
Kelarutan Mg(OH)2 dalam larutan dengan pH=12
ialah
a. 8.10-8 molar
d. 1,6.10-8 molar
-8
b. 4.10 molar
e. 1,6.10-7 molar
-8
c. 1,6.10 molar
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12. Jika larutan Na2SO4 ditambahkan setetes ke dalam
larutan yang mengandung ion-ion golongan IIA,
maka ion yang diendapkan paling akhir adalah….
a. Ba2+
d. Sr2+
2+
b. Mg
e. Be2+
2+
c. Ca
13. Untuk mengetahui jenis logam yang terkandung
dalam suatu garam, dilakukan uji reaksi nyala. Jika
reaksi nyala itu memberikan warna hijau, maka
garam tersebut mungkin senyawa…
a. Kalsium
d. berilium
b. Barium
e. magnesium
c. Strontium
14. Pernyataan yang benar tentang logam alkali tanah
ialah
a. terdapat di alam dalam keadaan bebas
b. mempunyai nomor atom genap
c. titik leburnya tinggi dibandingkan logam lain
d. makin ke bawah kelarutan garam sulfatnya
makin besar
e. makin ke bawah makin sukar melepaskan
elektron
15. Suatu larutan garam dari golongan IIA, jika ditetesi
larutan NaOH, akan membentuk endapan yang
kemudian larut kembali. Garam tersebut merupakan
senyawa…
a. Be
b. Mg c. Ca
d. Sr
e. Ba
16. Fransium dengan nomor atom 87 adalah salah satu
logam alkali. Pernyataan yang tidak benar adalah
bahwa unsur fransium…
a. berwujud cair pada suhu kamar
b. memiliki keelektronegatifan paling rendah
c. membentuk ion dengan muatan +1
d. bersifat radioaktif
e. memiliki jari-jari atom paling kecil
17. Pasangan garam alkali tanah yang menyebabkan
kesadahan tetap pada air adalah…
a. CaSO4 dan Ca(HCO3)2
b. Mg(HCO3)2 dan MgCl2
c. CaCl2 dan MgCl2
d. Ca(HCO3)2 dan Mg(HCO3)2
e. CaCl2 dan Ca(HCO3)2
18. Larutan suatu senyawa natrium jika ditambah asam
sulfat encer menghasilkan gas yang dapat
mengeruhkan air kapur. Senyawa natrium adalah…
a. NaCl
d. Na2SO4
b. NaBr
e. Na2CO3
c. NaOH
19. Logam natrium biasanya dibuat dengan cara…..
a. elektrolisis leburan NaCl
b. elektrolisis larutan NaCl
c. reduksi Na2O dengan LiAlH4
d. reaksi NaOH dengan logam Ca
e. penyulingan Na2CO3.NaHCO3
20. Unsur-unsur alkali, disusun menurut meningkatnya
nomor atom adalah : Li, Na, K, Rb, dan Cs.
Pernyataan berikut yang tepat adalah….
a. sifat reduktor Na lebih kuat daripada K
b. sifat basa Na lebih kuat daripada Rb
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c. energi ionisasi K lebih kecil daripada Na
d. jari-jari atom Na lebih kecil daripada Li
e. afinitas elektron Cs paling besar
21. Harga Ksp untuk beberapa senyawa alkali tanah
adalah sebagai berikut :

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ksp L(OH)2

Mg
9.10-12

Ca
1.10-6

Sr
3.10-4

Ba
5.10-3

Ksp LSO4

1.10-2

2.10-4

8.10-7

1.10-10

Senyawa-senyawa yang mempunyai kelarutan paling
kecil dalam kelompoknya adalah…..
a. Mg(OH)2 dan BaSO4
b. Ba(OH)2 dan MgSO4
c. Ca(OH)2 dan SrSO4
d. Sr(OH)2 dan BaSO4
e. Ba(OH)2 dan CaSO4
Tulang manusia mengandung senyawa….
a. kalsium sulfat
d. kalium sulfat
b. kalsium fosfat
e. magnesium fosfat
c. kalium fosfat
Senyawa manakah di bawah ini yang dapat bereaksi
dengan asam kuat maupun dengan basa kuat ?
a. Ba(OH)2
d. Mg(OH)2
b. Sr(OH)2
e. Be(OH)2
c. Ca(OH)2
Pada pemanasan 2,46 g garam inggris
(MgSO4.xH2O), ternyata beratnya berkurang
sebanyak 1,26 g, maka rumus garam inggris tersebut
adalah…
a. MgSO4.9H2O
d. MgSO4.3H2O
b. MgSO4.7H2O
e. MgSO4.2H2O
c. MgSO4.5H2O
Pada elektrolisis larutan BaCl2 dengan elektrode
karbon, dikatode akan terbentuk…
a. logam barium dan larutan bersifat asam
b. gas klorin dan larutan bersifat basa
c. gas hidrogen dan larutan bersifat basa
d. gas oksigen dan larutan bersifat asam
e. logam barium dan larutan bersifat basa
Hasil pembakaran logam magnesium di udara
adalah…
a. hanya MgO
d. MgO dan Mg3N2
b. hanya Mg3N2
e. MgO dan Mg2N3
c. Mg3N2 dan Mg2N3
Pada pembuatan NaOH dengan cara elektrolisis
larutan NaCl, antara ruang katode dan anode
digunakan diafragma. Hal ini diperlukan karena…
a. di anode terbentuk gas klorin
b. di katode terbentuk gas hidrogen
c. di katode terbentuk NaOH
d. zat-zat yang terbentuk di anode dan di katode
akan saling bereaksi
e. zat-zat yang terbentuk di anode dan di katode
tidak menguap
Jika kita bergerak turun pada unsur-unsur golongan
IIA, maka sifat periodik yang bertambah besar
adalah…
a. energi ionisasi
b. keelektronegatifan

29.

30.

31.

32.

33.
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c. jumlah elektron valensi
d. kelarutan hidroksidanya
e. kelarutan garam sulfatnya
Diketahui lima logam : Be, K, Mg, Na dan Rb, serta
lima harga energi ionisasi (dalam kJ/mol) : 403,419,
496, 738, dan 900. Energi ionisasi 496 kJ/mol
dimiliki oleh logam….
a. Be
b. Na c. Mg d. Rb e. K
Senyawa berikut yang tidak mengandung kalsium
adalah…
a. Gips
d. batu kapur
b. Kaporit
e. kapur barus
c. TSP
Jika dibandingkan sifat antara unsur natrium dengan
magnesium, maka natrium….
a. lebih bersifat basa
b. energi pengionannya lebih tinggi
c. sifat logamnya berkurang
d. lebih bersifat asam
e. jari-jari atomnya lebih kecil
Unsur alkali yang sifatnya mirip dengan magnesium
adalah…
a. Li
b. Na c. K
d. Rb e. Cs
Bila logam natrium dimasukkan ke dalam air, akan
terjadi reaksi…
a. 2Na + H2O  Na2O + 2H2 + energi
b. 4Na + 2H2O  4NaH + O2 + energi
c. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 + energi
d. 2Na + 3H2O  Na2O + 3H2 + O2 + energi
e. 2Na + 2H2O  Na2O2 + 2H2 + energi

34. Senyawa logam yang memberikan nyala berwarna
merah dalam kembang api adalah….
a. Mg
b. K
c. Be
d. Sr
e. Ba
35. Urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat
pereduksi dari pereduksi lemah ke pereduksi kuat
adalah….
a. Ca, Mg, Sr, Ba
d. Ca, Mg, Ba, Sr
b. Mg, Ca, Ba, Sr
e. Ca, Ba, Mg, Sr
c. Mg, Ca, Sr, Ba

Essay
1. Mengapa logam golongan IA disebut logam alkali
dan golongan IIA disebut logam alkali tanah ?
2. Bagaimanakah hubungan jari-jari atom, energi
pengionan, dan kereaktifan logam alkali ? Jelaskan!
3. Sebutkanlah sifat logam alkali yang berbeda dari sifat
logam pada umumnya ?
4. Bagaimanakah cara praktis untuk mengenali
keberadaan senyawa natrium ? Jelaskan !
5. Dibandingkan terhadap logam alkali seperiode, logam
alkali tanah kurang reaktif. Mengapa ?
6. Berikan penjelasan, mengapa kereaktifan logam
alkali tanah bertambah dari berilium ke barium !
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Jelaskan, mengapa logam alkali dan logam alkali
tanah tidak dapat dibuat dari elektrolisis larutan
garam halidanya ? Pergunakan data potensial
elektrode untuk menguatkan penjelasan Anda !
Sebutkanlah beberapa kegunaan dari masing-masing
berikut :

a. natrium
d. natrium bikarbonat
b. natrium hidroksida
e. natrium sulfat
c. natrium karbonat
9. Sebutkanlah beberapa kegunaan penting dari zat-zat
berikut :
a. magnesium
b. kalsium oksida
10. Tulislah persamaan setara unsur reaksi berikut :
a. logam natrium dengan air
b. logam magnesium yang pijar dengan nitrogen
c. berilium dengan larutan natrium hidroksida
d. natrium dengan oksigen berlebihan
e. kalsium hidroksida padat dengan gas karbon
dioksida
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5 – Unsur Periode Tiga
Peride ketiga sistem periodik terdiri atas 8 unsur, yaitu : Natrium (Na), Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Silikon
(Si), Fosfor (P), Belerang (S), Klorin (Cl) dan Argon (Ar).
Sifat umum
11Na

12 Mg

13Al

14

Si

15P

16S

17Cl

18Ar

Natrium : terutama dalam bentuk garam NaCl pada air laut. Selain itu terdapat sebagai natron (Na2CO3.10H2O), kriolit
(Na3AlF6), sendawa Chili (NaNO3), albit (Na2O.Al2O3.3SiO2) dan boraks (Na2B4O7.10H2O), peringkat ke-6 sebagai
atom terbanyak di kulit bumi.
Magnesium : sebagai dolomit (MgCO3.CaCO3), karnalit (KCl.MgCl2.6H2O), magnesit (MgCO3), kiserit (MgSO4) dan
asbes (CaSiO3.3MgSiO3).
Aluminium : terdapat terutama sebagai senyawa aluminosilikat pada batuan dan tanah liat. Mineral utamanya ialah bauksit
(Al2O3.2H2O), kriolit (Na3AlF6) dan veldspath (KAlSiO3O8).
Silikon : di alam terdapat dalam pasir dan kerak bumi, dalam bentuk SiO2.
Fosfor : mineral fosfor terpenting ialah fluorapatit, 3Ca3(PO4)2, CaF2 atau Ca5(PO4)3F.
Belerang : terdapat bebas di alam, banyak ditemukan di kawah gunung berapi.
Klorin : terdapat pada air laut dalam bentuk garam-garam halida dari natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Yang
terbanyak adalah NaCl, meliputi 2,8% berat air laut.
Argon`: meliputi 0,934% volume udara, yang berasal dari peluruhan unsur radioaktif K-40.
Sifat-sifat Unsur Periode Ketiga
Sebelum mempelajari sifat-sifat unsur periode ketiga, terlebih dahulu perhatikanlah tabel sifat-sifat unsur periode ketiga
berikut ini.
Sifat
Nomor atom
Jari-jari atom (pm)
Keelektronegatifan
(skala Pauling)
E.ionisasi (kJ/mol)
Titik leleh (oC)
Titik didih(oC)
Potensial elektrode
(volt)
Tingkat oksidasi
tertinggi
Oksida tertinggi
Rumus asam/basa
Sifat asam/basa

Struktur unsur

Na
11
157
0,9

Mg
12
136
1,2

Al
13
125
1,4

Si
14
117
1,7

P
15
110
2,1

S
16
104
2,5

Cl
17
99
3,0

Ar
18
-

498
98
883
-2,71

740
650
1090
-2,37

577
660
2470
-1,66

787
1410
2535
-0,86

1060
44
280
-0,43

1000
119
445
+0,36

1260
-100
-35
+1,36

1520
-189
-186
-

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

-

Na2O
NaOH
Basa
kuat

MgO
Mg(OH)2
Basa
sedang

Al2O3
Al(OH)3
Amfoter

P2O5
H3PO4
Asam
lemah

SO3
H2SO4
Asam
kuat

Cl2O7
HClO4
Sangat kuat

-

Kristal
logam

Kristal
logam

Kristal
logam

SiO2
H2SiO3
Asam
sangat
lemah
Kristal
kovalen
raksasa

Kristal
molekul

Kristal
molekul

Molekul
diatomik

Molekul
mono
atomik

Sifat Logam dan Nonlogam unsur periode ketiga
(a)
sifat-sifat unsur Na, Mg, Al :

bersifat logam

atom-atom penyusunnya berikatan secara ikatan logam

bersifat elektropositif sehingga mudah membentuk senyawa ion

unsur Na berupa logam lunak, unsur Mg berupa logam rapuh, unsur Al berupa logam liat.

Elektron terluarnya mudah bergerak sehingga bentuk logamnya bersifat konduktor yang baik.
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Sifat reduktor dan oksidator unsur periode ketiga
(a) unsur Na, Mg, Al
Reduktor kuat dimana Na > Mg > Al

reaksi dengan air
 Na bereaksi hebat dengan air.
2Na + 2H2O  2NaOH + H2
 Mg bereaksi lambat dengan air biasa dan lebih cepat dengan air mendidih.
Mg + 2H2O  Mg(OH)2 + H2
 Al tak bereaksi dengan air, tetapi dengan uap air panas.
2Al + 3H2O  Al2O3 + 3H2


reaksi dengan senyawa lainnya
 Na bereaksi eksplosif dengan asam
2Na + 2HCl  2NaCl + H2
 Mg dapat bereaksi dengan asam dan CO2
Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
2Mg + CO2 2MgO + C
 Al dapat bereaksi dengan asam dan basa
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
2Al + 2OH– + 2H2O  2AlO2– + 3H2

(b) Silikon
Merupakan reduktor lemah, jadi hanya dapat bereaksi dengan oksidator kuat.
Si + O2 SiO2 dan Si + 2Cl2 SiCl4
(c) Fosforus
Bersifat reduktor lemah juga oksidator lemah, jadi hanya dapat bereaksi dengan oksidator kuat dan reduktor kuat.
P4 + 5O2 2P2O5 dan P4 + 3O2 2P2O3
P4 + 6Cl2 4PCl3 dan P4 + 10Cl2 4PCl5
6Ca + P4 2Ca3P2
6Mg + P4 2Mg3P2
(d) Belerang
Sifat reduktor S < P, tetapi sifat oksidator S > P.
 S bereaksi dengan oksidator kuat
S8 + 8O2 8SO2
2H2S + O2 2H2O + 2S
 S bereaksi dengan reduktor kuat
8Cu + S8 8CuS dan 8Fe + S8 8FeS
(e) Klorin
Merupakan oksidator paling kuat dapat meng- oksidasi hampir semua logam dan nonlogam.
Sifat Asam-Basa Unsur periode ketiga
(a) NaOH : basanya sangat mudah larut dalam air dan bersifat basa kuat.
(b) Mg(OH)2 : sukar larut dalam air dan bersifat basa lemah.
(c) Al(OH)3 : sangat sukar larut dalam air dan bersifat amfoter.
Al(OH)3 + 3H+ Al3+ + 3H2O
Al(OH)3 + 3OH– AlO2– + 2H2O
Al(OH)4–
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Latihan
1. Jika ke dalam larutan AlCl3 ditambahkan setetes demi
setetes KOH, apa yang terjadi ? Tuliskan
persamaannya.
2. Unsur A, B dan C adalah unsur periode 3. Unsur A
mudah direduksi. B membentuk asam pada pH=5. C
diperoleh melalui elektrolisis larutan garamnya.
Bagaimana susunan ketiga unsur berdasarkan
letaknya dalam sistem periodik ?
3. Tiga tabung berisi air dan indikator phenolftalein
(pp). Pada waktu yang bersamaan ke dalam tabung 1
dimasukkan logam Na, tabung 2 dimasukkan logam
Mg, serta tabung 3 dimasukkan logam Al.
a. Perkirakan warna larutan pada tiap tabung ?
b. Pada tabung mana terbentuk gas ?
c. Sebutkan jenis gas yang dihasilkan?
d. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi ?
4. Tuliskan persamaan reaksi untuk :
a. Al + KOH
b. Al + H2SO4
c. Al + H2SO4 (p)
d. Al2(SO4)3 + NaOH tetes demi tetes
e. AlCl3 + NH3(aq). Apakah endapan larut dalam
amonia berlebih?
5. 50 mL campuran H2S dan CS2 dibakar dengan 165
mL gas O2 berlebih. Setelah pembakaran selesai
terdapat sisa 45 mL gas O2. Tentukan susunan gas
dalam campuran?
6. Dalam 100 gr MgCl2 cair dialiri arus 0,4F. Berapa %
MgCl2 yang dapat dirubah menjadi logam Mg?
7. Gambarkan grafik energi ionisasi dari 3 unsur
pertama pada periode ke-3.
8. Unsur periode ketiga yang bersifat amofoter adalah
………
Tuliskan
persamaan
reaksi
yang
menunjukkan sifat amfoter unsur tersebut.
9. Logam Al diperoleh melalui elektrolisis bauksit
dengan pelarut kriolit. Sebutkan rumus kimia untuk
bauksit dan kriolit ? Tuliskan tahap-tahap pengolahan
Al?
10. Sebutkan logam periode ketiga yang dapat mem
bentuk nitrida? Tuliskan juga persamaan reaksinya.
11. Berapa Al yang diperoleh dari 10 ton bauksit dengan
kadar Al2O3 sebesar 51%?
12. Untuk memperoleh 62 kg fosfor, berapa kg kalsium
fosfat sekurang-kurangnya harus direaksikan dengan
silikon oksida dan kokas?
13. Salah satu kegunaan logam Al adalah untuk mem
buat logam paduan. Sebanyak 0,2 gram magnalium
(panduan magnesium dan alumunium) dilarutkan ke
dalam HCl. Setelah reaksi selesai terbentuk 0,224 L
gas (OoC, 1 atm). Hitunglah susunan campuran
dalam % berat?
14. Untuk menentukan kadar H2S dalam suatu air
sumber, sebanyak 1Lair sumber dikocok dengan 50
mL larutan 0,1 N yodium. Kelebihan yodium
memerlukan 30 mL; 0,1 N natrium tiosulfat. Berapa
gram H2S yang terdapat dalam 1 L air sumber
tersebut?
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15. Dalam wadah 10 L, dimasukkan 5 mol PCl5. Pada
225oC, 12% PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2.
Hitunglah Kp PCl5 pada 225oC.
16. a. Terangkan proses pembuatan H2SO4 menurut
proses kontak
b. Asam sulfat bersifat oksidator. Tunjukkan sifat
ini dengan reaksi-reaksi asam sulfat pekat
dengan logam Cu dan Ag
17. Mengapa logam Al bereaksi agak lambat dengan
asam nitrat?
18. a. Mengapa unsur logam alkali/alkali tanah tidak
dapat dibuat dengan jalan elektrolisis larutan
garamnya?
b. Terangkan proses pembuatan soda abu berdasar
kan proses Solvay, lengkap dengan reaksinya!
19. Jika pH larutan jenuh Mg(OH)2 = 11. Berapa harga
Ksp Mg(OH)2?
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6 – Unsur Periode 4
Unsur Transisi ialah : unsur yang dalam konfigurasi elektronnya, elektron terakhirnya terletak pada subkulit d. Unsurunsur transisi mempunyai konfigurasi elektron ns12 (n – 1)d110. Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri dari :
Skandium (Sc), Titanium (Ti), Vanadium (V), Krom (Cr), Mangan (Mn), Besi (Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Tembaga (Cu)
dan Seng (Zn).
Unsur Transisi Periode Keempat di Alam
Unsur-unsur transisi periode keempat di alam umumnya terdapat dalam bentuk oksida, sulfida, atau karbonat. Hanya
tembaga (Cu) yang ditemukan sebagai unsur bebas di samping sebagai senyawa-senyawanya. Hal ini disebabkan tembaga
termasuk logam mulia yang relatif lebih sukar mengalami oksidasi.
Dibawah ini tercantum bijih-bijih penting dari logam-logam transisi periode keempat.
Logam
Bijih di alam
Sc
Sangat sedikit di alam
Ti
TiO2 (rutil), FeTiO3 (ilmenit)
V
Pb3(VO4)2 (vanadite)
Cr
FeCr2O4 ; PbCrO4
Mn
MnO2 (pirolusit; batu kawi), Mn2O3.H2O (manganit)
Fe
Fe2O3 (hematit); Fe3O4 (magnetit); FeCO3 (siderit); FeS2 (pirit); Fe2O3.H2O (limonit)
Co
CoAsS (kobalt glance); Co3S4 (lemacite)
Ni
FeS.NiS (pentlandit); H2(NiMg)SiO4.H2O (garnerit)
Cu
Cu (bebas) ; CuFeS2 (kalkopirit); Cu2S (kalkosit); Cu2O (kuprit); Cu(OH)2CO3 (malakhit)
Zn
ZnS (sengblende atau sphalerit); ZnO (zincite)
Sifat-sifat Unsur Transisi Periode Keempat
Unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan unsur logam golongan utama, antara
lain :
1. Semua unsur transisi tergolong logam.
2. Unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi.
3. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna.
4. Unsur-unsur transisi dan senyawanya bersifat paramagnetik.
5. Membentuk ion kompleks dan senyawa koordinasi.
6. Titik lebur dan titik didih yang lebih tinggi dibanding logam golongan utama.
Sifat-sifat unsur secara umum dapat dijelaskan melalui tabel berikut :
Sifat
Nomor atom
Jari-jari atom (A)
Keelektronegatifan (sk.pauling)
E. Ionisasi (kJ/mol)
Titik leleh (oC)
Titik didih (oC)
Rapatan pada 25oC (g/cm3)
Warna

1.

2.

Sc
21
1,44
1,36
631
1541
2831
2,99
perak

Ti
22
1,32
1,54
658
1660
3287
4,54
perak

V
23
1,22
1,63
650
1890
3380
6,11
perak

Cr
24
1,18
1,66
653
1857
2672
7,18
perak

Mn
25
1,17
1,55
717
1244
1962
7,21
abu2

Fe
26
1,17
1,90
759
1535
2750
7,88
abu2

Co
27
1,16
1,88
758
1495
2870
8,89
abu2

Ni
28
1,15
1,91
737
1453
2732
8,90
perak

Cu
29
1,17
1,90
745
1083
2567
8,96
merah

Zn
30
1,25
1,65
906
420
907
7,13
putih
biru

Sifat Logam
Unsur-unsur transisi mempunyai ikatan logam yang kuat dibandingkan dengan loagm golongan utama. Hal ini
disebabkan selain elektron valensi yang dapat dilepaskan juga elektron-elektron yang ada pada orbital d belum
penuh. Inilah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat : lebih keras, kerapatan yang besar, titik leleh yang
tinggi, serta penghantar listrik dan panas yang baik.
Sifat Magnetik
Unsur-unsur transisi dan senyawanya kebanyakan mengandung elektron yang tidak berpasangan dalam orbitalorbital subkulit d. Akibatnya, sebagian besar unsur transisi dan senyawanya merupakan zat-zat paramagnetik,
artinya dapat tertarik atau terinduksi oleh medan magnet. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, makin
kuat sifat paramagnetiknya. Zat yang sifat paramagnetiknya sangat kuat disebut ferromagnetik. Sedangkan zat
yang semua elektronnya berpasangan bersifat diamagnetik (tak terinduksi medan magnet).
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Warna ion transisi
Elektron-elektron pada orbital d mudah
tereksitasi (berpindah ke tingkat energi yang
lebih tinggi) dengan mengabsorbsi sinar tampak.
Oleh karena itu, umumnya senyawa-senyawa
unsur transisi berwarna kecuali Sc dan Zn.
Tabel berikut menunjukkan warna beberapa ion
transisi :
Ion
Sc3+, Ti4+, Cu+, Zn2+
VO43-, Ni3+
Mn2+, Co2+
Mn3+
Cr2O72-, Fe3+
CrO42V3+, Cr3+, MnO42-, Fe2+, Ni2+
VO2+, Cr2+, Co3+, Cu2+
Ti3+, V2+, MnO4–

koordinasi. Masing-masing ligan menyediakan
pasangan elektron, sedangkan atom pusat
menyediakan orbital-orbital kosong untuk tempat
psg elektron.
Jumlah ligan yang terikat pada atom pusat
disebut bilangan koordinasi dari atom pusat
tersebut. Sebagai contoh ion kompleks
Ag(NH3)2+ atom pusat Ag+ memiliki bilangan
koordinasi 2.
Pada umumnya, bilangan koordinasi suatu atom
pusat (kation logam) adalah 2 x biloks atom
logamnya. Namun hal itu tak selamanya berlaku,
sebab bilangan koordinasi dipengaruhi juga oleh
ukuran ligan. Makin kecil ukuran ligan, makin
banyak jumlah ligan itu yang terikat, dan
sebaliknya.

Warna
Tak berwarna
Merah
Merah muda
Merah coklat
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Ungu

Senyawa Kompleks
Senyawa yang mengandung ion kompleks atau
senyawa yang ionnya merupakan ion kompleks
disebut senyawa kompleks.

Bilangan Oksidasi
Hampir semua unsur transisi menunjukkan
berbagai macam harga bilangan oksidasi. Hal ini
disebabkan elektron-elektron pada orbital d ikut
digunakan dalam membentuk senyawa. Tabel
harga bilangan oksidasi unsur transisi periode
keempat sebagai berikut :
Unsur
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn

2.

Bilangan oksidasi
+3
+2, +3, +4
+2, +3, +4, +5
+2, +3, +4, +5, +6
+2, +3, +4, +5, +6, +7
+2, +3, +4, +5, +6
+2, +3, +4
+2, +3
+1, +2, +3
+2

*Cetak tebal adalah biloks yang stabil.

Biloks tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu
unsur adalah nomor golongan unsur tersebut.
Unsur transisi dengan biloks tertinggi tidak
terdapat sebagai ion tunggal, melainkan sebagai
senyawa kovalen atau ion poliatom.
Ion Kompleks
1. Struktur ion kompleks
Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari
suatu kation tunggal (biasanya ion logam
transisi) yang terikat langsung pada beberapa
anion atau molekul netral.
Dalam suatu ion kompleks, kation logam disebut
atom pusat, sedangkan molekul atau anion yang
diikatnya dikenal sebagai ligan.
Ion kompleks = atom pusat + ligan-ligan
Dalam suatu ion kompleks, ligan-ligan terikat
pada atom pusat melalui ikatan kovalen
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Ion kompleks dalam kehidupan
a. Senyawa kompleks dari besi (Fe2+; Fe3+)
antara lain hemoglobin dalam darah.
Sintesis hemoglobin juga memerlukan
katalis ion Cu2+ dengan membentuk
kompleks.
b. Senyawa kompleks dari kobalt (Co2+)
berfungsi dalam sintesis protein dari asamasam amino dan komponen utama Vit. B12.
c. Senyawa kompleks dari seng (Zn2+)
berfungsi dalam hidrolisis protein menjadi
asam-asam amino.
d. Senyawa kompleks dari mangan (Mn2+)
dimana ion Mn2+ membentuk kompleks
dengan ATP dan ADP dalam metabolisme.
e. Senyawa kompleks dari ligan EDTA, yaitu
ligan polidentat yang mempunyai
kemampuan besar mengikat logam-logam.

Pengolahan Logam Transisi Periode Keempat
Proses pengolahan suatu bijih menjadi logam murni
disebut proses metalurgi. Secara garis besar, proses
metalurgi berlangsung dalam tiga tahap sebagai
berikut:
(1) proses pengolahan awal (pretreatment)
(2) proses reduksi
(3) proses pemurnian (refining)
1.

Titan (Ti)
Titan adalah logam yang tergolong ringan, tetapi
sangat kuat dan tahan karat. Titan dibuat dengan
memanaskan rutil (TiO2) bersama-sama dengan
karbon dan gas klor sehingga terbentuk TiCl4.
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TiO2 + C + Cl2 TiCl4 + CO2
TiCl4 yang terbentuk lalu direduksi dengan Mg
TiCl4 + 2Mg  Ti + 2MgCl2
2.

3.

4.

Krom (Cr)
Krom adalah logam yang berwarna putih mengkilap,
keras tapi rapuh dan sangat tahan karat. Logam Krom
diperoleh melalui proses Goldschmidt, yakni
mereduksi oksida krom dengan logam Al pada suhu
tinggi tanpa udara (O2).
2Al + Cr2O3 2Cr + Al2O3
Mangan (Mn)
Logam Mn dikenal sebagai logam paduan untuk
mengikat O2, tidak tahan karat.
Besi (Fe)
Besi adalah logam kedua terbanyak setelah Al dan
unsur yang terbanyak dalam kerak bumi. Besi diolah
dari bijihnya dalam suatu tungku yang disebut tanur
tiup (blast furnance). Tanur ini berbentuk silinder
raksasa dengan tinggi 30 m atau lebih dan diameter
sekitar 8 m.
Adapun cara pengolahan besi sebagai berikut
(1) Bijih besi, kokas (sebagai pereduksi) dan batu
kapur (sebagai fluks, pengikat kotoran)
diumpankan dari puncak tanur, sementara dari
bagian bawah ditiupkan udara panas.
(2) Kokas terbakar pada bagian bawah tanur dengan
membebaskan kalor sehingga di daerah itu dapat
mencapai suhu 2000oC.
C + O2 CO2 + 394 kJ
(3) Ketika bergerak naik, gas CO2 tersebut bereaksi
lagi dengan kokas yang lain membentuk CO.
CO2 + C  2CO – 173 kJ
(4) Gas CO inilah yang akan mereduksi bijih besi
secara bertahap:
3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2
(250oC)
Fe3O4 + CO  3FeO + CO2
(600oC)
3FeO + 2CO  3Fe + 2CO2
(1000oC)
Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
Pada suhu setinggi ini sudah tentu logam besi
yang dihasilkan berwujud cair. Besi cair ini lalu
mengalir ke bawah dan mengumpul di dasar
tanur.
(5) Sementara itu, batu kapur pada suhu tinggi akan
menjadi kapur tohor (CaO) dan gas CO2.
CaCO3 CaO + CO2
(800-900oC)
Kapur tohor inilah yang bereaksi dengan pasir dan zatzat pengotor lainnya :
CaO + SiO2 CaSiO3
(1200oC)
o
3CaO + P2O5 Ca3(PO4)2(1200 C)
CaO + Al2O3 Ca(AlO2)2
Hasil-hasil reaksi ini disebut terak (slag), yang
mengapung di atas besi cair dan sekaligus
melindungi dari oksidasi. Cairan besi yang diperoleh
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dari tanur tiup disebut besi kasar (pig iron) yang
mengandung 95% Fe, 4% karbon dan pengotor lain.
Jika dialirkan ke dalam cetakan dan didinginkan
disebut besi tuang (cast iron), mengandung 2,2-4%%
karbon. Adapun besi yang mengandung karbon 0,120,25% disebut besi tempa (wrought iron).
Pembuatan Baja
Berbagai teknologi pembuatan baja dari besi kasar,
antara lain :
(1) Proses Bassemer
Proses pembuatan baja diperkenalkan oleh
Henry Bassemer. Proses ini hanya memerlukan
waktu
(+ 15 menit). Reaksi yang terjadi
adalah :
C + O2 CO2
Si + O2 SiO2
2Fe + O2 2FeO
Untuk mereduksi kembali FeO, ditambahkan logam
mangan :
Mn + FeO  Fe + MnO
Baja yang dihasilkan disebut baja ferromangan. Mutu
baja jenis ini kurang baik, tetapi cukup murah dan
praktis untuk kerangka beton, pipa, kawat, dsb.
(2) Tungku terbuka (open hearth furnance)
Proses ini diperkenalkan oleh William Siemens.
Proses ini membutuhkan waktu + 12 jam tetapi
menghasilkan mutu yang lebih baik. Pada proses
tungku terbuka, bahan yang dimasukkan adalah
besi kasar dan batu kapur. Campuran gas yang
dapat terbakar dan udara panas dialirkan melalui
permukaan campuran untuk menjaga besi tetap
cair. Karbon dan zat-zat pengotor akan
teroksidasi. Gelembung gas CO2 yang dihasilkan
akan menyebabkan campuran tetap tergodok,
sedangkan zat pengotor lainnya akan diikat oleh
CaO untuk menghasilkan terak.
(3) Tungku Oksigen (basic oxygen process)
Tungku oksigen adalah silinder baja raksasa
dengan pelapis yang bersifat basa pada bagian
dalamnya. Bahan yang dimasukkan ke dalam
tungku ini berupa besi cair, besi bekas, batu
kapur sebagai fluks, dan scavengers sebagai
pengikat kotoran. Ke dalam campuran yang
berupa cairan sangat panas itu ditiupkan oksigen
murni melalui pipa berpendingin. Gas oksigen
akan mengoksidasikan karbon menjadi karbon
monoksida (CO), sedangkan pengotor lainnya
dipisahkan ke dalam terak. Proses ini hanya
memerlukan waktu + 22 menit.
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Kobalt (Co)
Kobalt adalah logam yang keras, berwarna putih
kebiruan. Produksi kobalt terutama untuk pembuatan
logam-logam campur dan untuk katalisator .
6. Nikel (Ni)
Nikel adalah logam yang paling penting dalam
teknologi modern. Nikel tahan karat.
7. Tembaga (Cu)
Pengolahan tembaga melalui beberapa tahap, yaitu
pengapungan, pemanggangan, peleburan,
pengubahan dan elektrolisis. Melalui pengapungan
dapat diperoleh bijih pekat yang mengandung 2040% Cu. Bijih pekat itu kemudian dipanggang untuk
mengoksidasi sebagian besi dan belerang.
4CuFeS2 + 9O2 2Cu2S + 2Fe2O3 + 6SO2
Dengan menambahkan SiO2, oksidasi besi dapat
dipisahkan, sedangkan Cu2S akan dioksidasi lebih
lanjut.
2Cu2S + 3O2 2Cu2O + 2SO2
2Cu2O + Cu2S  2Cu + SO2
Tembaga yang diperoleh kemurniannya 98-99%.
Pemurnian tembaga dilakukan dengan elektrolisis.
8. Seng (Zn)
Pengolahan seng melalui proses pemanggangan seng
blende (ZnS), lalu oksida seng yang terbentuk
direduksi dengan karbon :
2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2
ZnO + C  Zn + CO
Bila didinginkan, Zn yang diperoleh berupa debu.
Kegunaan Logam Transisi dan Senyawanya



5.

1. Skandium (Sc)
Unsur ini belum banyak dikenal kegunaannya.
2. Titanium (Ti)
 Logam ini digunakan untuk membuat pesawat
terbang, juga mesin-mesin jet, peralatan militer,
serta pipa-pipa saluran.
 TiCl4 : zat cair tak berwarna dengan t.d. 136oC,
pernah digunakan sebagai bom asap.
 TiO2 : zat berwarna putih terang, digunakan
untuk cat dan pelapis permukaan kertas.
3. Vanadium (V)
 Logam ini digunakan sebagai campuran baja
yang disebut ferrovanadium.
 V2O5 : sebagai katalisator pembuatan asam sulfat
menurut proses kontak.
4. Krom (Cr)
 Kegunaannya sebagai pelapis logam lain
 Stainless steel : paduan logam krom yang terdiri
atas 18% Cr, 10% Ni, sedikit Mn, C, P, S, Si.
 Tawas krom (K2SO4.Cr2(SO4)3.12H2O) : untuk
menyamak kulit.
 K2CrO4 dan K2Cr2O7 : oksidator kuat,
campurannya dengan asam sulfat dikenal sebagai
larutan pencuci di laboratorium.
5. Mangan (Mn)
 Logam ini digunakan sebagai campuran baja
ferromangan.
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6.

7.

8.

9.

10.

MnO2, batu kawi (pirolusit) : zat aktif dalam batu
batere dan sebagai katalisator.
 KMnO4 : sebagai desinfektan dan oksidator.
Besi (Fe)
 Besi merupakan tulang punggung peradaban
modern, gedung pencakar langit, jembatan,
peralatan rumah tangga dan bahan industri seperti
pembuatan mesin-mesin, kendaraan, dan kapal
laut.
Kobalt (Co)
 Kobalt digunakan sebagai logam paduan yang
disebut alnico dan mempunyai sifat tahan karat
dan untuk membaut magnet permanen.
 Kertas kobalt (mengandung Co(H2O)4Cl2) ;
digunakan untuk menunjukkan kelembaban
cuaca.
 CoCl2 : bahan baku tinta.
Nikel (Ni)
 Serbuk nikel digunakan sebagai katalis
 Stainless steel : paduan nikel, krom dan besi.
 Monel : paduan logam nikel dengan tembaga,
digunakan sebagai baling-baling kapal laut.
Tembaga (Cu)
 Digunakan untuk kabel dan peralatan listrik,
perabotan dan perhiasan rumah tangga, uang
logam.
 Aliasi Cu + Sn : perunggu.
 Aliasi Cu + Zn : kuningan.
 Terusi (CuSO4.5H2O) berwarna biru :
digunakan sebagai elektrolit pada pemurnian
tembaga dan penyepuhan dengan tembaga.
 [Cu(NH3)4]SO4 sebagai penghasil ion
Schweitser digunakan untuk melarutkan
selulosa pada proses pembuatan nillon.
 CuSO4 dicampur kapur tohor disebut bubur
bordeaux digunakan untuk membunuh serangga
(hama tanaman).
Seng (Zn)
 Untuk melapisi logam-logam lain agar tahan
karat. Logam Zn dapat membentuk logam
pelindung bila terkena hujan.
Zn + CO2 + O2 + H2O  [Zn(OH)2]CO3
lapisan pelindung




Seng ditemukan pada atap rumah, batu baterai,
campuran kuningan, percetakan litografi, dsb.
ZnS : dipakai sebagai bahan cat putih dan juga
untuk melapisi tabung gambar TV karena ZnS
dapat berfluoresensi bila ada sinar katode.
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7 - Keradioaktifan
Inti atom

reaksi yang
terjadi

Fusi
Fisi

terdiri atas

Tidak stabil

Stabil

bersifat
Radioaktif
untuk mencapai
kestabilan terjadi
Peluruhan

berlaku Hukum kekekalan

Energi





Momentum

Massa

jenis peluruhan

Muatan

Alfa (a)

Beta (b)

Positron (e+)

Gamma (g)

Secara termodinamika, kestabilan inti dapat dikaji dari energi nukleosintesis. Nukleosintesis adalah pembentukan
nuklida dari nukleon-nukleonnya. Pada nukleosintesis terjadi kehilangan massa. Menurut Einstein, energi yang hilang
dalam nukleosintesis setara dengan perubahan massa. Massa yang hilang dalam nukleosintesis diubah menjadi energi
ikat inti. Energi inti adalah energi yang diperlukan untuk mengikat nukelon-nukelon di dalam inti agar tidak terurai.
Isotop radioaktif banyak dimanfaatkan untuk berbagai bidang, seperti kimia,, industri, pertanian, perminyakan, dan
terutama dalam bidang kedokteran dan medis.
Fusi inti adalah proses penggabungan dua inti ringan membentuk inti lebih berat dan lebih stabil. Fisi inti adalah
pemecahan inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Adapun reaktor nuklir menerapkan fisi terkendali.
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8 – Turunan Alkana
 Senyawa karbon diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsinya.
 Gugus fungsi adalah atom yang merupakan ciri khas atau penentu sifat suatu golongan senyawa
No

Gugus
Fungsi

Nama IUPAC

Nama Lazim

Rumus
Umum

Contoh dengan 4 atom C
Rumus Struktur
Nama IUPAC/
Nama Lazim
CH3-CH2-CH2-CH3
n-butana
CH3-CH2-CH=CH2
1-butena
2-butuna
CH3-CHCH-CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-OH
1-butanol/
butil alkohol
CH3-CH2-O-CH2-CH3
etoksi etana/
dietil eter
CH3-CH2-CH2-CHO
butanal/
butiraldehid

1
2
3
4

-C-C-C=C-CC-C-OH

alkana
alkena
alkuna
alkanol

alkohol

CnH2n+2
CnH2n
CnH2n-2
CnH2n+2O

5

-O-

alkoksi alkana

eter

CnH2n+2O

6

-CHO

alkanal

aldehid

CnH2nO

7

-CO-

alkanon

keton

CnH2nO

CH3-CO-CH2-CH3

2-butanon/
etil metil keton

asam alkanoat

didasarkan atas
sumber alaminya

CnH2nO2

CH3-CH2-CH2-COOH

asam butanoat/
asam butirat

alkil alkanoat

ester

CnH2nO2

CH3-CH2-COO-CH3

metil propanoat/
metil propil ester

O
CH
O
C

8

-COOH
O
C

9

OH

-COOR
O
C

OR

R : alkil/ rantai cabang
NAMA ALKIL

JUMLAH ALKIL
Jumlah alkil dapat dinyatakan sebagai berikut :
1
met
4 tetra
7
hepta
2
et
5 penta
8
okta
3
tri
6 heksa
9
nona
10 deka

CH3 -CH2 -CH2-

n-propil

CH3 -CHl
CH3
CH3 -CH3 -CH2 CH2CH3 –CH-CH2l
CH3
CH3 –CH-CH3
l
CH2-

isopropil

Nama Alkil :
CH3C2H5C3H7C4H9-

RUMUS STRUKTUR ALKIL
CH3 -CH3 -CH2-CH2n-pentil
CH2l
sek-butil
CH3 -CH-CH2-CH3

n-butil
isobutil

CH3
l
CH3 –Cl
CH3

metil
etil
propil
butil

C5H11-

CH3 -CH2-CH2-CH2l
CH3

tertbutil
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l
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TATA NAMA SENYAWA TURUNAN ALKANA
ALKANA
ALKENA-ALKUNA
1. Memlih rantai induk dengan jumlah atom C paling banyak 1. Nama alkena didapat dari nama alkana yang sesuai
(bercetak tebal)
(memiliki jumlah atom karbon yang sama pada rantai
CH3-CH2-CH-CH2-CH3
induk) dengan mengganti ana dengan ena/ una
l
l
l
2. Rantai induk dipilih rantai terpanjang yang mengandung
CH3 CH2CH2
ikatan rangkap
l
l
CH3-CH2-CH-CH2-CH3CH3-CH2-CH-CH2-CH3
CH3 CH3
l
l
ll
l
l
lll
2. Memberikan penomoran
CH3 CH2CH2
CH3 CH2CH2
l
l
l
1 2 3 4
CH3-CH2-CH-CH2-CH3
CH3
CH3 CH3
l
l
l
3. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk,
CH3 CH2CH25
sedemikian hingga ikatan rangkap mendapat nomor
l
l
terkecil
CH3 CH36
6 5 4 3
6 5 4 3
3. Menamai cabang-cabang (sesuai abjad)
CH3-CH2-CH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH-CH2-CH3
l
l
ll
l
l
lll
1 2 3 4
CH3-CH2-CH-CH2-CH3
Pada posisi :
CH3 CH3CH22
CH3 CH3CH22
l
l
l
2,4 : metil
l
l
CH3 CH2CH25
3 : etil
CH31
CH31
l
l
Jadi nama senyawa alkena dan alkuna diatas adalah :
CH3 CH36
3,4,5-trimetil-2-heksena dan
Jadi nama senyawa di atas adalah :
3,4,5-trimetil-2-heksuna
3-etil-2,4-dimetilheksana

ALKANOL/ALKOHOL
Memlih rantai induk dengan jumlah atom C paling banyak
(bercetak tebal) yang mengandung gugus -OH
CH3-CH2-CH-CH2- OH
l
l
l
CH3 CH2CH2
l
l
CH3 CH3
Memberikan penomoran
6 5 4 3
CH3-CH2-CH-CH2-OH
l
l
l
CH3 CH2CH22
l
l
CH3 CH31
Menamai cabang-cabang
6 5 4 3
CH3-CH2-CH-CH2-OH
Pada posisi :
l
l
l
2,4 : metil
CH3 CH2CH22
3 : etil
l
l
CH3 CH31
Jadi nama senyawa di alkohol atas adalah :
3-etil-2,4-dimetil-4-heksanol
1.

2.

3.

ALKOKSI ALKANA/ETER
1. Rantai C terpanjang (rantai induk) merupakan nama
alkananya, harus mengikat gugus alkoksi (-OR)
CH3
l
CH3-CH2-O -CH2-CH3
l
CH3
2. Atom C pada rantai induk yang mengikat alkoksi harus
memiliki nomor serendah mungkin
CH3
1 2l
CH3-CH2-O -CH2-CH3
l
3 CH3
3. Nama senyawa : Letak rantai cabang + nama rantai cabang
+ letak gugus alkoksi + nama gugus alkoksi + nama rantai
induk
Jadi nama senyawa eter diatas adalah :
2-metil-2-metoksipropana atau
etil-tersier –butil eter
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ALKANAL/ALDEHID
Rantai terpanjang (rantai induk) merupakan nama alkanal
yang harus mencakup atom C gugus aldehid (-CHO)
CH3-CH2-CH-CH2-CHO
l
l
l
CH3 CH2 CH2
l l
CH3 CH3
2. Penomoran rantai terpanjang selalu dimulai dari atom C
gugus aldehid
5 4 3 2 1
CH3-CH2-CH-CH2-CHO
l
l
l
CH3 CH2 CH2
l
l
CH3 CH3
3. Menamai cabang-cabang
Pada posisi 2,3 : etil
posisi 4 : metil
Jadi nama senyawa alkanal di atas adalah :
2,3-dietil-4-metilpentanal
1.
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ALKANON/KETON
1. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung
gugus fungsi –CO- (gugus fungsi merupakan bagian dari
rantai induk)
CH3-CH2-CH-CH2-CO-CH3
l
l
l
CH3 CH3 CH2
l
CH3
2. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk,
sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil
6 5 4 3 2 1
CH3-CH2-CH-CH2-CO-CH3
l
l
l
CH3 CH2 CH2
l
l
CH3 CH3
3. Penulisan nama sama seperti alkohol. Cabang-cabang dan
gugus pengganti lainnya ditulis lebih dahulu, disusun
menurut abjad, nama rantai induk.
Jadi nama senyawa keton diatas adalah :
3,4-dietil-5-metil-2-heksanon

ASAM ALKANOAT
ALKIL AlKANOAT/ESTER
Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung 1. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung
gugus karboksil (-COOH)
gugus fungsi –COO- (gugus fungsi merupakan bagian dari
rantai induk)
CH3-CH2-CH-CH2-COOH
l
l
l
CH3-CH2-CH-CH2-COO-CH3
CH3 CH2 CH2
l
l
l
l
l
CH3 CH3 CH2
CH3 CH3
l
2. Penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi
CH3
2. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk,
5 4 3 2 1
sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil
CH3-CH2-CH-CH2-COOH
l
l
l
5 4 3 2 1
CH3 CH2 CH2
CH3-CH2-CH-CH2-COO-CH3
l
l
l
l
l
CH3 CH3
CH3 CH2 CH2
3. Penulisan nama sama seperti senyawa bergugus fungsi
l
l
yang lain. Posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan
CH3 CH3
(karena selalu menjadi atom C nomor 1)
3. Penulisan nama sama seperti alkanon. Cabang-cabang dan
Jadi nama senyawa asam alkanoat diatas adalah :
gugus pengganti lainnya ditulis lebih dahulu, disusun
menurut abjad, nama rantai induk.
asam 2,3-dietil-4-metilpentanoat
Jadi nama senyawa keton diatas adalah :
metil-2,3-dietil-4-metilpentanoat
1.
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Reaksi Turunan Alkana
 Terjadi pada senyawa
ADISI
yang mempunyai ikatan
rangkap
 Molekul yg mempunyai
ik.rangkap
menerima
atom,
shg
menjadi
ik.tunggal

 Atom/gugus atom dalam
SUBSTITUSI



molekul digantikan oleh
atom gugus lain
Terjadi pada senyawa
jenuh (ik.tunggal)

 Senyawa
ELIMINASI



yg
berik.tunggal

senyawa berik.rangkap
dgn melepas molekul
kecil (mis. Air, hidrogen
halida)
Kebalikan dari adisi

Adisi penjenuhan
etuna
Adisi penjenuhan
etena
Adisi gugus karbonil
oleh H2

Halogenasi alkana
Penggantian gugus –
OH dgn halogen
Penggantian gugus
halogen dengan -OH
Dehidrasi air dari
alkohol
Eliminasi HX dari
alkil halida

 Disertai

CHCH + H2 CH2=CH2
CH2=CH2 + H2 CH3-CH3
OH
OOH
ll
l
l
CH3-C-H + H2 CH3-C-H + H-H  CH3-C-H
l
l
H
H
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
CH3OH + HCl  CH3Cl + H2O
C2H5Cl + NaOH  C2H5OH + NaCl

CH3CH2OH

H SO ,180 o C

4
2 
 CH2=CH2 +

H2O
Cl
l
CH3-C-CH2-CH3 + CH3ONa 
l
H
CH3-CH=CH-CH3 + CH3OH + NaCl
H
H
l
l
H-C-OH + 1/2O2 H-C=O + H2O
l
H
H
H
l
l
H-C=O + H2 H-C-OH

Oksidasi Metanol
perubahan
biloks
 Menggunakan :
1. Oksidator
(KMnO4,
kalium
dikromat,
Reduksi
kromium (III) oksida,
Formaldehid 
larutan fehling dan
metanol
benedict, O2)
2. Reduktor (H2)
Reaksi dan Dampak Senyawa turunan Alkana
GUGUS
NAMA SENYAWA
STRUKTUR
SIFAT SENYAWA
FUNGSI
Kloroform
CHCl3
dpt menimbulkan kerusakan
hati
Kloroetana
C2H5Cl
mudah
menguap
shg
menurunkan suhu kulit &
membuat syaraf kurang sensitif
HALOALKANA Iodoform
CHI3
berwarna kuning, berbau khas
Tetraklorometan
CCl4
cairan tak berwarna, jika
terpapar lama dpt menyebabkan
kerusakan
hati,
tdk dpt
terbakar,
dpt
membentuk
fosgen :
CCl4 + H2O  COCl2 (fosgen)
+ 2HCl
Bromoklorodifluorometana C(Br)(Cl)(F)2 dapat merusak lapisan ozon
(BCF)
Klorofluorokarbon
Cl-CH2-F
dpt merusak lapisan ozon
REDOKS

Freon -11
Freon -12
Vinilklorida

CCl3F
C2Cl2F2
Cl-CH=CHCl
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KEGUNAAN

Zat anastesi






Antiseptik
Pelarut oli dan lemak
Dry clean
Pemadam api
Pembuatan senyawa2
fluorin
Pemadam api
Cairan pendingin
(refrigerant)
Cairan pendingin
(refrigerant)
bahan dasar polimer
plastik
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Diklorodifeniltrikloroetana
(DDT)

Metanol

CH-(ClC6H4)2-C(Cl)3

CH3OH

ALKOHOL

Etanol

C2H5OH

Etilen glikol (1,2etanadiol)

(CH2)2-(OH)2

tdk dpt diurai
oleh
mikroorganisme,
merusak
lingkungan
cair, bening, mudah menguap,
berbau seperti alkohol biasa,
sangat
beracun,
dpt
menyebabkan kebutaan dan
kematian (karena pembentukan
HCHO/HCOOH)
paling banyak diproduksi, cair
bening,
mudah
menguap,
memabukkan,
menekan
aktivitas otak, menyebabkan
kantuk,
candu.
Sumber
(spiritus, alkohol 70%, bir,
anggur, wiski, air tape)
cair, tidak berwarna, kental,
manis, mudah larut dalam air,
t.d. relatif tinggi. Dibuat dari
oksidasi etena, yg dilanjutkan
dengan dehidrasi.

Gliserol/gliserin
(1,2,3-propanatriol)
CH2(OH)-CH(OH)-CH2OH

NAMA SENYAWA

STRUKTUR

SIFAT SENYAWA

ETER

Dietil eter

(C2H5)2O

mudah menguap, titik
didih rendah, mudah
terbakar

HCHO

CH3-CO-CH3
KETON

Propanon (aseton)

Asam format (asam semut)

HCOOH

 Bahan baku produksi
metanal

 Pelarut untuk produksi
ester

 Bahan bakar alternatif
 Pembersih luka
 Hasil
fermentasi


anggur, beras, ketan
(makanan, minuman)
Bahan bakar

 Bahan

KEGUNAAN

 Pelarut
 Obat


Formaldehid

insektisida

anti
beku
radiator mobil
 Bahan baku produksi
serat sintetis (dakron)
 Pelarut dan bahan
pelembut
cair, kental, manis,  Pelembab dan
mudah larut dalam air,
pelembut dalam
higroskopis. Diperoleh
kosmetik,
dari hasil samping
tembakau dan
industri sabun
obat-obatan
 Bahan peledak
(nitrogliserin)

GUGUS
FUNGSI

ALDEHID
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dibuat dari oksidasi
metanol, menggunakan
K2Cr2O7 dalam suasana
asam (di lab) atau O2 sbg
oksidator dan Ag/Au sbg
katalis
dibuat dari oksidasi 2propanol, menggunakan
K2Cr2O7 dalam suasana
asam (di lab) atau O2 sbg
oksidator dan Ag/Au sbg
katalis
cairan tak berwarna,
berbau tajam, mudah
larut dalam air, alkohol
dan eter; terdapat dalam
keringat dalam jumlah
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bius
melalui
pernapasan
Menaikkan nilai oktan
pada bensin
Bahan baku produksi
formalin
(40%
formaldehid) : pengawet
mahluk biologis
Bahan
baku
plastik
termoset
Pelarut
Pembersih kutek
Bahan baku pembuat
parfum (keton siklik)

 Penyamakan kulit
 Menggumpalkan lateks
karet

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

ASAM
KARBOKSILAT

Asam asetat (asam cuka)

ESTER

CH3COOH

Ester buah-buahan

-

Lilin (wax)

Contoh :
C22,25H47,51COO
C32,34H65,69

Lemak

kecil, reduktor (AgNO3,
dalam suasana netral,
KMnO4 dalam basa,
H2SO4 pekat). Dibuat
dari CO + H2O + katalis
(200oC). Asam lemah, tp
terkuat diantara asam
karboksilat
terdapat dalam cuka
makan (20-25 %). Asam
asetat glasial (murni)
cairan
bening,
tak
berwarna, berbau tajam,
membeku pada 16,6oC,
membentuk kristal yang
menyerupai es/kaca.
Dibuat dari oksidasi
etanol (anggur/sari buah)
+ bakteri (acetobacter)
Ester dgn C10, dalam
suhu ruang berupa cairan
yg mudah menguap, dan
beraroma
sedap
(buah/bunga),
yang
disebut juga sebagai
essens
Ester yg berasal dari
produk
esterifikasi
alkohol
dan
asam
karboksilat
rantai
panjang
Ester yg merupakan
produk esterifikasi asam
karboksilat suku tinggi
dengan gliserol.
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penyedap makanan






Etil fromat : rum
Propil asetat ; buah pir
Isopentil asetat : pisang
n-oktil asetat : jeruk
manis
diproduksi oleh lebah
(dalam sel sarang)

 Bahan makanan (minyak
dan margarin)

 Bahan baku sabun
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Latihan
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9 – Senyawa Aromatik





Benzena memiliki rumus molekul C6H6, dengan ikatan rangkap dua karbon-karbon terdelokalisasi.
Semua senyawa karbon yang mengandung benzena digolongkan sebagai turunan benzena, seperti
alkilbenzena, fenil alkohol, asam benzoat, dan senyawa benzena lainnya.
Tata nama senyawa benzena didasarkan pada penomoran atau menggunakan kata depan orto-, meta-, para-.
Di samping itu, penamaan senyawa benzena dengan nama trivial masih digunakan.

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

Latihan

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-104 -

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-105 -

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-106 -

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-107 -

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-108 -

MODUL KIMIA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

-109 -

10 - Makromolekul






Bentuk polimer dapat berupa linear, bercabang, sambung-silang, baik teratur maupun random.
Polimer dapat dibentuk melalui reaksi polimerisasi adisi melalui mekanisme radikal bebas atau ionik dan
dapat juga dibentuk melalui polimerisasi kondensasi yang melibatkan penyingkiran molekul kecil seperti
air.
Polimer alam yang umum dikenal adalah karbohidrat dan protein.
Struktur polimer dapat berupa struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Bentuk struktur ini
dipengaruhi oleh gugus samping dalam asam amino yang menyusun protein.
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11 - Lemak

1.

2.

3.

4.

Lemak dan minyak adalah trigliserida, yaitu suatu triester gliserol dan asam lemak rantai panjang. Lemak dan
minyak memiliki sifat-sifat serupa ester, yaitu dapat dihidrolisis, dioksidasi, dan dihidrogenasi pada ikatan
rangkapnya.
Asam karboksilat dalam lemak dan minyak pada umumnya mengandung jumlah atom karbon genap dan ikatan
rangkap dengan struktur cis. Lemak tak jenuh diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan, sedangkan lemak
jenuh perlu dihindari sebab dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang berpotensi penyakit jantung.
Identifikasi lemak dapat ditentukan menggunakan metode kuantitatif, seperti bilangan asam, bilangan ester, bilangan
penyabunan, dan bilangan iodin. Pada umumnya, minyak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh daripada
asam lemak jenuh.
Sabun adalah garam logam alkali dari asam-asam karboksilat. Adapun detergen adalah garam sulfonat atau sulfat
yang mengandung rantai hidrokarbon panjang. Sabun dan detergen dibuat berdasarkan pada sifat dwikutub (dipolar)
dari molekul atau ionnya.
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