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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional, maka Program

Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN

Paket unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Zat, Sifat dan perubahannya. Melalui pembahasan
materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan
untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan
dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi
kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk
guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan seharihari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam paket unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik Zat, Sifat dan Perubahannya, soal-soal tes UN
topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis,
deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik
(LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam paket
unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah
memfasilitasi peserta didik mempelajari topik Zat, Sifat, dan Perubahannya
melalui percobaan, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Paket unit ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar Pengetahuan 3.3
kelas VII yaitu Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan
sehari-hari, dan Kompetensi Dasar Keterampilan 4.3 Menyajikan hasil
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penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan
kimia, atau pemisahan campuran.
Berdasarkan hasil analisis KD tersebut terdapat empat materi besaran yang
akan disampaikan kepada peserta didik, yaitu 1). Karakteristik materi, unsur,
senyawa dan campuran; 2). Sifat Larutan Asam, basa, dan Garam; 3).
Pemisahan Campuran; dan 4). Sifat Fisika dan Kimia serta Perubahan Fisika
dan Kimia.
Berdasarkan hasil analisis UN dan kisi-kisi UN, maka dalam paket unit ini
dikembangkanlah unit-unit prioritas yang terdapat pada KD di atas. Adapun
unit-unit prioritas yang dikembangkan pada paket unit ini adalah :
Unit 1 : Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam
Unit 2 : Pemisahan Campuran
Unit 3 : Perubahan Zat.
Unit yang dikembangkan dalam paket unit ini disusun secara aplikatif agar
guru

mudah

mengimplementasikannya

di

kelas

sehingga

lahirlah

pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mencapai
keterampilan berpikir tingkat tinggi.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang
disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga
aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam, soal-soal
tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal
sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta
didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran,
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan
deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di
dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah
memfasilitasi peserta didik mempelajari Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam
melalui percobaan, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam yang dikembangkan pada bahan
bacaan terdiri atas sub topik Larutan Asam, Larutan Basa, Larutan Garam, dan
Indikator Asam Basa. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga buah LKPD,
yaitu 1) Pengujian sifat Larutan Asam, basa, garam menggunakan kertas
lakmus; 2) Pengujian Sifat Asam Basa Berbagai Bahan Kehidupan Sehari-hari
Menggunakan Kertas Lakmus; 3) Membuat Indikator Alam Asam Basa. LKPD
yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru

mudah
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO
KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan zat tunggal
(unsur dan senyawa), sifat
fisika dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari.

KD KETERAMPILAN
4.3 Menyajikan
hasil
penyelidikan atau karya
tentang
sifat
larutan,
perubahan
fisika
dan
perubahan
kimia,
atau
pemisahan campuran.

TARGET KOMPETENSI
1. Menjelaskan konsep campuran dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Menjelaskan konsep zat tunggal (unsur
dan senyawa) dalam kehidupan seharihari.
3. Menjelaskan konsep sifat fisika zat
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menjelaskan konsep sifat kimia zat
dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menjelaskan konsep perubahan fisika
dalam kehidupan sehari-hari.
6. Menjelaskan konsep perubahan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang sifat larutan.
2. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang perubahan fisika dan
kimia
3. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang pemisahan campuran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 di kelas VII
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dikembangkan menjadi sebelas indikator untuk ranah pengetahuan dan lima
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntunan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Unit ini
dikembangkan dari target kompetensi menjelaskan konsep sifat fisika dan
kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini rincian indikator yang telah
dikembangkan.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
3.3.1 Membedakan sifat larutan 4.3.1 Mempraktikan pengujian bahan
asam, basa, dan garam
kehidupan sehari-hari berdasarkan
sifat larutan asam, basa, dan garam
menggunakan indikator.
Indikator Kunci
3.3.2 Menjelaskan konsep sifat 4.3.2 Mempresentasikan laporan hasil
larutan asam dan basa
penyelidikan bahan kehidupan
sehari-hari
berdasarkan
sifat
larutan asam, basa, dan garam.
3.3.3 Menggunakan indikator asam
basa dalam penentuan sifat
larutan
3.3.4 Menyimpulkan sifat larutan
asam dan basa berdasarkan
percobaan
3.3.5 Menelaah karakteristik sifat
asam, dan basa pada bahan
dalam kehidupan sehari-hari
IPK Pengayaan
3.3.6 Menyelidiki berbagai bahan
alami yang dapat digunakan
sebagai indikator asam basa
yang tepat.
3.3.7 Mengkonsepkan
reaksi
netralisasi (garam)
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Materi larutan asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari dapat
dilihat pada artikel berikut ini :
Artikel 1.
Manfaat Air Kelapa Muda Hijau untuk Penyakit Maag
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak heran penyakit maag ini sering di sebut
dengan penyakit rakyat karena banyak sekali orang yang menderitanya.
Mungkin Anda salah satunya.
Penyakit maag ini sangat sensitif terhadap makanan yang kita makan. Untuk
itu, Anda harus memperhatikan pantangan makanan bagi penderita maag agar
tidak menyebabkan maag yang Anda derita kambuh.
Penyakit maag bisa disebabkan oleh asam lambung yang tinggi yang mengikis
lapisan lambung sehingga lambung terluka dan infeksi. Bakteri Helicobacter
pylori juga bisa menyebabkan luka pada lambung. Nah, dengan air kelapa
muda ini bisa membantu mengobati dan menyembuhkan luka lambung secara
alami.
Air kelapa mengandung senyawa aktif yang bisa mencegah dan menetralkan
kadar asam dalam lambung. Hal ini bisa menjaga lapisan lambung agar tidak
terkikis oleh asam lambung. Air kelapa juga menghilangkan radikal bebas yang
dapat merusak lapisan lambung. Selain itu, air kelapa muda bisa meredakan
gejala maag kambuh seperti nyeri ulu hati, kembung, dan lainnya. Anda bisa
minum air kelapa muda ini untuk mengatasi gejala maag kambuh.
Anda bisa minum air kelapa muda sekaligus dagingnya untuk hasil yang
maksimal. Konsumsi / minum air kelapa 2 kali sehari 30 menit setelah makan.
Dan lakukan cara mengobati maag ini selama kurang lebih 2 bulan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan pernah bosan mengkonsumsinya
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jika Anda benar benar ingin sembuh dari penyakit maag yang Anda derita
selama ini.
Sumber : http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/09/24/manfaatair-kelapa-muda-hijau-untuk-penyakit-maag
Artikel 2.
Plus Minus Mengobati Asam Lambung (GERD) Dengan Baking Soda
Apakah Anda salah satu pengidap refluks asam lambung, atau yang dikenal
dengan penyakit asam lambung naik alias GERD? Jika ya, bagaimana cara Anda
mengatasi kenaikan asam lambung ini? Baking soda sudah lama diyakini
sebagai salah satu obat asam lambung yang dapat digunakan untuk mengatasi
naiknya asam lambung. Namun apakah pengobatan baking soda ini aman
untuk dilakukan? Adakah efek samping yang bisa dialami akibat penggunakan
baking soda sebagai obat asam lambung?
A. Kenapa asam lambung bisa naik?

Pintu masuk perut Anda adalah sebuah katup berupa otot dengan bentuk
cincin yang dikenal dengan sebutan lower esophageal sphincter (LES).
Normalnya, LES ini akan segera tertutup setelah makanan lewat. Namun pada
beberapa kondisi, LES tidak menutup atau malah terbuka terlalu sering,
sehingga asam yang dihasilkan oleh lambung Anda naik menuju
kerongkongan.
Kondisi ini dapat menimbulkan heartburn atau rasa panas pada ulu hati, dan
bila terjadi lebih dari dua kali dalam seminggu, kondisi ini dapat memicu
terjadinya penyakit asam lambung (GERD).
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B. Bagaimana cara menggunakan baking soda sebagai obat asam
lambung?
Didukung dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, baking soda diyakini
memiliki fungsi yang sama dengan antasida, yaitu untuk menetralkan asam
lambung. Baking soda atau yang juga dikenal dengan sodium bikarbonat,
adalah bubuk berwarna putih yang tidak berbau dan merupakan kombinasi
dari sodium dan hidrogen karbonat .Sodium bikarbonat ini bahkan juga
ditemukan terkandung dalam antasida yang dijual di apotik. Bubuk putih ini
memiliki rasa yang pahit dan cenderung bersifat basa.
Cara menggunakan baking soda sebagai obat asam lambung adalah dengan
cara dicampurkan dengan air hingga larut. Suatu penelitian pada tahun 2015
berhasil mengungkapkan bahwa kombinasi baking soda dengan omeprazole,
obat penghalang asam lambung, berhasil mengurangi gejala akibat asam
lambung naik, dalam 30 menit dibandingkan dengan hanya menggunakan
omeprazole saja.
C. Efek samping menggunakan baking soda sebagai obat asam lambung
Kadar garam yang tinggi
Seperti yang telah disebutkan di atas, baking soda mengandung garam dengan
kadar yang cukup tinggi. Sehingga meminum baking soda mungkin tak
dianjurkan apabila Anda memiliki tekanan darah tinggi atau sedang menjalani
diet rendah garam.
Kadar gas yang tinggi
Baking soda juga mengandung kadar gas yang cukup tinggi, hal ini mungkin
akan menyebabkan Anda buang gas lebih sering setelah menggunakan
pengobatan baking soda. Efek samping ini sesuai dengan buku Take Care of
Yourself yang menuliskan bahwa, pengobatan baking soda bekerja dengan
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melepaskan gas yang terjebak dalam perut Anda untuk menetralisir asam
lambung yang naik.
D. Jadi, apakah baking soda aman sebagai obat asam lambung?
Karena adanya potensi efek samping dari pengobatan baking soda ini, Anda
sebaiknya berdiskusi dengan dokter sebelum benar-benar menggunakannya
sebagai obat asam lambung. Bila Anda bahkan mengalami asam lambung naik
dengan frekuensi dengan cukup sering, akan lebih baik bila Anda segera
memeriksakan ke dokter terlebih dahulu dibandingkan berinisiatif untuk
melakukan pengobatan baking soda sendiri.
Sumber:

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/maag-asam-

lambung/obat-asam-lambung-gerd-baking-soda/
Pada saat kita mengalami sakit maag (lambung), pada bagian lambung terasa
perih, hal ini salah satunya disebabkan oleh telat makan atau pola makan yang
tidak teratur.
Kelenjar pada lambung setiap hari memproduksi sekitar 2 sampai 3 liter
cairan lambung yang bersifat asam. Cairan lambung ini mengandung asam
klorida (HCl) dengan konsentrasi sekitar 0,03 M. Asam klorida ini
menyebabkan lambung bersifat asam dengan pH sekitar 1,5. Produksi asam
lambung yang berlebihan akan menyebabkan sakit tukak lambung atau sakit
maag, dengan gejala mual, perih dan kembung.
Untuk menurunkan tingkat keasamaan (kadar asam lambung) dapat
digunakan suatu zat penawar yang bersifat basa. Obat sakit maag yang dikenal
yaitu antasida. Antasida umumnya merupakan senyawa yang bersifat basa
sehingga dapat menetralkan kelebihan asam yang terdapat di dalam cairan
lambung. Beberapa senyawa antasida yang digunakan misalnya, kalsium
karbonat (CaCO3), natrium bikarbonat (NaHCO3), magnesium karbonat

24

Unit Pembelajaran
Sifat Larutan Asam, Basa, Garam

(MgCO3), magnesium hidroksida (Mg(OH)2), aluminium hidroksida (Al(OH)3)
atau kombinasinya.
Reaksi yang terjadi adalah:
NaHCO3(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l)
CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)
MgCO3(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)
Mg(OH)2(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + 2H2O(l)
Al(OH)3(s) + 3HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)
Gas CO2 yang dihasilkan dalam reaksi tersebut dapat menyebabkan tekanan
gas di dalam lambung meningkat sehingga mengeluarkan sendawa. Umumnya
obat antasida yang banyak dipilih adalah jenis yang sukar larut sehingga
reaksinya lambat dan dapat bertahan lama, misalnya aluminium hidroksida
(Al(OH)3) dan magnesium hidroksida (Mg(OH)2). Beberapa obat maag yang
beredar di pasaran mengandung senyawa utama magnesium hidroksida
(Mg(OH)2) dan aluminium hidroksida (Al(OH)3).
Selain menggunakan obat maag yang beredar dipasaran untuk menetralisir
asam lambung, dapat juga digunakan zat penawar alami yang alami seperti air
kelapa ijo yang terdapat pada artikel diatas. Pada air kelapa ijo terkandung
mineral magnesium (Mg+2) dan potassium (K+). Air kelapa juga memiliki efek
alkalizing (bersifat basa) yang membantu menyeimbangkan pH dalam tubuh.
Pada artikel berikutnya untuk menetralisir asam lambung dapat dengan
mengkonsumsi baking soda (NaHCO3) yang bersifat basa. Senyawa natrium
bikarbonat, atau yang dikenal juga sebagai soda kue, jika digunakan sesekali
bagi kebanyakan orang aman, tapi jika dikonsumsi berlebihan dapat
menyebabkan darah terlalu basa atau dikenal alkalosis. Selain itu, bahan ini
juga tidak dianjurkan untuk orang yang mengidap tekanan darah tinggi karena
ion natrium dari senyawa ini dapat memperburuk keadaan.
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Penggunaan zat penetralisir lambung baik baking soda dan atau antasida
sebagai obat maag, sebaiknya sesuai dengan saran atau resep dokter, apalagi
jika mengonsumsi obat lain, karena antasida ini dapat berinteraksi dengan
obat lain.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Larutan Asam, Basa, dan Garam pada
Kompetensi Dasar 3.3. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari, di kelas VII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal
ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Larutan
Asam, Basa, dan Garam.
1. Contoh Soal UN Tahun 2016 (P1)
No.
1

Soal
Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam lima larutan.

P

Kertas lakmus
biru
Menjadi merah

Kertas lakmus
merah
Tetap merah

Q

Tetap biru

Menjadi biru

R

Tetap biru

Tetap merah

S

Tetap biru

Menjadi biru

T

Menjadi merah

Tetap merah

Larutan

Berdasarkan tabel di atas, larutan yang bersifat basa adalah ….
A. P dan Q
B. P dan T
C. Q dan R
D. Q dan S

Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran
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Indikator yang

: Membedakan Sifat Larutan Asam, basa, dan garam

berkesesuaian
Diketahui

: Data hasil pengujian larutan asam dan basa menggunakan
kertas lakmus biru dan merah

Ditanyakan

: Larutan yang bersifat basa berdasarkan perubahan warna
lakmus biru dan merah

Materi yang

: - Konsep larutan asam

dibutuhkan

- Konsep larutan basa

2. Contoh Soal UN Tahun 2016 (P2)
No.
2

Soal
Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam lima larutan.

(1)

Warna lakmus
merah
Tetap merah

Warna lakmus
biru
Menjadi merah

(2)

Menjadi biru

Tetap biru

(3)

Menjadi biru

Menjadi merah

(4)

Tetap merah

Menjadi merah

(5)

Menjadi biru

Tetap biru

Larutan

Berdasarkan tabel di atas, larutan yang bersifat asam adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (5)
D. (3) dan (4)

Identifikasi
Level Kognitif
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Indikator yang

: Membedakan Sifat Larutan Asam, basa, dan garam

berkesesuaian
Diketahui

: Data hasil pengujian larutan asam dan basa menggunakan
kertas lakmus biru dan merah

Ditanyakan

: Larutan yang bersifat basa berdasarkan perubahan warna
lakmus biru dan merah

Materi yang

: - Konsep larutan asam

dibutuhkan

- Konsep larutan basa

3. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
3

Soal
Perhatikan gambar percobaan berikut ini!

Lakmus merah
berubah
menjadi biru
(1)

Lakmus merah
tetap merah
(2)

Lakmus biru berubah
menjadi merah
(3)

Lakmus biru tetap
biru
(4)

Berdasarkan percobaan, larutan bersifat basa ditunjukkan oleh angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (5)
D. (3) dan (4)

Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran
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Indikator yang

: Membedakan Sifat Larutan Asam, basa, dan garam

berkesesuaian
Diketahui

: Perubahan warna lakmus setelah dicelupkan ke dalam suatu
larutan

Ditanyakan

: Larutan yang bersifat basa berdasarkan perubahan warna
lakmus biru dan merah

Materi yang

: - Konsep larutan asam

dibutuhkan

- Konsep larutan basa
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh paduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan
berusaha

memfasilitasi

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.

Bahan

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik yang digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada saat kita terlambat makan lambung kita akan terasa perih. Hal ini
disebabkan karena didalam lambung telah diproduksi asam lambung (HCl)
yang bersifat ‘asam’ secara terus menerus, meskipun tidak ada asupan
makanan di dalam lambung. Mengapa demikian?
Untuk mengatasi kelebihan asam lambung, dokter memberikan obat maag
(antasida) yang fungsinya untuk menetralkan asam pada lambung, sehingga
lambung kita kembali normal. Mengapa obat maag (antasida) dapat
menetralkan asam lambung? Apa sifat dari obat maag (antasida)?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas di bawah
ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 3 bagian untuk memperkuat konsep dan
pemahaman saudara, diharapkan setelah melakukan aktivitas ini, saudara
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan
sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi
masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4)
Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6)
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Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk., 2018).
Pembelajaran dilakukan selama 2 X 40’.
1. Mengidentifikasi Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam dengan
Menggunakan Kertas Lakmus
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan Identifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam dengan
menggunakan kertas lakmus, peserta didik diharapkan dapat :
a. Menjelaskan sifat larutan asam dengan baik.
b. Menjelaskan sifat larutan basa dengan baik.
c. Menjelaskan sifat larutan garam dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 40 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor;

2.

ALat dan Bahan Praktik

Apa yang saudara lakukan :
1.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang. (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).

2.

Dalam setiap kelompok, guru menyiapkan :
a.

LKPD

b.

Alat Bahan sesuai dengan LKPD, yaitu :
-

Alat : plat tetes, lakmus merah dan lakmus biru.

- Bahan : Larutan air kapur sirih, larutan cuka dapur, larutan garam.
3.

Peserta didik menguji larutan kapur sirih/Ca(OH)2, larutan cuka dapur
(CH3COOH), dan larutan garam (NaCl) dengan menggunakan kertas
lakmus merah dan biru.
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4.

Peserta didik mengamati fenomena yang terjadi, yang dituangkan dalam
tabel berikut.
No
Aktivitas
1. Menguji larutan
cuka dapur dengan
kertas lakmus biru

2.

3.

Menguji larutan
cuka dapur dengan
kertas lakmus
merah
Menguji larutan air
kapur sirih dengan
kertas lakmus biru
Menguji larutan air
kapur sirih dengan
kertas lakmus
merah
Menguji larutan
garam dapur
dengan kertas
lakmus biru
Menguji larutan
garam dapur
dengan kertas
lakmus merah

Pengamatan
Kertas lakmus biru
berubah menjadi merah

Prediksi sementara
Larutan cuka dapur dapat
merubah kertas lakmus
biru.

Kertas lakmus merah
tidak mengalami
perubahan
Kertas lakmus biru tidak
mengalami perubahan

Larutan air kapur sirih
dapat merubah kertas
lakmus merah.

Kertas lakmus merah
berubah menjadi biru

Kertas lakmus biru tidak
mengalami perubahan

Larutan garam dapur tidak
merubah lakmus merah
maupun lakmus biru

Kertas lakmus merah
tidak mengalami
perubahan
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5.

Guru beserta peserta didik mendiskusikan prediksi sementara secara
klasikal, sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:
No.

6.

Larutan

Hipotesis

1.

Cuka dapur

Larutan cuka dapur dapat merubah kertas lakmus
biru menjadi merah, menandakan larutan tersebut
bersifat asam.

2.

Air kapur sirih

Larutan air kapur sirih dapat merubah kertas
lakmus merah menjadi biru, menandakan larutan
tersebut bersifat basa.

3.

Garam dapur

Larutan garam dapur tidak merubah kertas lakmus
merah maupun lakmus biru, menandakan larutan
tersebut bersifat netral.

Meminta peserta didik untuk menjelaskan konsep sifat larutan asam,
basa, dan garam berdasarkan hasil diskusi sebelumnya.

2. Menguji Sifat Larutan Asam, Basa, Garam pada bahan yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Kertas Lakmus.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah menguji Sifat Larutan Asam, Basa, Garam pada bahan yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Kertas Lakmus sifat larutan asam,
basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus,

peserta didik

diharapkan dapat :
a. Mengelompokkan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang
bersifat asam dengan benar.
b. Mengelompokkan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang
bersifat basa dengan benar.
c. Mengelompokkan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang
bersifat netral dengan benar.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 35 Menit.
(Data Collecting, Data Processing, Verification, dan Generalization)
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Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor;

2.

ALat dan Bahan Praktik

Apa yang saudara lakukan :
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
2. Dalam setiap kelompok, guru menyiapkan:
a. LKPD
b. Alat Bahan sesuai dengan LKPD, yaitu :
-

Alat : plat tetes, lakmus merah dan lakmus biru.

-

Bahan : zat/bahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari
(air jeruk lemon, air sabun, obat maag, minyak goreng, garam
dapur, kapur barus, gula putih, youghurt, soda kue, sirup, air kapur
sirih, aspirin, air kelapa, obat nyamuk)

3. Peserta didik menguji semua zat/bahan kimia yang ada dalam kehidupan
sehari-hari dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru.
4. Peserta didik mengisi tabel pengamatan berikut.

Nama zat/bahan kimia
yang ada dalam kehidupan
sehari-hari
1.

Air jeruk lemon

2.

Air sabun

3.

Kapur barus

4.

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

5.

dst

Warna lakmus
Merah

Biru

Sifat Larutan
(Asam/Basa/Netral)

5. peserta didik melakukan diskusi dan verifikasi antara data hasil
percobaan dengan kajian literatur dikelompoknya.
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6. Peserta didik dan Saudara melakukan generalisasi (menarik kesimpulan)
berdasarkan presentasi hasil diskusi dan verifikasi yang telah dilakukan
oleh peserta didik.
3. Menyelidiki berbagai bahan alami yang dapat digunakan sebagai
indikator asam basa yang tepat (Pengayaan)
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan kegiatan menyelidiki berbagai bahan alami yang
digunakan sebagai indikator asam basa peserta didik diharapkan dapat
menentukan indikator yang tepat dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor;

2.

ALat dan Bahan Praktik

Apa yang saudara lakukan :
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
2. Guru memberi pengetahuan kepada peserta didik mengenai indikator
alam asam basa.
3. Dalam setiap kelompok, guru menyiapkan :
a. LKPD
b. Alat Bahan sesuai dengan LKPD, yaitu :
-

Alat : plat tetes, lumpang dan alu, pipet tetes.

-

Bahan

:

Larutan

kapur

sirih/Ca(OH)2,

larutan

cuka

dapur/CH3COOH, larutan garam/NaCl, kunyit, kol ungu, bunga
mawar, bunga kertas, kulit manggis, dan daun hanjuang, alkohol
70%.
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4. Peserta didik mengekstrak bagian tumbuhan (kunyit, kol ungu, bunga
mawar, bunga kertas, kulit manggis, dan daun hanjuang) dengan
menggunakan alkohol.
5. Peserta didik menguji

larutan kapur sirih/Ca(OH)2, larutan cuka

dapur/CH3COOH, dan larutan garam/NaCl dengan menggunakan ekstrak
tumbuhan yang sudah dibuat (indikator alam).

Bahan
Indikator

Warna
sebelum
ditumbuk

Warna
Indikator

Perubahan Warna Indikator Alam
Larutan
Garam

Cuka Dapur

Air
kapur sirih

Bunga mawar
merah

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

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

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

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

6. Peserta didik menyimpulkan tumbuhan manakah yang paling baik untuk
digunakan sebagai indikator alam asam basa dengan memberikan warna
yang signifikan setelah diujikan kepada larutan air kapur sirih, larutan
cuka dapur, dan larutan garam.

37

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini 3 (tiga) lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran,

yaitu : 1) Pengujian sifat Larutan Asam, basa, garam

menggunakan kertas lakmus; 2) Pengujian Sifat Asam Basa Berbagai Bahan
Kehidupan Sehari-hari Menggunakan Kertas Lakmus; 3) Membuat Indikator
Alam Asam Basa.

LKPD 1. Pengujian sifat Larutan Asam, basa, garam
menggunakan kertas lakmus
1. Siapkan

potongan-potongan

kecil kertas lakmus merah dan
lakmus biru pada plat tetes.
2. Teteskan 2 tetes larutan cuka
dapur kepada lakmus merah
dan

lakmus

biru,

amati

perubahan yang terjadi.
3. Ulangi percobaan dengan meneteskan air kapur sirih dan larutan garam
dapur kepada lakmus merah dan lakmus biru yang lain. Amati lagi
perubahan yang terjadi. Catat pada tabel pengamatan!
Tabel Pengamatan

Lakmus

Warna
Lakmus
Mula-Mula

Warna Lakmus setelah Ditetesi Larutan
Cuka dapur
(CH3COOH)

Air Kapur
Sirih
Ca(OH)2

Garam Dapur
NaCl

Lakmus merah

…………..

…………..

…………..

…………..

Lakmus biru

…………..

…………..

…………..

…………..
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Pertanyaan:
1. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam
larutan cuka dapur?
2. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam
larutan kapur sirih?
3. Bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam
larutan garam dapur?
4. Buatlah kesimpulan tentang sifat larutan asam, basa dan garam dari
percobaan ini!
5. Apa kegunaan dari kertas lakmus?
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LKPD 2. Pengujian Sifat Asam Basa Berbagai Bahan Kehidupan
Sehari-hari Menggunakan Kertas Lakmus
Pada percobaan ini akan diselidiki sifat asam, basa, atau
netral dari bahan kimia di rumah, makanan atau
minuman dengan menggunakan kertas lakmus merah
dan biru.
Alat dan Bahan
Alat
-

Bahan
Plat tetes

- zat/bahan kimia yang ada dalam kehidupan seharihari (air jeruk lemon, air sabun, obat maag, minyak
goreng, garam dapur, kapur barus, gula putih,
youghurt, soda kue, sirup, air kapur sirih, aspirin, air
kelapa, obat nyamuk)
- Lakmus merah dan lakmus biru

Langkah Kerja
1. Siapkan potongan-potongan kecil kertas lakmus merah dan lakmus biru
pada plat tetes.
2. Siapkan bahan yang akan diuji pada 2 buah lubang plat tetes.
3. Tempatkan potongan-potongan kecil kertas lakmus merah dan lakmus biru
pada bahan yang akan di uji.
4. Tulis hasil pengamatan pada Tabel Pengamatan.
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Tabel Pengamatan Uji Bahan dalam Kehidupan Sehari-hari dengan
Menggunakan lakmus merah dan biru

Nama zat/bahan kimia
yang ada dalam kehidupan
sehari-hari
1.

Air jeruk lemon

2.

Air sabun

3.

Kapur barus

4.

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

5.

Dst

Warna lakmus
Merah

Biru

Sifat Larutan
(Asam/Basa/Netral)

Pertanyaan
1. Berdasarkan data hasil pengamatan, bahan apa saja yang bersifat
asam, basa atau netral!
2. Kesimpulan apa yang dapat Anda uraikan mengenai sifat asam,
basa, dan netral pada bahan yang digunakan senari-hari?
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LKPD 3. Membuat Indikator Alami Asam Basa
Pada percobaan ini akan diselidiki bahan alami dari bunga-bungaan, daun dan
kulit buah, umbi yang dapat digunakan sebagai indikator alami, serta
menentukan perubahan-perubahan warnanya di dalam larutan asam, basa,
dan garam.
Alat dan Bahan
Alat:

Bahan:

-

Lumpang/alu

-

Air

-

Plat tetes

-

Alkohol

-

Pipet tetes

-

kunyit, kol ungu, bunga mawar, bunga kertas,

-

Gelas kimia

-

krayon

kulit manggis, dan daun hanjuang
-

larutan cuka dapur (CH3COOH)

-

air kapur sirih (CH[OH]2)

-

garam dapur (NaCl)

Langkah Kerja:
A. Pembuatan Indikator.
1.

Masukan mahkota bunga ke dalam lumpang. Tumbuk sampai halus.
Tambahkan ± 5 mL alkohol. Jika tidak ada alkohol ganti dengan air.

2.

Aduk campuran sampai menghasilkan ekstrak yang cukup pekat,
diamkan sebentar kemudian pisahkan larutan ekstrak bunga yang akan
digunakan sebagai indikator.

3.

Amati warna ekstrak bunga, kemudian catat pada tabel pengamatan
dengan menggunakan pensil warna atau krayon yang sesuai.

4.

Buat lagi indikator alami lainnya dengan cara yang sama (langkah
kegiatan no. 1).
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B. Pengujian indikator alam dengan air kapur sirih, larutan cuka dapur, garam
dapur.
1. Siapkan 5 tetes larutan cuka dapur, larutan kapur sirih dan larutan
garam dalam plat tetes.
2. Tambahkan masing-masing 2 atau 3 tetes ekstrak tumbuhan (indikator
alam), aduk dan amati perubahan warna indikator tersebut.
3. Amati perubahan warna masing-masing indikator alam tersebut.
4. Catat

pada

tabel

pengamatan

dengan

menggunakan

pensil

warna/krayon yang sesuai.
Tabel Pengamatan
Bahan
Indikator

Warna
sebelum
ditumbuk

Perubahan Warna Indikator Alam
Warna
Indikator

Air
garam

Cuka Dapur

Air
Kapur
Sirih

Bunga mawar
merah

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

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

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

........................
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Pertanyaan:
1. Bagaimana kecenderungan perubahan warna dari bunga/daun/umbi
yang berwarna sama didalam larutan asam dan larutan basa?
2.

Tentukan indikator alam apa yang paling baik untuk menguji sifat larutan
asam dan basa, jelaskan!

C. Bahan Bacaan
Berikut ini Anda dapat mempelajari materi tentang asam, basa dan garam
mulai dari sifat, rumus, reaksi-reaksi dan kegunaan dalam kehidupan seharihari.

Gambar 1. Buah jeruk mengandung asam sitrat

Apa yang Anda pikirkan pada saat mendengar kata asam? Semua orang
mengenal kata asam dari hal-hal yang rasanya asam seperti buah apel, jeruk,
dan buah-buahan lainnya. Selain itu dikenal beberapa larutan asam yang
sering digunakan seperti asam cuka dan asam sulfat. Asam berhubungan juga
dengan penyakit serta masalah pencemaran lingkungan contohnya kelebihan
asam lambung dan hujan asam.
Sebenarnya banyak kegunaan asam dalam kehidupan sehari-hari misalnya
asam cuka untuk memasak, asam askorbat dalam vitamin C dan asam sulfat
yang digunakan dalam aki. Selain asam ada juga senyawa basa dikenal dalam
kehidupan sehari-hari seperti aluminium hidroksida dan magnesium
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hidroksida yang terdapat pada obat maag, kalsium hidroksida atau air kapur,
dan natrium hidroksisa (NaOH) atau soda api dalam sabun mandi
Asam-basa juga dikenal di bidang pertanian dan lingkungan hidup yaitu
berkaitan dengan pH atau derajat keasaman tanah atau air.
Larutan asam, basa, dan garam memiliki sifat yang berbeda. Hal ini dapat
diamati melalui suatu percobaan dengan menggunakan indikator atau dengan
mempelajari rumus dan reaksi-reaksinya. Salah satu cara yang paling mudah
untuk membedakan sifat larutan asam dan basa yaitu dengan menggunakan
lakmus merah dan lakmus biru, seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar 2. (a) lakmus merah berubah menjadi biru karena adanya larutan basa;
(b) lakmus biru berubah menjadi merah karena adanya larutan asam.
sumber: Qualitative Analysis: Handbook For 0-Level Chemistry,1997

Tabel 3. Sifat larutan berdasarkan perubahan warna kertas lakmus
Larutan
Asam klorida
Asam sulfat
Asam nitrat

HCl
H2SO4
HNO3

Warna lakmus
merah dan biru

Sifat

Lakmus biru
berubah menjadi
merah

Asam
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Glukosa
C6H12O6
Garam dapur (natrium
klorida)
NaCl

Tidak terjadi
perubahan warna

Netral

Amonia
Natrium hidroksida
Natrium karbonat

Lakmus merah
berubah menjadi
biru

Basa

NH3
NaOH
Na2CO3

Dari data tabel tersebut diketahui bahwa larutan asam, basa, dan garam dapat
dibedakan dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Larutan
asam dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah, larutan basa
mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Larutan yang netral tidak
mengubah warna lakmus merah maupun biru.
1. Larutan Asam
Asam merupakan zat yang larutannya berasa asam dan dapat memerahkan
warna lakmus biru. Senyawa asam sangat banyak tetapi dapat dikelompokkan
berdasarkan jenis dan sifatnya.
a.

Sifat Asam

Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai menghasilkan ion
positif dan ion negatif. Menurut Arrhenius, jika asam dilarutkan dalam air
akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut.
HxZ (aq)
HxZ (aq) + H2O(l)

x H+ (aq) + Zx- (aq)

atau

x H3O+ (aq) + Zx- (aq)

Asam akan melepaskan ion H+ atau ion H3O+. Ion H3O+ terjadi karena ion H+
diikat oleh molekul air. Reaksi ionisasi asam biasanya ditulis dengan
melepaskan ion H+. Ion H+ inilah yang merupakan pembawa sifat asam.
Contoh reaksi ionisasi beberapa larutan asam:
1)

HCl (aq)

2)

H2SO4 (aq)

3)

CH3COOH(aq)
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H+ (aq) + Cl-(aq)
2H+ (aq) + SO42- (aq)
H+ (aq) + CH3COO- (aq)
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b. Pengelompokan Asam
Asam dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskannya,
rumusnya, dan kekuatannya.
Berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan, senyawa asam dikelompokkan
menjadi senyawa asam monoprotik, diprotik, dan tripotik.
1) Asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan satu ion H+ dalam
pelarut air, misalnya:
a) HCl(aq)

H+ (aq) + Cl- (aq)

b) HNO3 (aq)

H+ (aq) + NO3- (aq)

c) CH3COOH(aq)

H+ (aq) + CH3COO- (aq)

2) Asam diprotik, yaitu asam yang melepaskan dua ion H+ dalam pelarut
air, misalnya:
a) H2SO4(aq)

2H+ (aq) + SO42- (aq)

b) H2SiO3 (aq)

2H+ (aq) + SiO32- (aq)

c) H2S (aq)

2H+ (aq) + S2- (aq)

3) Asam tripotik, yaitu asam yang melepaskan tiga ion H+ dalam pelarut
air, misalnya:
a) H3PO4 (aq)

3H+ (aq) + PO43- (aq)

b) H3PO3 (aq)

3H+ (aq) + PO33- (aq)

Berdasarkan rumus kimianya, senyawa asam dibedakan sebagai asam non
oksi, asam oksi, dan asam organik.
1) Asam non oksi yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. Contoh
beberapa asam non oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat pada
Tabel berikut.
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Tabel 4. Beberapa contoh asam nonoksi
Rumus
Senyawa

Nama Asam

Reaksi Ionisasi

HF

Asam fluorida

HF

H+ + F-

HCl

Asam klorida

HCl

HBr

Asam bromida

Br

HCN

Asam sianida

HCN

H+ + CN-

H2S

Asam sulfida

H2S

2H+ + S2-

H+ + ClH+ + Br-

2) Asam oksi yaitu asam yang mengandung oksigen.
Contoh beberapa asam oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat pada
Tabel berikut.
Tabel 5. Beberapa contoh asam oksi
Rumus Senyawa

Nama Asam

Reaksi Ionisasi

HClO

Asam
hipoklorit

HClO

H+ + ClO-

HNO3

Asam nitrat

HNO3

H+ + NO3-

H2SO4

Asam sulfat

H2SO4

2H+ + SO4 2-

H2CO3

Asam
karbonat

H2CO3

2H+ + CO32-

H3PO4

Asam fosfat

H3PO4

3H+ + PO43-

3) Asam organik yaitu asam oksi yang umumnya terdapat pada senyawa
organik.
Contoh asam organik dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 6. Beberapa contoh asam organik
Rumus
Senyawa

Nama Asam

Reaksi Ionisasi

HCOOH

Asam format

HCOOH

H+ + HCOO-

CH3COOH

Asam asetat

CH3COOH

H+ + CH3COO-

C2H5COOH

Asam
propionat

C2H5COOH

H+ + C2H5COO-

C6H5COOH

Asam benzoat

C6H5COOH

H+ + C6H5COO-

Berdasarkan kekuatannya, asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah yang
ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi asam di dalam air.
1) Asam kuat yaitu asam yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau
mengalami ionisasi sempurna, misalnya: HCl, HBr, HI, HNO 3, HClO3,
HClO4, dan H2SO4.
2) Asam lemah yaitu asam yang derajat ionisasinya kurang dari 1 atau
mengalami ionisasi sebagian, seperti: HCOOH, CH3COOH, H2CO3, HCN,
dan H2S.
c.

Pembentukan Asam dari Oksida Non Logam

Asam dapat dihasilkan dari reaksi antara senyawa oksida non logam dengan
air.
Contoh :

CO2

+

H2O

H2CO3

N2O5

+

H2O

2HNO3

SO3

+

H2O

H2SO4

d. Asam Dalam Kehidupan Sehari-hari
Buah-buahan umumnya mengandung asam sitrat atau asam askorbat. Seperti
jeruk, tomat, apel dan nenas. Asam askorbat dikenal dengan nama vitamin C.
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Asam asetat terdapat di dalam cuka dapur yang umumnya di kemas dalam
botol atau plastik dengan kadar 25%.

Gambar 3. Tomat
Sumber: http://nobacks.com

Berikut ini beberapa asam yang ada di sekitar kita dan keberadaannya.
Tabel 7. Beberapa asam yang ada di sekitar kita
Nama

Keberadaan

Asam askorbat

Dalam buah-buahan dikenal sebagai vitamin C

Asam sitrat

Dalam jus jeruk atau buah-buahan

Asam asetat

Dalam cuka dapur

Asam klorida

Dalam asam lambung, pembersih lantai

Asam laktat

Dalam susu asam

Asam fosfat

Dalam bahan pupuk

Asam sulfat

Dalam aki mobil dan bahan pupuk

Asam sulfat diproduksi secara besar-besaran di pabrik karena banyak
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk sehari-hari

seperti

pembuatan zat warna pada cat, pupuk, pemutih kain, plastik, pembersih
logam, sabun, dan penyamakan kulit. Selain banyak manfaatnya, asam dapat
pula menimbulkan pencemaran udara dan air sehingga merusak lingkungan
misalnya pada logam-logam dan bangunan.
Asam bersifat korosif. Jika terkena logam dan marmer akan menimbulkan
reaksi. Limbah pabrik yang mengandung asam sangat berbahaya jika dibuang
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ke sungai atau ke laut karena menimbulkan korosi pada bangunan atau
jembatan dan batu karang.

Gambar 4. Reaksi batu karang dengan asam

Di beberapa daerah, sekarang telah terjadi hujan asam. Asap kendaraan yang
mengandung gas karbon dioksida akan bereaksi dengan air membentuk asam
karbonat. Sedangkan asap pabrik yang mengeluarkan gas sulfur dioksida
bereaksi dengan air membentuk asam sulfat, dan gas nitrogen dioksida
bereaksi dengan air menghasilkan asam nitrat.

Gambar 5. Asap pabrik dan akibat hujan asam
Sumber: http://www.pollutionissues.com/A-Bo/Air-Pollution.html,
http://environment.nationalgeographic.com/

2. Larutan Basa
Orang yang sakit maag atau kelebihan asam lambung biasanya diobati dengan
obat maag atau antacid. Antacid mengandung senyawa basa sehingga dapat
mengurangi kelebihan asam lambung.
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a. Sifat Basa
Basa mempunyai sifat kebalikan dari asam. Larutannya dapat membirukan
lakmus merah, karena itu jika kita mereaksikan asam dengan basa pada
jumlah yang sama akan menghasilkan larutan netral.
Menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air akan terjadi reaksi ionisasi
dan terbentuk ion OH-, sehingga ion OH- merupakan pembawa sifat basa.
Reaksi ionisasi basa secara umum dapat ditulis sebagai berikut:
L(OH)x(aq)

L+ (aq) + x OH- (aq)

Beberapa senyawa basa yang banyak digunakan adalah NaOH, Ca(OH) 2, dan
Mg(OH)2.
NaOH(aq)

Na+(aq) + OH-(aq)

Ca(OH)2(aq)

Ca2+(aq) + 2OH-(aq)

Mg(OH)2 (aq)

Mg2+ (aq) + 2OH- (aq)

b. Pengelompokan Basa
Basa dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion OH- yang dilepaskannya
dan kekuatannya. Berdasarkan ion OH- yang dilepaskan di dalam larutannya,
basa dikelompokkan menjadi basa monohidroksi dan basa polihidroksi. Basa
monohidroksi yaitu basa yang melepaskan satu ion OH- dalam larutannya,
sedangkan basa polihidroksi yaitu basa yang melepaskan lebih dari satu ion
OH- dalam larutannya. Beberapa contoh senyawa basa dan reaksi ionisasinya
tertera pada Tabel berikut.
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Tabel 8. Beberapa contoh senyawa basa
Rumus
Senyawa Basa
Basa
Monohidroksi
LiOH
NaOH
KOH

Nama Basa

Reaksi Ionisasi

Litium hidroksida

LiOH

Li+ + OH-

Natrium hidroksida
Kalium hidroksida

NaOH
KOH

Na+ + OHK+ + OH-

Basa Polihidroksi
Mg(OH)2
Magnesium(II)hidroksida

Mg(OH)2

Mg2+ + 2OH-

Ba(OH)2
Al(OH)3

Barium(II)hidroksida
Ba(OH)2
Aluminium(III)hidroksida Al(OH)3

Ba2+ + 2OHAl3+ + 3OH-

Fe(OH)2

Besi(II)hidroksida

Fe(OH)2

Fe2+ + 2OH-

Fe(OH)3

Besi(III)hidroksida

Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH-

Berdasarkan kekuatannya, basa terdiri dari basa kuat dan basa lemah yang
ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi basa di dalam larutan air.
1. Basa kuat yaitu basa yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau
mengalami ionisasi sempurna, misalnya: LiOH, NaOH, KOH.
2. Basa lemah yaitu basa yang derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 atau
mengalami ionisasi sebagian seperti: Mg(OH)2, Al(OH)3, dan NH3(aq).

c. Pembentukan Basa dari Oksida Logam
Basa dapat dihasilkan dari reaksi antara senyawa oksida logam dengan air.
Contoh :
Na2O

+

H2O

2NaOH

K2O

+

H2O

2KOH

CaO

+

H2O

Ca(OH)2

MgO

+

H2O

Mg(OH)2
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d. Basa dalam Kehidupan Sehari-hari
Beberapa senyawa basa terdapat didalam berbagai produk yang digunakan
sehari-hari.

Gambar 6. Bahan sehari-hari yang mengandung basa

Contoh nama senyawa basa pada beberapa produk tertera pada tabel berikut.
Tabel 9 Beberapa basa yang ada di sekitar kita
Nama

Keberadaan

Amonia atau amonium hidroksida Dalam pupuk dan bahan pembersih kaca
Kalsium hidroksida
Dalam air kapur, untuk cat tembok
Magnesium hidroksida
Dalam obat antacid
Natrium hidroksida

Dalam sabun dan pembersih

Basa yang banyak digunakan untuk produk industri adalah natrium
hidroksida (NaOH) yang dikenal sebagai soda api. NaOH banyak digunakan
untuk pembuatan sabun, detergen, dan bahan pembersih lain seperti pada
gambar berikut.

Gambar 7. Produk dari natrium hidroksida
Sumber: Chemistry for You
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Basa umumnya bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, sehingga akan
cepat rusak jika disimpan dalam keadaan terbuka. Jika terkena tangan akan
terasa panas atau gatal.
3. Larutan Garam
Garam yang paling dikenal adalah natrium klorida dengan rumus senyawa
NaCl. Garam dapur terkandung di dalam air laut dengan jumlah yang cukup
banyak sehingga garam dapur dapat diperoleh dengan menguapkan air laut.
Di beberapa tempat, garam dapur dapat juga ditambang dari bumi. Untuk
memurnikannya dilakukan proses pemisahan campuran.
a.

Sifat-sifat garam

Natrium klorida tidak mengubah warna lakmus merah menjadi biru atau
lakmus biru menjadi merah. Hal ini berarti larutannya bersifat netral. Di
laboratorium, garam dapur dapat dibuat dari reaksi antara asam dan basa.
Reaksi pembentukan garam dari asam dan basa disebut penetralan atau reaksi
netralisasi.
Reaksinya:

HCl(aq) + NaOH(aq)
Asam klorida

Natrium hidroksida

NaCl(aq) +
Natrium klorida

H2O(l)
Air

Garam umumnya berbentuk kristal. Pada umumnya garam terjadi karena
adanya penggantian ion hidrogen pada asam oleh ion logam. Selain itu
pembentukan kristal garam NaCl dapat diperoleh dengan mencampurkan
larutan jenuh natrium nitrat dengan larutan jenuh kalium klorida. Reaksi yang
terjadi sebagai berikut:
NaNO3(aq) + KCl(aq)

NaCl(aq) +

KNO3(l)
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Tabel 10. Tata nama garam
Asam
Nama

Rumus

Garam

Ion
Logam

Nama

Rumus

HCl

Na+
K+

Natrium klorida
Kalium klorida

Asam sulfat

H2SO4

Na+
Mg2+

Natrium sulfat
Na2SO4
Magnesium sulfat MgSO4

Asam fosfat

H3PO4

K+
Ca2+

Kalium fosfat
Kalsium fosfat

Asam
klorida

NaCl
KCl

K3 PO4
Ca3(PO4)2

b. Pengelompokan Garam
Garam dapat dikelompokkan berdasarkan sifat asam basa dan kelarutannya.
Garam ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Sifat asam basa suatu garam
bergantung pada jenis asam basa pembentuknya. Beberapa garam, asam basa
pembentuknya, dan sifatnya tertera pada tabel berikut.
Tabel 11. Rumus, nama dan sifat garam
Rumus

Nama

Asam
Basa
pembentuk pembentuk

Sifat
Garam

NaCl

Natrium klorida

HCl

NaOH

Netral

Na2CO3

Natrium
karbonat

H2CO3

NaOH

Basa

Na2 SO4

Natrium sulfat

H2SO4

NaOH

Netral

KCN

Kalium sianida

HCN

KOH

Basa

Berdasarkan kelarutannya, garam ada yang mudah larut dan sukar larut dalam
air. Contohnya tertera pada tabel berikut.
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Tabel 12. Garam yang mudah larut dan sukar larut
Garam yang mudah larut
Rumus

Nama

Rumus

NaCl

Natrium klorida

AgCl

Perak klorida

CaCl2

Kalsium klorida

PbCl2

Timbal (II) klorida

KI

Kalium iodida

PbI2

Timbal (II) iodida

KNO3

Kalium nitrat

CaCO3

Kalsium karbonat

Timbal(II)nitrat

BaCO3

Barium karbonat

Pb(NO3)2

c.

Garam yang sukar larut
Nama

Garam Dalam Kehidupan Sehari-hari

Beberapa senyawa garam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari
misalnya di bidang pertanian, kedokteran, farmasi, dll. Kegunaan beberapa
senyawa garam dalam kehidupan sehari-hari tertera pada tabel berikut.
Tabel 13. Kegunaan beberapa garam dalam kehidupan sehari-hari

Bidang

Pertanian

Senyawa Garam
Rumus

Nama

CuSO4

Tembaga (II) Sulfat

Membasmi
jamur tanaman
seperti anggur
dan kentang

CaSO4.2H2O

Kalsium sulfat dihidrat

Gips untuk patah
tulang

CaF2

Kalsium fluorida

Menguatkan
email gigi

Na2CO3

Natrium karbonat

Bahan-bahan
alat pembersih

NaHCO3

Natrium bikarbonat

Soda kue

NaCl

Natrium klorida

Penambah
asin

Kedokteran

Rumah
tangga

Kegunaan

rasa
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Penambahan larutan asam ke dalam larutan basa akan menghasilkan larutan
yang netral, jika jumlah ion H+ dari asam sama dengan ion OH- dari basa. Reaksi
penetralan banyak digunakan dalam berbagai bidang sangat membantu
kehidupan manusia.
Contoh:
Di bidang pertanian, tanah biasanya bersifat asam, sedangkan banyak
tumbuhan yang tumbuh baik pada suasana basa. Umumnya petani
menetralisir asam dengan menggunakan kapur. Di bidang kesehatan
contohnya Darah mempunyai pH sekitar 7,3 yang berarti sedikit basa.
Penyuntikan obat-obatan melalui infus harus berisi cairan dengan pH yang
hampir sama. Perubahan pH pada darah seseorang dapat mengakibatkan
kematian. Cairan dalam lambung manusia bersifat asam dengan pH sekitar 2.
Jika terlalu asam akan menyebabkan gangguan pencernaan makanan. Cara
menetralisir kelebihan asam yaitu dengan menelan antacid seperti
magnesium

hidroksida

(Mg[OH]2),

aluminium

hidroksida

(Al[OH]3),

magnesium karbonat (MgCO3), dan natrium bikarbonat (NaHCO3).
4. Indikator Asam Basa
Sifat asam, basa, dan garam dapat diidentifikasi dengan menggunakan
indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna dalam
keadaan asam atau basa. Indikator asam basa ada yang berupa indikator
buatan dan indikator alam.

a. Indikator Buatan
Indikator buatan adalah indikator yang sudah dibuat di laboratorium atau di
pabrik alat-alat kimia, kita tinggal menggunakannya. Untuk mengidentifikasi
sifat asam, basa, dan garam biasanya digunakan kertas lakmus. Kertas lakmus
terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru.
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Gambar 8. Lakmus merah dan lakmus biru

Untuk beberapa percobaan kadang-kadang digunakan indikator universal
cair, cara penggunaannya indikator ini adalah dengan meneteskan indikator
ke dalam sampel yang akan diuji, selanjutnya warna yang ditimbulkan
dibandingkan terhadap pita warna indikator atau warna larutan yang pH-nya
telah ditentukan.
Contoh harga pH beberapa larutan:
Asam klorida pH = 1
Amonia

pH = 12

Natrium hidroksida

pH = 14

Asam

0

1

2

3

Basa

4

5

6

7

8

9

10

11

12
amonia

Asam klorida

Netral
pH = 7
air

13

14
Natrium
hidroksida

Untuk mengukur pH larutan dapat pula digunakan larutan indikator asam
basa yang berubah warna pada pH tertentu, tetapi pH larutan yang didapat
tidak seakurat pengujian dengan indikator universal kertas sebab perubahan
warna indikator dalam trayek pH tertentu. Contoh trayek pH beberapa
indikator tertera pada tabel berikut:
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Tabel 14. Trayek pH beberapa indikator
Nama

Trayek pH

Metil Jingga
Metil Merah
Brom Timol Biru
Fenolftalein

3,0 - 4,4
4,2 - 6,2
6,0 - 7,8
8,0 - 9,2

Perubahan warna yang menunjukkan trayek pH indikator Metil Jingga, Metil
Merah, Brom Timol Biru dan Fenolftalein adalah sebagai berikut.
Tabel 15. Perubahan warna beberapa indikator cair
Indikator

Metil
merah

Metil
jingga

Warna indikator pada perubahan skala pH

merah

0

1

2

3

merah

0

1

kuning

jingga

4

5

6

7

8

3

4

10

11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

12

13

14

12

13

14

kuning

jingga

2

9

5

6

7

8

Tidak berwarna

Merah ungu

pink

Phenolphtalein
0

1

2

0
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4

5

6

kuning

Bromtimol
Biru

3

1

2

3

7

8

9

10

biru

hijau

4

5

6

7

11

8

9

10

11
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b. Indikator Alami
Indikator alam merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam
larutan yang sifatnya berbeda, asam, basa atau netral. Indikator alam yang
biasa digunakan untuk pengujian asam basa adalah bunga-bungaan, umbi,
kulit buah dan daun yang berwarna.
Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya,
misalnya kembang sepatu merah di dalam asam berwarna merah dan di
dalam basa berwarna hijau. Kol ungu dalam larutan asam merah fanta
sedangkan dalam larutan basa hijau.
Untuk memperoleh indikator alam ini sangat sederhana, caranya adalah
dengan menumbuk satu macam kelopak bunga/umbi/kulit buah/daun yang
berwarna sampai halus. Tambahkan ± 5 mL alkohol, aduk campuran, diamkan
sebentar kemudian pisahkan larutan ekstrak yang akan digunakan sebagai
indikator. (lihat gambar di bawah)

Gambar 9. Cara membuat indikator alam
Sumber : doc. PPPPTK IPA

Untuk melihat perubahan warna indikator tersebut siapkan tiga larutan yang
bersifat asam, basa dan netral; misalnya asam klorida (HCl), larutan basa
NaOH dan larutan garam NaCl yang bersifat netral. Teteskan larutan indikator
yang dibuat, amati warna indikator pada larutan tersebut.
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Contoh warna indikator alam dari kelopak bunga/umbi/kulit buah/daun
tertera pada tabel berikut.
Tabel 16. Contoh indikator alam dan perubahan warnanya

BAHAN
INDIKATOR

Kubis / Kol
ungu (Brassica
oleracea L.)

Hanjuang (Cor
dyline)

Kunyit
/
Curcuma
longa Linn. syn.
Curcuma
domestica Val

Bunga mawar
merah
(Rosa
Santana)
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WARNA
INDIKATOR

PERUBAHAN WARNA
Asam (HCl)

Basa (NaOH)

Garam (NaCl)
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c. Derajat Keasaman (pH)
Di daerah pertanian, keasaman atau kebasaan suatu

tanah sangat

diperhatikan karena harus sesuai dengan tanaman yang akan diproduksi.
Ada tanaman yang dapat berkembang baik dalam keasaman rendah atau
tinggi. Untuk menentukan berapa derajat keasaman suatu larutan digunakan
skala pH dan alatnya dapat berupa kertas indikator universal, indikator
universal cair dan pH meter seperti gambar berikut.

Gambar 10. Indikator universal dan pH meter

Indikator universal, umumnya berbentuk pita kertas berwarna kuning. Jika
dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa, warna kertas akan berubah
sesuai keasaman dan kebasaan larutan tersebut. Untuk menentukan pH
larutan yang diuji, bandingkan warna yang timbul dengan warna-warna pada
skala pH indikator seperti berikut.

Gambar 11. Warna-warna pada skala pH indikator

Indikator universal ada yang memiliki skala pH dari 1 sampai 11, 1 sampai 14,
juga yang sangat akurat dengan harga pH pecahan.
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Skala pH digambarkan sebagai berikut.
1

2

3

4

5

asam

6

7

netral

8

9

10

11

12

basa

Larutan yang bersifat asam mempunyai harga pH < 7
Larutan yang bersifat netral mempunyai harga pH = 7
Larutan yang bersifat basa mempunyai harga pH > 7
Contoh harga pH beberapa bahan dalam kehidupan sehari-hari.
Tabel 17. pH beberapa bahan dalam kehidupan sehari-hari
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Bahan

Skala pH

Asam lambung

1,6-3,0

Minuman ringan

2,0-4,0

lemon

2,2-2,4

cuka

2,4-3,4

Urine manusia

4,8-8,4

Susu sapi

6,3-6,6

Darah manusia

7,3-7,5

Putih telur

7,6-8,0

13

14
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sistem pernapasan manusia yang
muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta
didik.

Selain

itu,

bagian

ini

memuat

pembahasan

tentang

cara

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan,
sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal
untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga
saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator
pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam merupakan topik yang muncul
pada soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN,
topik ini termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup
nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Sifat Larutan Asam, basa, dan
Garam.
1. Soal : UN IPA SMP 2016 (P1)
Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam lima larutan.
Larutan
P
Q
R
S
T

Kertas lakmus
biru
Menjadi merah
Tetap biru
Tetap biru
Tetap biru
Menjadi merah

Kertas lakmus
merah
Tetap merah
Menjadi biru
Tetap merah
Menjadi biru
Tetap merah

Berdasarkan tabel di atas, larutan yang bersifat basa adalah ….
A.
B.
C.
D.

P dan Q
P dan T
Q dan R
Q dan S
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Pembahasan :
Larutan P merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan P bersifat asam.
Larutan Q merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan Q bersifat basa.
Larutan R tidak merubah lakmus biru dan tidak merubah lakmus merah,
berarti larutan R bersifat netral.
Larutan S merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan S bersifat basa.
Larutan T merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan T bersifat asam.
Dengan demikian, Larutan yang bersifat basa adalah larutan Q dan S.
Jawab : D
2. Soal : UN IPA SMP 2016 (P2)
Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam lima larutan.
Larutan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Warna lakmus
merah
Tetap merah
Menjadi biru
Menjadi biru
Tetap merah
Menjadi biru

Warna lakmus
biru
Menjadi merah
Tetap biru
Menjadi merah
Menjadi merah
Tetap biru

Berdasarkan tabel di atas, larutan yang bersifat asam adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (5)
D. (3) dan (4)
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Pembahasan :
Larutan (1) merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan (1) bersifat asam.
Larutan (2) merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan (2) bersifat basa.
Larutan (3) merubah lakmus merah menjadi biru dan merubah lakmus biru
menjadi merah (kunci pengecoh)
Larutan (4) merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan (4) bersifat asam.
Larutan (5) merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan (5) bersifat basa.
Dengan demikian, Larutan yang bersifat asam adalah larutan (1) dan (4).
Jawab : B
3. Soal : UN IPA SMP 2016 (P3)
Perhatikan tabel berikut!
Larutan
P
Q
R
S
T

Perubahan warna
Lakmus biru
Tetap biru
Tetap biru
Tetap biru
Menjadi merah
Menjadi merah

Lakmus merah
Tetap merah
Menjadi biru
Menjadi biru
Tetap merah
Tetap merah

Berdasarkan tabel tersebut, larutan yang bersifat basa adalah ….
A. Q dan R
B. Q dan T
C. R dan S
D. T dan U
Pembahasan :
Larutan P tidak merubah lakmus biru dan tidak merubah lakmus merah,
berarti larutan P bersifat netral.
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Larutan Q merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan Q bersifat basa.
Larutan R merubah lakmus merah menjadi biru, dan tidak merubah lakmus
biru, berarti larutan R bersifat basa.
Larutan S merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan S bersifat asam.
Larutan T merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan P bersifat asam.
Dengan demikian, Larutan yang bersifat asam adalah larutan Q dan R.
Jawab : A
4. Soal : UN IPA SMP 2017
Perhatikan gambar percobaan berikut ini!

Lakmus
merah
berubah
menjadi
biru
(1)

Lakmus
merah
tetap
merah
(2)

Lakmus biru
berubah
menjadi merah
(3)

Lakmus biru
tetap biru
(4)

Berdasarkan percobaan, larutan bersifat basa ditunjukkan oleh angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (5)
D. (3) dan (4)
Pembahasan :
Gambar (1) lakmus merah berubah menjadi biru, berarti larutan yang diujinya
bersifat basa.
Gambar (2) lakmus merah tetap merah, berarti larutan yang diujinya bersifat
asam.
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Gambar (3) lakmus biru berubah menjadi merah, berarti larutan yang diujinya
bersifat asam.
Gambar (4) lakmus biru tetap biru, berarti larutan yang diujinya bersifat basa.
Dengan demikian, Larutan yang bersifat basa adalah larutan Gambar (1) dan
(4).
Jawab : B
5. Soal : UN IPA SMP 2018 (P1 dan P2)
Perhatikan tabel perubahan indikator asam basa berikut!
Larutan

Warna kertas lakmus

yang diuji

Merah

Biru

(K)

Biru

Biru

(L)

Merah

Merah

(M)

Biru

Biru

(N)

Merah

Biru

Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh huruf ….
A. (K) dan (L)
B. (K) dan (M)
C. (L) dan (N)
D. (M) dan (N)
Pembahasan :
Larutan (K) merubah lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru tidak
berubah, berarti larutan (K) bersifat basa.
Larutan (L) merubah lakmus biru menjadi merah, dan tidak merubah lakmus
merah, berarti larutan (L) bersifat asam.
Larutan (M) merubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tidak
berubah, berarti larutan (M) bersifat basa.
Larutan (N) lakmus biru dan merah tidak berubah, berarti larutan (N) bersifat
netral.
Dengan demikian, Larutan yang bersifat asam adalah larutan (K) dan (M).
Jawab : B
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Kisi-kisi Pengembangan Soal HOTS
NO
1.

2.

Lingkup
Materi

3.3 Menjelaskan konsep campuran
dan zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Pengukuran,
Zat, dan

3.3 Menjelaskan konsep campuran
dan zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Pengukuran,
Zat, dan

3.3 Menjelaskan konsep campuran
dan zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Pengukuran,
Zat, dan

Sifatnya

Sifatnya

Sifatnya

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk Soal

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

Peserta dapat menganalisis tabel
data hasil percobaan untuk
menentukan sifat larutan asam
dan basa.

1.

L3

Pilihan Ganda

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

Peserta dapat menentukan sifat
asam atau basa suatu larutan
berdasarkan hasil pengujian
suatu larutan dalam kehidupan
sehari-hari

2.

L3

Pilihan Ganda

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

Diberikan beberapa pernyataan
mengenai sifat asam dan basa
suatu larutan, Peserta dapat
menentukan sifat basa larutan
dalam kehidupan sehari-hari.

3.

L3

Pilihan Ganda
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3.

Kompetensi yang Diuji

NO

Kompetensi yang Diuji
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Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk Soal

Peserta
didik
dapat
memperkirakan sifat suatu
bahan
dalam
kehidupan
sehari-hari berdasarkan hasil
percobaan.

4.

L3

Pilihan Ganda

5.

L3

Pilihan Ganda

6.

L3

Pilihan Ganda

4.

3.3 Menjelaskan konsep campuran Pengukuran,
dan zat tunggal (unsur dan Zat, dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
Sifatnya
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

5.

3.3 Menjelaskan konsep campuran Pengukuran,
dan zat tunggal (unsur dan Zat, dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
Sifatnya
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

3.3 Menjelaskan konsep campuran Pengukuran,
dan zat tunggal (unsur dan Zat, dan
senyawa), sifat fisika dan kimia,
Sifatnya
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat
Larutan
Asam,
Basa,
dan
Garam

6.

Peserta didik dapat menentukan
sifat larutan basa berdasarkan
data hasil percobaan.

Peserta
didik
dapat
memprediksi hasil pengujian
sifat larutan asam basa dengan
menggunakan kertas lakmus.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menentukan
sifat
larutan asam dan
basa berdasarkan
data
hasil
percobaan.

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

Aplikasi



Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Kunci
Jawaban
B

Perhatikan data berikut!
Perubahan Warna pada Lakmus
Larutan
Lakmus Merah

Lakmus Biru

I

biru

biru

II
III
IV

merah
merah
biru

merah
biru
biru

Dari data pengujian beberapa larutan dengan lakmus
merah dan lakmus biru tersebut, larutan manakah yang
bersifat basa adalah ..
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal
2

A. Cuka dapur
B. Air mineral

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

D. Air garam

Peserta didik dapat
memperkirakan
sifat suatu bahan
dalam
kehidupan
sehari-hari
berdasarkan hasil
percobaan.
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Penalaran

Suatu larutan diuji dengan lakmus merah berubah menjadi
biru, diuji dengan lakmus biru tetap biru. Diperkirakan
larutan tersebut adalah ....

C. Antasid

INDIKATOR SOAL

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

Kunci
Jawaban
C

Unit Pembelajaran
Sifat Larutan Asam, Basa, Garam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
3

Aplikasi



Penalaran

Berikut merupakan sifat dari larutan kapur sirih, kecuali
….
A. Dalam air melepaskan ion OHB. Bersifat merusak kulit (kaustik)
C. Dapat membirukan lakmus merah

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

D. Jika diukur dengan menggunakan pH meter berada
pada rentang pH < 7
Kunci
Jawaban
D

Diberikan beberapa
pernyataan
mengenai sifat asam
dan basa suatu
larutan,
Peserta
dapat menentukan
sifat basa larutan
dalam
kehidupan
sehari-hari.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
4

Peserta didik dapat
memperkirakan
sifat suatu bahan
dalam
kehidupan
sehari-hari
berdasarkan hasil
percobaan.
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Aplikasi



Penalaran

jika diteteskan pada larutan Ca(OH) 2. Larutan dibawah ini
yang akan menghasilkan warna yang sama jika diteteskan
indikator sejenis adalah….
A. air aki
B. air jeruk

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

RUMUSAN BUTIR SOAL
Ekstrak kembang sepatu akan memberikan warna hijau

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

C. larutan cuka
D. Larutan sabun

Kunci
Jawaban
D

Unit Pembelajaran
Sifat Larutan Asam, Basa, Garam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
5

Peserta didik dapat
menentukan
sifat
larutan
basa
berdasarkan
data
hasil percobaan.

Aplikasi



Penalaran

menggunakan indikator alami dari ekstrak kol ungu dan
kunyit:

Larutan
I
II
III
IV

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini adalah hasil pengujian beberapa larutan dengan

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Kunci
Jawaban
D

Indikator alam
Kol ungu
Merah
Ungu
Hijau
biru

Kunyit
Kuning cerah
Kuning warna kunyit
Merah coklat
Merah coklat

Dari hasil pengujian tersebut larutan yang bersifat basa
adalah….
A. larutan I dan II
B. larutan II dan III
C. larutan II dan IV
D. larutan III dan IV
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Ilmu Pengetahuan Alam

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari.

Buku
Sumber :

Peserta didik dapat
memprediksi
hasil
pengujian sifat larutan
asam basa dengan
menggunakan kertas
lakmus.
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Aplikasi



Penalaran

Nomor
Soal

Ketika sakit maag Mira kambuh. Dokter memberikan obat

6

tersebut di uji dengan menggunakan kertas lakmus, apa

yang bertujuan untuk menetralisir asam lambung. Jika obat
yang terjadi pada kertas lakmus merah dan biru tersebut?
A. Kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru tidak

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI

MATERI
Sifat Larutan Asam,
Basa, dan Garam

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

berubah warna.
B. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru,
Kunci
Jawaban
B

sedangkan kertas lakmus biru tetap biru.
C. Kertas lakmus merah tetap menjadi merah,
sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi
merah.
D. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru,
sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi
merah.

Unit Pembelajaran
Sifat Larutan Asam, Basa, Garam

KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menjelaskan konsep
campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan 4.3. Menyajikan
hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan campuran di kelas VII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan mencapai
level pemahaman (C2). Meskipun KD ini masih di level pemahaman, akan
tetapi pembelajaran tetap menuntut Saudara untuk melatihkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan
menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti
Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk
mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di unit Sifat Larutan Asam, Basa, dan Garam menggunakan
model discovery learning dan pendekatan saintifik, dengan metode praktik dan
diskusi. Seperti telah diketahui, model pembelajaran ini merupakan model
yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta
didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan
LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan
merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada unit Sifat Larutan Asam, Basa, dan
Garam terdiri atas: 1) Larutan Asam; 2) Larutan Basa; 3) Larutan Garam; dan
4) Indikator Asam Basa. Unit ini merupakan konten yang kaya akan
pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong
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serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan
sehari-hari yang berkaitan unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit
ini menyajikan suatu fenomena orang yang mengalami sakit maag (lambung),
pada bagian lambungnya terasa perih, hal ini disebabkan kelebihan asam
lambung karena tidak ada asupan makanan. Untuk menurunkan tingkat
keasamaan (kadar asam lambung) dapat digunakan suatu zat penawar yang
bersifat basa. Obat sakit maag yang dikenal yaitu antasida. Selain itu, fenomena
kontekstual lainnya yang dapat disajikan oleh Saudara, yaitu tanah yang
bersifat asam, agar tumbuhan dapat tumbuh baik pada tanah tersebut
biasanya dinetralisir dengan menggunakan kapur yang bersifat basa. Saudara
dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang
terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik menggali informasi
kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level
kognitif penalaran (L3). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memahami unit ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu
mengembangkan soal-soal pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Unit Pembelajaran
Sifat Larutan Asam, Basa, Garam

UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 18. Lembar Persepsi Pemahaman Unit
Kriteria

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar

2

Mampu
menghubungkan
konten
fenomena kehidupan sehari-hari

3

Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik

4

Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas

6

Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan

7

Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan

8

Memahami Konten secara menyuluh dengan baik

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik

10

Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat

1

2

3

dengan

Jumlah
Jumlah Total

81

4

Keterangan
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
𝑆𝑘𝑜𝑟 =

Jumlah Total
40

𝑥 100

Keterangan Umpan Balik
Skor

Umpan Balik

< 70

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan fasilitator di MGMP
sampai anda memahaminya.

70 - 79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.

80 - 89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pemisahan campuran. Melalui pembahasan materi
yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pemisahan campuran di kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun
soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam Unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan konsep
campuran, jenis campuran, prinsip kerja pemisahan campuran, metode
pemisahan campuran, melakukan percobaannya, dan mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari sekaligus mendorong peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model yang digunakan dalam
pembelajaran ini adalah model pembelajaran Siklus belajar 5e (Learning cycle
5E)

dengan sintaks 1) Engagement (keterlibatan); 2) Exploration

(Penjelajahan); 3) Explanation (menjelaskan); 4) Elaboration (elaborasi); 5)
Evaluation (Evaluasi).
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Topik pemisahan campuran yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri
atas konsep campuran, jenis campuran, prinsip kerja pemisahan campuran,
metode pemisahan campuran, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, unit ini dilengkapi dengan lima buah LKPD, yaitu 1) Metode
Pemisahan Filtrasi, 2) Metode Pemisahan Kristalisasi, 3) Metode Pemisahan
Kromatografi, 4) Metode Pemisahan Destilasi, 5) Metode Pemisahan
Sublimasi. LKPD yang dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah
mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO
KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
3.3 Menjelaskan
konsep
campuran
dan
zat
tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

KD KETERAMPILAN
4.3 Menyajikan
hasil
penyelidikan
atau
karya tentang sifat
larutan,
perubahan
fisika dan perubahan
kimia, atau pemisahan
campuran

TARGET KD

KELAS

1. Menjelaskan konsep campuran VII
dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjelaskan konsep zat tunggal
(unsur dan senyawa) dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Menjelaskan konsep sifat fisika zat
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menjelaskan konsep sifat kimia zat
dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menjelaskan konsep perubahan
fisika dalam kehidupan sehari-hari.
6. Menjelaskan konsep perubahan
kimia dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang sifat larutan.
2. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang perubahan fisika dan
kimia
3. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang pemisahan campuran

VII

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
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pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 di kelas VII
dikembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Unit ini
dikembangkan dari target kompetensi menjelaskan konsep campuran
khususnya pemisahan campuran. Pada tabel 2 terdapat rincian indikator yang
dikembangkan pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 di kelas VII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
IPK Pendukung
3.3.7 Menjelaskan
konsep
campuran
3.3.8

Menyebutkan
campuran

IPK Keterampilan
4.3.3

jenis-jenis 4.3.4

Merancang percobaan pemisahan
campuran
dengan
metode
pemisahan campuran
Melaksanakan
percobaan
pemisahan campuran dengan
metode pemisahan campuran
(Filtrasi, Sublimasi, Kromatografi,
Kristalisasi)

IPK Kunci
3.3.9 Menerangkan prinsip kerja 4.3.5 Menyajikan
laporan
hasil
dari pemisahan campuran
penyelidikan pemisahan campuran
menggunakan metode pemisahan
campuran
(Filtrasi,
Sublimasi,
Kromatografi, Destilasi, Kristalisasi)
3.3.10 Menjelaskan
metode
pemisahan campuran yang
terdiri
dari
filtrasi,
kristalisasi,
sublimasi,
destilasi, dan kromatografi
3.3.11 Menerapkan
metode
pemisahan campuran yang
tepat
berdasarkan
karakteristik zat
3.3.12 Mencontohkan
konsep
pemisahan campuran dalam
kehidupan sehari-hari
IPK Pengayaan
3.3.13 Menguji proses penjernihan 4.3.6 Mendesain alat penyaring air
air dengan menggunakan
sederhana
konsep pemisahan campuran
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Pemisahan campuran banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari salah
satunya yaitu masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah untuk
keperluan mencuci, memasak, dan untuk air minum. Air tanah yang letaknya
dengan persawahan biasanya masih berwarna kuning. Untuk mendapatkan
air yang jernih dapat digunakan metoda pemisahan campuran melalui
penyaringan (filtrasi). Metoda penyaringan ini memerlukan suatu bahan
penyaring yang dapat menahan partikel-partikel yang menyebabkan air tanah
tersebut kuning. Air tanah yang disaring melalui alat penyaring diharapkan
menjadi jernih, air jernih ini yang dinamakan filtrat, sedangkan pengotor yang
tertinggal di alat penyaring dinamakan residu.

Gambar 1. Penjernihan air sederhana
Sumber : kelair.bppt.go.id
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Pada tambak air garam yang banyak ditemukan di daerah pesisir pantai, untuk
mendapatkan garam digunakan suatu metoda pemisahan campuran
(penguapan). Prosesnya adalah air laut ditampung dalam sebuah tambak, dan
dibiarkan tersinari matahari, sehingga air laut tersebut menguap, sehingga
yang tersisa adalah kristal-kristal garam, yang selalu dipergunakan untuk
memasak setelah melalui proses penambahan iodium pada industri
pembuatan garam dapur.

Gambar 2. Proses Kristalisasi Garam
Sumber : fisikazone.com

Pada tambak air garam yang banyak ditemukan di daerah pesisir pantai, untuk
mendapatkan garam digunakan suatu metoda pemisahan campuran
(penguapan). Prosesnya adalah air laut ditampung dalam sebuah tambak, dan
dibiarkan tersinari matahari, sehingga air laut tersebut menguap, sehingga
yang tersisa adalah kristal-kristal garam, yang selalu dipergunakan untuk
memasak setelah melalui proses penambahan iodium pada industri
pembuatan garam dapur.
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Pada saat kita mengisi bahan bakar di SPBU kita menemukan beberapa jenis
bahan bakar diantaranya solar dan bensin. Selain itu kita juga mengenal bahan
bakar gas LPG (elpiji), bahan bakar pesawat terbang (kerosin), bahan bakar
jet, minyak tanah, bahkan lilin parafin. Ke semua bahan bakar itu berasal dari
satu sumber daya alam yaitu minyak bumi yang merupakan minyak mentah
(crude oil). Minyak mentah tersebut agar dapat dimanfaatkan menjadi
berbagai bahan bakar harus melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu
yaitu dengan menggunakan metoda pemisahan campuran yaitu destilasi.
Metoda pemisahan campuran ini didasarkan pada titik didih dari komponenkomponen zat bahan bakar yang akan dipisahkan dan jumlah atom karbon
pembentuk rantai karbonnya. Proses destilasi yang sederhananya dapat
digambarkan ketika kita memasak air, beberepa saat setelah air mendidih
ketika kita angkat tutup gelas tersebut tampak ada butiran-butiran air, bahkan
jika butiran air itu banyak akan menetes turun dari tutup panci tersebut.
Turunnya tetesan air air tutup panci tersebut merupakan salah satu bentuk
dari hasil destilasi.
Obat-obatan herbal yang berasal dari tumbuhanyang digunakan masyarakat
pada saat ini sebagai alternatif penyembuhan suatu penyakit merupakan hasil
penelitian para ahli dengan melihat kandungan zat kimia yang ada pada
tumbuhan tersebut. Untuk memperoleh hasil kandungan zat apa saja yang
terdapat pada tumbuhan tersebut digunakan suatu metoda pemisahan
campuran yaitu kromatogafi yang didasarkan pada pendisrtibusian fasa cairan
berupa zat yang akan dipisahkan terhadap fasa diam yang biasanya berupa
padatan.
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Metoda pemisahan campuran yang lainnya yaitu untuk bahan-bahan yang
memiki sifat dapat menyublim yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas,
contohnya kapur barus yang kotor. Ketika campuran kapur barus dan
pengotor dipanaskan, maka kapur barus akan menguap sedangkan
pengotornya tidak. Uap kapur barus akan segera mengkristal ketika menemui
daerah yang cukup dingin. Dengan demikian kapur barus murni bisa diperoleh
kembali. Selain kapur barus ada zat lain yang memiliki sifat menyublim yaitu
iodin, jadi untuk mendapatkan iodin murni dapat digunakan metoda
pemisahan campuran dengan sublimasi.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik Pemisahan campuran pada
Kompetensi Dasar 3.3. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur
dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari, di kelas VII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal
ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Pemisahan
Campuran.
1. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
1

Soal
Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di
Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka
menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai, sehingga dapat terkena
panas matahari langsung kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan
diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi.
Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah….
A. Evaporasi
B. Filtrasi
C. Destilasi
D. Kromatografi

Identifikasi
Level

:

Aplikasi

Kognitif
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Indikator

:

yang

Mencontohkan konsep pemisahan campuran dalam kehidupan
sehari-hari

bersesuaian
Diketahui

:

Proses pembuatan garam dari air laut oleh petani garam pada
tambak-tambak di tepi pantai.

Ditanyakan

:

Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut

Materi yang

:

Metode pemisahan campuran

dibutuhkan

Contoh soal UN Tahun 2018

2.

No.
1

Soal
Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut!

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah..….
A. filtrasi
B. destilasi
C. sublimasi

D. evaporasi
Identifikasi
Level Kognitif
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:

Aplikasi
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Indikator

:

yang

Mencontohkan konsep pemisahan campuran dalam kehidupan
sehari-hari

bersesuaian
Diketahui

:

Gambar pemisahan suatu campuran

Ditanyakan

:

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut
adalah

Materi yang

:

Metode pemisahan campuran

dibutuhkan

No.
2

Soal
Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut!

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah..….
A. filtrasi
B. sublimasi

C. evaporasi
D. kromatografi
Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi

Indikator

:

Mencontohkan konsep pemisahan campuran dalam kehidupan

yang

sehari-hari

bersesuaian
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Diketahui

:

Gambar pemisahan suatu campuran

Ditanyakan

:

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut
adalah

Materi yang
dibutuhkan
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:

Metode pemisahan campuran
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan

topik

pemisahan

campuran.

Bahan

pembelajaran

dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke- 1
Untuk mendapatkan zat murni dari zat asalnya yang pada umumnya bersifat
campuran dari berbagai senyawa, diperlukan beberapa metode yang tepat
untuk memisahkannya. Contohnya pada fenomena yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari seperti pembuatan garam yang dihasilkan dari air laut,
mendapatkan air bersih melalui penjernihan air, mendapatkan minyak kayu
putih dari pohon kayu putih, dan bensin yang didapatkan dari penyulingan
minyak bumi.
Bagaimana proses dari masing-masing metode pemisahan campuran di atas?
Untuk mempelajarinya, mari kita melakukan aktivitas di bawah ini. Aktivitas
ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) menjelaskan prinsip pemisahan
campuran; dan 2) Praktik Pemisahan campuran dengan menggunakan filtrasi,
kristalisasi, kromatografi, sublimasi, dan destilasi. Setelah melakukan aktivitas
tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut.
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Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai KD 3.3 dan 4.3 megenai topik
pemisahan campuran. Untuk membahas topik ini dilaksanakan dalam dua
pertemuan. Pertemuan ke-1 akan membahas metode pemisahan campuran
filtrasi, kristalisasi, dan kromatografi, sedangkan destilasi dan sublimasi
dilanjutkan pada pertemuan ke-2. Topik pemisahan campuran ini
menggunakan model pembelajaran Siklus belajar 5e (Learning cycle 5E)
dengan sintaks 1) Engagement (keterlibatan); 2) Exploration (Penjelajahan);
3) Explanation (menjelaskan); 4) Elaboration (elaborasi); 5) Evaluation
(Evaluasi). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40’ dalam dua pertemuan

1. Prinsip Pemisahan Campuran
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menentukan jenis-jenis campuran berdasarkan hasil pengamatan
demonstrasi dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
(Engangement)

: 30 Menit.

Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
2. Menyiapkan tiga gelas yang berisi air putih.
3. Menyiapkan bahan-bahan seperti tanah/pasir, garam, sirup, tinta, kapur
barus yang sudah bercampur dengan pengotor.
4. Memanggil tiga orang perwakilan peserta didik untuk melakukan
demonstrasi dengan langkah sebagai berikut.
a. Masing-masing peserta didik memasukkan bahan kedalam setiap gelas.
Tanah/pasir ke gelas 1, garam ke gelas ke 2, dan sirup ke gelas 3.
b. Setelah dimasukkan, lalu aduk campuran tersebut.
c. Amati campuran pada ketiga gelas tadi, masing-masing kelompok
mengisi hasil pengamatannya pada tabel berikut.
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Hasil
Jenis
Pengamatan
Campuran
Air dan Tanah
Keruh
ada Heterogen
endapan
Air dan Garam Air garam, berasa Homogen
kotor
asin

Dapat/Tidak
dipisahkan
Dapat

3

Air dan sirup

Air
menjadi Homogen
berwarna

Dapat

4

Tinta

Berwarna
pekat

Homogen

Dapat

5

Kapur
kotor

barus Kapur barus kotor

Heterogen

Dapat

Gelas ke
1
2

Campuran

hitam

Dapat

5. Meminta peserta didik melakukan kajian literatur yang berkaitan dengan
metode pemisahan campuran.

2. Praktik Metode Pemisahan Campuran
(Filtrasi, Kristalisasi, dan kromatografi )
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menentukan metode pemisahan campuran berdasarkan karakteristik zat
dengan tepat.
b. Melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan metode yang tepat
dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 90 Menit.
(Exploration, Explanation, dan Elaboration)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membimbing peserta didik dalam menentukan metode pemisahan yang
akan digunakan dalam memisahkan campuran berdasarkan karakteristik
zat melalui diskusi secara klasikal.
2. Dalam setiap kelompok disiapkan:
a. LKPD Pemisahan Campuran (Filtrasi, Kristalisasi, dan Kromatografi)
b. Alat dan bahan percobaan permisahan campuran sebagai berikut:
• Alat Filtrasi : Gelas kimia 100 ml, labu erlenmeyer 100 ml, corong
kaca
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•
•

•
•

•
•
•

Bahan filtrasi : air, pasir/tanah, kertas saring
Alat Filtrasi penjernihan air : gunting, air keruh, botol aqua
Bahan filtrasi penjernihan air : kapas, ijuk, kerikil, arang, pasir
Alat Kristalisasi : Gelas kimia 100 ml, labu erlenmeyer 100 ml,
batang pengaduk, spatula, corong kaca, cawan porselein, Kaki tiga,
kasa dan lampu spiritus
Bahan Kristalisasi : Garam dapur, air
Alat Kromatografi : Gelas kimia, batang pengaduk
Bahan Kromatografi : kertas saring yang berukuran 15 x 2, tinta
warna/bahan warna lainnya (spidol)

3. Peserta didik mengamati dan mendiskusikan tabel percobaan dibawah
bersama kelompok.
No.
1.
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Percobaan
a. Masukkan tanah/pasir ke dalam gelas yang telah
berisi air, lalu aduk
b. Lipat kertas saring dan simpan di atas corong
kaca
c. Saringlah campuran tanah/pasir tadi ke dalam
labu erlenmayer 100 mL
d. Amati apa yang terjadi!
Praktik Filtrasi Penjernihan air untuk
Pengayaan
a. Siapkan dua botol aqua yang telah dipotong
bawahnya
b. Susun bahan dibotol penjernihan pertama dari
bawah ke atas dengan urutan:
- Kerikil, Ijuk, Pasir, Arang, Ijuk
c. Cuci semua bahan untuk proses penjernihan
botol kedua menggunakan air bersih
d. Kemudia susun bahan yang sudah dicuci
tersebut ke botol penjernihan kedua dari bawah
ke atas dengan urutan :
- Kapas, kerikil, ijuk, arang, pasir, kerikil,
kapas
e. Siapkan botol sebagai tempat hasil penyaringan,
lalu letakkan botol tersebut di bawah botol
pertama dan kedua yang sudah disusun dengan
bahan-bahan penjernihan air. Kemudia
masukkan air keruh ke dalam botol penjernihan
pertama dan kedua. Kemudian masukkan air
keruh ke dalam botol penjernihan pertama dan
kedua.

Alat dan Bahan
Alat : gelas kimia, labu
erlenmayer,
corong
kaca
Bahan : air, tanah/pasir,
kertas saring

Alat : gunting, air keruh,
botol aqua
Bahan : kapas, ijuk,
kerikil, arang, pasir
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No.
f.

2.

a.
b.
c.
d.
e.

3.

a.
b.
c.

d.
e.

f.

Percobaan
Amati perubahan air di botol penjernihan
pertama dan kedua, sebelum dan sesudah
penyaringan.
Masukkan garam kotor ke dalam gelas berisi air,
lalu aduk.
Saringlah campuran garam tadi ke dalam labu
erlenmayer 100 mL
Pindahkan larutan ke dalam cawan porselein.
Panaskan cawan porselein sampai semua air
menguap dan mengering.
Bandingkan garam hasil yang diperoleh dengan
garam mula-mula
Buatlah garis dengan pensil pada jarak 1 cm
dari ujung bawah kertas saring
Totolkan zat warna tinta/spidol pada kertas
kromatografi.
Gantungkan kertas kromatografi/kertas saring
pada gelas ukur, di dalam gelas kimia yang berisi
air setinggi 1 Cm., zat warna jangan tenggelam
seperti gambar dibawah ini
Biarkan air meresap naik sampai 1 cm dari tepi
atas kertas saring.
Biarkan beberapa saat sampai muncul noda
warna lalu keluarkan kertas kromatografi dari
dalam gelas kimia dan amati noda yang ada pada
kertas tersebut. Catat hasil pengamatan!
Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan
tersebut!

Alat dan Bahan

Alat : Gelas kimia 100 ml,
labu erlenmeyer 100 ml,
corong
kaca,
batang
pengaduk,
cawan
porselein, Kaki tiga, kasa
dan lampu spiritus
Bahan : Garam, air

Alat : Gelas kimia,
batang pengaduk
Bahan : kertas saring
yang berukuran 15 x 2,
tinta
warna/bahan
warna lainnya (spidol)

4. Setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar
kebutuhan percobaannya.
5. Lakukan percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah
diberikan, amati dan catat hasil pengamatan.
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan percobaan di
depan kelas. (Elaborasi)
7. Peserta didik dibimbing saudara menarik kesimpulan metode
pemisahan campuran filtrasi, kristalisasi, dan kromatografi.
8. Peserta didik diminta untuk membaca metode pemisahan campuran
sublimasi dan destilasi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke- 2
3. Praktik Metode Pemisahan Campuran
(Destilasi dan Sublimasi)
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menentukan metode pemisahan campuran berdasarkan karakteristik zat
dengan tepat.
b. Melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan metode yang tepat
dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 60 Menit.
(Exploration, Explanation, dan Elaboration)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membimbing peserta didik dalam menentukan metode pemisahan yang
akan digunakan dalam memisahkan campuran berdasarkan karakteristik
zat melalui diskusi secara klasikal.
2. Dalam setiap kelompok disiapkan:
a. LKPD Pemisahan Campuran (Destilasi dan Sublimasi)
b. Alat dan bahan percobaan permisahan campuran sebagai berikut:
- Alat Destilasi : Statif, Klem 3 jari, penjepit klem, Labu destilasi,
Selang plastik/ karet, labu erlenmeyer 100 mL, Pembakar spiritus,
Termometer (-10 – 110o Celsius), sumbat karet/gabus, kawat kasa,
dan kaki tiga.
- Bahan Destilasi : sirup, air, dan spirtus.
- Alat Sublimasi : Cawan penguap, kaca arloji, Kaki tiga dan kawat
kasa, Pembakar spirtus, serta Lumpang dan alu.
- Bahan Sublimasi : Kapur barus dan pasir.
3. Peserta didik mengamati dan mendiskusikan tabel percobaan di bawah ini
bersama dengan kelompok.
No.
1.

Percobaan
Destilasi :
-
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Alat dan bahan
-

Alat Destilasi : Statif,

Merangkai alat destilasi (di bantu

Klem 3 jari, penjepit

oleh guru)

klem,

Labu

destilasi,

Unit Pembelajaran
Pemisahan Campuran

No.

Percobaan

Alat dan bahan
Selang plastik/ karet,
labu erlenmeyer 100 mL,
Pembakar

spiritus,

Termometer (-10 – 110o
Celsius),

sumbat

karet/gabus, kawat kasa,
dan kaki tiga.
-

Masukkan larutan sirup ke dalam

-

Bahan Destilasi : sirup,
air, dan spirtus.

labu detilasi
-

Panaskan labu destilasi.

-

Amati proses destilasi dengan
menjaga suhu termometer pada
suhu air mendidih.

2.

Sublimasi :
-

-

-

Alat Sublimasi : Cawan

Tumbuk 1 butir kapur barus menjadi

penguap,

butiran-butiran kecil selanjutnya

Kaki tiga dan kawat kasa,

tambahkan pasir sedikit, kemudian

Pembakar spirtus, serta

di aduk rata.

Lumpang dan alu.

Masukkan kapur barus yang telah
bercampur dengan pasir ke dalam

-

kaca

arloji,

Bahan Sublimasi : Kapur
barus, pasir, dan es batu.

cawan penguap.
-

Tutup cawan tersebut oleh kaca
arloji yang diatasnya diletakkan es
batu.

-

Panaskan

cawan

dalam

waktu

beberapa menit, matikan api dan
diamkan

beberapa saat

sampai

dingin, amati bagian bawah kaca
arloji.

4. Setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar
kebutuhan percobaannya.
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5. Lakukan percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan,
amati dan catat hasil pengamatan.
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan percobaan di depan
kelas.
7. Peserta didik dibimbing saudara menarik kesimpulan metode pemisahan
campuran sublimasi dan destilasi.

4. Puzzle Metode Pemisahan Campuran
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menyimpulkan prinsip dan metode pemisahan campuran yang tepat
digunakan.
b. Menerapkan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari
dengan baik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
(Evaluation)

: 30 Menit.

Apa yang saudara lakukan:
1. Membagikan potongan-potongan kartu mengenai prinsip kerja dan
metode pemisahan campuran serta aplikasinya dalam kehidupan seharihari kepada setiap kelompok.
2. Peserta didik dalam kelompoknya menyusun potongan-potongan kartu
tersebut menjadi runutan cerita dalam setiap metode pemisahan
campuran.
3. Kelompok yang selesai pertama diberikan apresiasi.
4. Setelah selesai menempel puzzlenya di dinding, setiap kelompok
berkeliling ke kelompok lain untuk mengoreksi dan memberikan nilai pada
karya temannya di kelompok lain.
5. Kelompok dengan nilai tertinggi mempresentasikan puzzle nya di depan
kelas.
6. Bersama-sama dengan peserta didik meyimpulkan semua pembelajaran
dari awal sampai akhir.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1. Filtrasi
I.

Pendahuluan
Filtrasi atau penyaringan adalah cara pemisahan campuran yang
didasarkan pada perbedaan ukuran partikel dari suatu campuran.
Campuran dituangkan melalui saringan. Sehingga partikel kecil akan
masuk ke dalam lubang, sedangkan partikel yang besar tidak. Filtrasi
merupakan salah satu metode pemurnian karena dapat memisahkan
suatu campuran dari pengotornya.

II. Tujuan
Memurnikan atau memisahkan larutan ke dalam komponen-komponen
penyusunnya berdasarkan perbedaan ukuran partikel.
III. Alat dan Bahan
Alat :
-

Gelas kimia 100 mL,
Batang pengaduk,
Corong Kaca
Labu Erlenmayer 100 mL,

Bahan :
- Tanah/pasir,
- air, dan
- kertas saring.

IV. Cara Kerja
a. Masukkan tanah/pasir ke dalam gelas yang telah berisi air, lalu aduk
b. Lipat kertas saring dan simpan di atas corong kaca
c. Saringlah campuran tanah/pasir tadi ke dalam labu erlenmayer 100
mL
d. Amati apa yang terjadi!
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V. Tabel Data Pengamatan
No

Data yang diamati

Hasil Pengamatan

VI. Pertanyaan
1. Mengapa ampas tanah/pasir tidak bisa lolos dari kertas saring?
2. Apa yang menjadi dasar pemisahan komponen campuran melalui
filtrasi?
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LKPD 1. Filtrasi Penjernihan Air (Pengayaan)
I. Pendahuluan
Filtrasi atau penyaringan adalah cara pemisahan campuran yang
didasarkan pada perbedaan ukuran partikel dari suatu campuran.
Campuran dituangkan melalui saringan. Sehingga partikel kecil akan
masuk ke dalam lubang, sedangkan partikel yang besar tidak. Filtrasi
merupakan salah satu metode pemurnian karena dapat memisahkan
suatu campuran dari pengotornya.
II. Tujuan
Memurnikan atau memisahkan larutan ke dalam komponen-komponen
penyusunnya berdasarkan perbedaan ukuran partikel.
III. Alat dan Bahan
Alat :
-

Gunting,
Botol aqua,

Bahan :
- Air keruh,
- Kapas,
- Ijuk,
- Kerikil,
- Arang,
- Pasir

IV. Cara Kerja
a. Siapkan dua botol aqua yang telah dipotong bawahnya
b. Susun bahan dibotol penjernihan pertama dari bawah ke atas dengan
urutan:
- Kerikil, Ijuk, Pasir, Arang, Ijuk
c. Cuci semua bahan untuk proses penjernihan botol kedua menggunakan
air bersih
d. Kemudia susun bahan yang sudah dicuci tersebut ke botol penjernihan
kedua dari bawah ke atas dengan urutan :
- Kapas, kerikil, ijuk, arang, pasir, kerikil, kapas
e. Siapkan botol sebagai tempat hasil penyaringan, lalu letakkan botol
tersebut di bawah botol pertama dan kedua yang sudah disusun
dengan bahan-bahan penjernihan air. Kemudia masukkan air keruh ke
dalam botol penjernihan pertama dan kedua. Kemudian masukkan air
keruh ke dalam botol penjernihan pertama dan kedua.
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f. Amati perubahan air di botol penjernihan pertama dan kedua, sebelum
dan sesudah penyaringan.
V. Tabel Data Pengamatan
Botol
1

Data yang diamati
Warna air awal
Warna air sesudah disaring

2

Warna air awal
Warna air sesudah disaring
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LKPD 2. Kristalisasi
I. Pendahuluan
Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat
yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan
bahan dalam suatu pelarut. Pada percobaan ini akan dilakukan
pengolahan garam kotor dalam skala laboratorium (skala mikro) yaitu
membersihkan garam dapur dari pengotornya.
II. Tujuan Percobaan
Memurnikan garam dapur dari zat pengotor
III. Alat dan Bahan
Alat :
-

gelas kimia 100 ml
labu erlenmeyer 100 ml
batang pengaduk
spatula
corong kaca
cawan porselein
Kaki tiga, kasa dan lampu spiritus

Bahan :
-

Garam dapur yang kotor
Kertas saring
Air

IV. Cara kerja
a. Masukkan satu sendok makan garam dapur kotor ke dalam gelas kimia
100 mL.
b. Tambahkan 50 mL air, sambil diaduk-aduk.
c. Saringlah larutan menggunakan kertas saring ke dalam labu
Erlenmeyer 100 mL.
d. Pindahkan filtrat ke dalam cawan porselein.
e. Panaskan cawan porselein sampai semua air menguap dan mengering.
(gambar berikut)
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f. Bandingkan garam hasil yang diperoleh dengan garam mula-mula

V. Tabel Data Pengamatan
No

Data yang diamati

1.

Warna garam dapur awal

2.

Warna campuran

3.

Warna filtrat

4.

Wujud zat residu/ampas

5.

Jenis zat residu/ampas

6.

Warna zat residu/ampas

7.

Warna zat yang terbentuk
setelah penguapan

8.

Wujud zat yang terbentuk
setelah penguapan

9.

Jenis zat yang terbentuk
setelah penguapan
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VI. Pertanyaan
1. Adakah perbedaan antara garam sebelum dan sesudah percobaan?
2. Apa yang menjadi dasar komponen pemisahan campuran melalui
proses penguapan (kristalisasi)?
3. Mengapa garam dapur tidak dapat dipisahkan dari air (pelarut) dengan
cara filtrasi ?
4. Berikan contoh penggunaan metode ini dalam kehidupan sehari-hari!

115

LKPD 3. Kromatografi
I. Pendahuluan
Kromatografi adalah proses pemisahan suatu sampel dari komponenkomponen

penyusunnya

berdasarkan

perbedaan

kelarutan

dari

komponen-komponen pada pelarut yang bergerak terhadap materi yang
diam. Pada kromatografi kertas, kertas digunakan sebagai fase diam dan
cairan pelarut sebagai fase bergerak.

II. Tujuan Percobaan
Memisahkan campuran dengan cara kromatografi.
III. Alat dan Bahan
Alat :
-

Gelas kimia,

-

Batang pengaduk

Bahan :
-

Kertas saring yang berukuran 15 x 2,

-

Tinta warna/bahan warna lainnya (spidol) warna warni

IV. Cara kerja
a. Buatlah garis dengan pensil pada jarak 1 cm dari ujung bawah kertas
saring
b. Totolkan zat warna tinta/spidol pada kertas kromatografi.
c. Gantungkan kertas kromatografi/kertas saring pada gelas ukur, di
dalam gelas kimia yang berisi air setinggi 1 Cm., zat warna jangan
tenggelam seperti gambar dibawah ini
d. Biarkan air meresap naik sampai 1 cm dari tepi atas kertas saring.
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e. Biarkan beberapa saat sampai muncul noda warna lalu keluarkan
kertas kromatografi dari dalam gelas kimia dan amati noda yang ada
pada kertas tersebut. Catat hasil pengamatan!
f.

Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut!

V. Tabel Pengamatan
Warna Tinta

Warna komponen

Jarak Komponen

Jarak Pelarut

Awal

VI. Kesimpulan
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LKPD 4. Destilasi
I.

Pendahuluan
Penyulingan atau destilasi adalah cara pemisahan campuran yang
didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponennya. Destilasi
merupakan salah satu metode pemurnian karena dapat memisahkan
suatu campuran dari pengotornya.

II.

Tujuan
Memurnikan atau memisahkan larutan ke dalam komponen-komponen
penyusunnya berdasarkan perbedaan titik didih.

III.

Alat dan Bahan
Alat :
-

IV.

Statif,
Klem 3 jari,
penjepit klem,
Labu destilasi,
Selang plastik/karet,
labu erlenmeyer 100 mL,
Pembakar
spiritus,
Termometer (-10 – 110o
Celsius),
sumbat karet/gabus,
kawat kasa, dan
kaki tiga.

Bahan :
- sirup,
- air, dan
- spirtus.

Cara Kerja
a. Isilah labu destilasi dengan campuran (sirup dan air). Susunlah
Rangkaian alat destilasi seperti pada gambar di bawah. Panaskan labu
destilasi, jaga suhu larutan (tidak melebihi titik didih air 100oC).
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termometer

Air keluar
kondensor

Labu
destilas
i
campuran

Air dingin
masuk

destilat

Gambar 3. Rangkaian Alat Destilasi
Sumber: Science Chemistry

b. Amati proses destilasi itu, kemudian bandingkan cairan yang keluar
dari pendingin dengan cairan semula !

V.

Pertanyaan
1. Bagaimana keadaan zat hasil destilasi?
2. Campuran yang bagaimanakah yang dapat dipisahkan secara destilasi?
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LKPD 5. Sublimasi
I.

Pendahuluan
Kapur barus dan iodium dapat menyublim dan mengkristal lagi jika
didinginkan. Untuk membuktikannya Anda lakukan kegiatan berikut.

II. Tujuan
Memurnikan dan memisahkan zat padat dari pengotornya berdasarkan
sifat sublimasi zat.
III. Alat dan Bahan
Alat

Bahan

Cawan penguap

Kapur barus

Kaca aroji

Es batu

Kaki tiga dan kawat kasa

Korek api

Pembakar spirtus
Lumpang dan alu

IV. Cara Kerja
-

Tumbuk 1 butir kapur barus menjadi
butiran-butiran kecil, tambahkan pasir.

-

Masukkan

kapur

barus

yang

telah

bercampur dengan pasir ke dalam cawan
penguap.
-

Tutup cawan penguap tersebut oleh kaca
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Dok.PPPPTK IPA
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arloji yang diatasnya diletakkan es batu.
-

Panaskan dalam waktu beberapa menit,
matikan api dan diamkan beberapa saat
sampai dingin, amati bagian bawah kaca
arloji.

V.

Pertanyaan :

1. Bagaimana sifat fisik kapur barus dan iodium sebelum dipanaskan dan
setelah didinginkan kembali. Jelaskan!
2. Jelaskan apa yang terjadi pada kapur barus dan iodium pada percobaan
tersebut?
3. Apa yang dimaksud dengan sublimasi?
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C. Bahan Bacaan

PEMISAHAN CAMPURAN
Berbagai metode digunakan dalam pemisahan campuran yang bertujuan
untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran.
Pemisahan campuran juga digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu zat
dalam suatu sampel (analisis laboratorium). Bagaimana teknik dan prinsip
pemisahan campuran akan dibahas dalam Unit ini.
Metode Pemisahan Campuran dapat dibedakan menjadi dua golongan
berdasarkan tahap proses pemisahannya, yaitu metode pemisahan sederhana
dan metode pemisahan kompleks. Metode pemisahan sederhana adalah
metode yang menggunakan cara satu tahap. Proses ini terbatas untuk
memisahkan campuran atau larutan yang relatif sederhana. Metode
pemisahan kompleks memerlukan beberapa tahapan kerja, diantaranya
penambahan bahan tertentu, pengaturan proses mekanik alat dan reaksireaksi kimia yang diperlukan. Metode ini biasanya menggabungkan dua atau
lebih metode sederhana. Contohnya pengolahan bijih dari pertambangan
memerlukan proses pemisahan kompleks.
1. Prinsip Dasar Pemisahan Campuran

Sebagian besar senyawa kimia di alam ini ditemukan dalam keadaan yang
tidak murni. Biasanya, suatu senyawa kimia berada dalam keadaan
tercampur dengan senyawa lain. Untuk beberapa keperluan seperti
sintesis senyawa kimia yang memerlukan senyawa kimia murni atau
proses produksi senyawa kimia dengan kemurnian tinggi, proses
pemisahan perlu dilakukan.
Untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkannya dari
campurannya. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan
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sifat fisis penyusunnya. Beberapa dasar pemisahan campuran antara lain
sebagai berikut :
a. Ukuran partikel
Bila ukuran partikel zat yang akan dipisahkan berbeda dengan zat
pencampur maka campuran dapat dipisahkan dengan metode filtrasi
(penyaringan).

Jika partikel zat hasil lebih kecil daripada zat

pencampurnya, maka dapat dipilih penyaring atau media berpori yang
sesuai dengan ukuran partikel zat yang diinginkan. Partikel zat yang
lebih kecil akan melewati penyaring dan zat pencampurnya akan
tertinggal pada penyaring.
b. Titik didih
Bila antara zat yang ingin dipisahkan dari zat pencampur memiliki titik
didih yang jauh berbeda dapat dipisahkan dengan metode destilasi.
Apabila titik didih zat yang ingin dipisahkan lebih rendah daripada zat
pencampur, maka pada saat campuran dipanaskan antara suhu didih zat
tersebut dan di bawah suhu didih zat pencampur, zat tersebut akan
lebih cepat menguap, sedangkan zat pencampur tetap dalam keadaan
cair dan sedikit menguap ketika titik didihnya terlewati. Proses
pemisahan dengan dasar perbedaan titik didih ini bila dilakukan dengan
kontrol suhu yang ketat akan dapat memisahkan suatu zat dari
campurannya dengan baik, karena suhu selalu dikontrol untuk tidak
melewati titik didih campuran.
c. Pengendapan
Suatu zat akan memiliki kecepatan mengendap yang berbeda dalam
suatu campuran atau larutan tertentu. Zat-zat dengan berat jenis yng
lebih besar daripada pelarutnya akan segera mengendap. Jika dalam
suatu campuran mengandung satu atau beberapa zat dengan kecepatan
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pengendapan yang berbeda dan kita hanya menginginkan salah satu zat,
maka dapat dipisahkan dengan metode sedimentasi atau sentrifugasi.
Dalam unit ini akan dibahas beberapa metode pemisahan campuran yang
pada umumnya digunakan diantaranya yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi,
destilasi, dan kromatografi.
2. Metode Pemisahan Campuran

a. Filtrasi/Penyaringan
Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk
memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat
berpori (penyaring). Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan
ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan
menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari
pori saringan dan meneruskan pelarut. Hasil penyaringan disebut
filtrat sedangkan sisa yang tertinggal dipenyaring disebut residu.
Teknik filtrasi menggunakan kertas saring digambarkan pada Gambar
4.

Gambar 4. Teknik filtrasi
Sumber: Science Chemistry

124

Unit Pembelajaran
Pemisahan Campuran

Metode filtrasi biasanya dimanfaatkan untuk memisahkan filtrate dari
endapan zat kimia, menjernihkan preparat kimia di laboratorium atau
membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula. Penyaringan secara
besar-besaran contohnya membersihkan air dari sampah pada pengolahan
air.
b. Kristalisasi
Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat
yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan
dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Ada dua cara kristalisasi
yaitu kristalisasi melalui penguapan dan pendinginan.
1) Kristalisasi melalui penguapan
Kristalisasi cara ini dilakukan dengan menguapkan pelarut dalam suatu
larutan. Proses dilakukan dengan cara memanaskan

larutan sampai

semua pelarut menguap dan diperoleh bahan yang semula terlarut/ zat
terlarut. Metoda ini dimanfaatkan pada industri pembuatan garam.
Berikut gambar contoh kristalisasi garam skala laboratorium sekolah.
Kristalisasi larutan garam dengan cara penguapan. Larutan garam
dipanaskan sampai mendidih dan airnya menguap sampai terbentuk
kristal garam.

Gambar 5. Teknik Kristalisasi melalui penguapan
Sumber: Science Chemistry

2) Kritalisasi melalui pendinginan
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Pada kristalisasi ini larutan jenuh yang suhunya tinggi didinginkan
sehingga zat terlarut mengkristal. Hal itu terjadi karena kelarutan
berkurang ketika suhu diturunkan. Melalui kristalisasi ini diperoleh zat
padat yang lebih murni karena pengotornya tidak ikut mengkristal.
Contoh kritalisasi kalium nitrat.
c. Sublimasi
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada
campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim (perubahan
wujud dari zat padat menjadi gas) sedangkan komponen yang lain tidak
dapat menyublim. Bahan-bahan yang menggunakan metode ini adalah
bahan yang mudah menyublim. Contohnya iodium atau kapur barus yang
kotor dapat dipisahkan dan dibersihkan dari kotorannya. Kapur barus
yang bercampur kotoran (pasir) akan menguap menjadi gas ketika
dipanaskan seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar 6. Proses Sublimasi Kapurbarus
Dok. PPPPTK IPA

Uap (gas) dari kapur barus akan menyublim menjadi kapur barus dan
menempel pada pinggan penguapan. Dengan cara ini dapat
memisahkan kapur barus dari campurannya. Begitu juga pada iodium,
seperti tampak pada gambar berikut.
Untuk mendapatkan iodium yang murni dari campurannya dilakukan
dengan sublimasi, yaitu dengan cara memanaskan campuran tersebut

126

Unit Pembelajaran
Pemisahan Campuran

dalam gelas kimia yang ditutup dengan labu alas bulat yang di
dalamnya diberi es batu, uap iodium yang mengenai labu alas bulat
akan berubah wujud gas dan memadat kembali membentuk kristal
iodium karena pengaruh pendinginan.

Gambar 7. Proses Sublimasi iodium
Sumber : Dok. PPPPTK IPA

Metode sublimasi pemisahan campuran iodium dengan garam dapur
dengan cara memanaskan campuran tersebut dalam gelas kimia yang
ditutup dengan labu alas bulat yang di dalamnya diberi es batu, uap iodium
yang mengenai labu alas bulat akan berubah membentuk kristal iodium,
sedangkan garam dapurnya tertinggal di gelas kimia.
d. Destilasi
Destilasi

merupakan

metode

pemisahan

campuran

berdasarkan

perbedaan titik didih komponen-komponen dalam campuran tersebut.
Dasar pemisahannya adalah titik didih yang berbeda antara komponen
yang akan dipisahkan. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah
bentuk larutan atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan perbedaan titik
didihnya tidak terlalu dekat.
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Teknik yang digunakan adalah campuran dididihkan, diuapkan kemudian
didinginkan kembali, sehingga dihasilkan zat murni yang diinginkan.
Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap, uap dilewatkan pada tabung
pengembun (kondensor). Uap yang mencair ditampung dalam wadah.
Bahan hasil pada proses ini disebut destilat, sedangkan sisanya disebut
residu.

Rangkaian

alat

destilasi

tertera

pada

Gambar

8.

Gambar 8. Destilasi

Sumber : www.guruipa.com

Pemisahan suatu senyawa dengan cara destilasi bergantung pada
perbedaan tekanan uap senyawa dalam campuran. Tekanan uap campuran
diukur sebagai kecenderungan molekul dalam permukaan cairan untuk
berubah menjadi uap. Jika suhu dinaikkan, tekanan uap cairan akan naik
sampai tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap atmosfer. Pada
keadaan itu cairan akan mendidih. Suhu pada saat tekanan uap cairan sama
dengan tekanan uap atmosfer disebut titik didih. Cairan yang mempunyai
tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu kamar akan mempunyai titik didih
lebih rendah daripada cairan yang tekanan uapnya rendah pada suhu
kamar.
Jika campuran/larutan didihkan, komposisi uap di atas cairan tidak sama
dengan komposisi pada cairan. Uap akan kaya dengan senyawa yang lebih
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volatile atau komponen dengan titik didih lebih rendah. Jika uap di atas
cairan

terkumpul

dan

dinginkan,

uap

akan

terembunkan

dan

komposisinya sama dengan komposisi senyawa yang terdapat pada uap
yaitu dengan senyawa yang mempunyai titik didih lebih rendah. Jika suhu
relative tetap, maka destilat yang terkumpul akan mengandung senyawa
murni dari salah satu komponen dalam campuran.
Bahan/zat hasil destilasi disebut destilat yang memiliki titik didih lebih
rendah daripada campuran/pelarut, sehingga pada saat campuran/larutan
dipanaskan suhunya tidak boleh melewati titik didih destilat tersebut, hal
ini bertujuan agar zat tersebut lebih dulu menguap, sedangkan zat
pencampur/pelarut tetap dalam keadaan cair. Proses pemisahan dengan
dasar perbedaan titik didih ini bila dilakukan dengan kontrol suhu yang
ketat akan dapat memisahkan suatu zat dari campurannya dengan baik.
Teknik yang digunakan adalah campuran dididihkan, diuapkan kemudian
didinginkan kembali, sehingga dihasilkan zat murni yang diinginkan.
Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap, uap dilewatkan pada tabung
pengembun (kondensor). Uap yang mencair ditampung dalam wadah.
Bahan hasil pada proses ini disebut destilat, sedangkan sisanya disebut
residu.
Adapula pemisahan yang dilakukan dengan destilasi bertingkat, bila
campurannya mengandung banyak zat, misalnya pemisahan minyak bumi.
Dari pemisahan minyak bumi ini dihasilkan berbagai produk dengan
masing-masing kegunaannya.
e. Kromatografi
Kromatografi

merupakan

suatu

metoda

pemisahan

berdasarkan

perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk
memisahkan komponen (berupa molekul) yang berada pada larutan.
Molekul yang terlarut dalam fase gerak, akan melewati kolom yang
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merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan
kolom akan cenderung bergerak lebih lambat dibanding molekul yang
berikatan lemah.
Kromatografi dapat dibedakan atas berbagai macam tergantung pada
pengelompokannya. Jenis kromatografi dibedakan berdasarkan pada alat
yang digunakan yaitu Kromatografi Lapis Tipis, Kromatografi Penukar Ion,
Kromatografi Penyaringan Gel, Kromatografi Elektroforesis, Kromatografi
Kertas, Kromatografi Gas. Khusus dalam unit ini akan dibahas
Kromatografi Kertas.
Kromatografi

kertas

merupakan

salah

satu

metode

pemisahan

berdasarkan distribusi suatu senyawa pada dua fasa yaitu fasa diam dan
fasa gerak. Pemisahan sederhana suatu campuran senyawa dapat
dilakukan dengan kromatografi kertas, prosesnya dikenal sebagai analisis
kapiler dimana lembaran kertas berfungsi sebagai pengganti kolom.
Kromatografi kertas adalah salah satu pengembangan dari kromatografi
partisi yang menggunakan kertas sebagai padatan pendukung fasa diam.
Oleh karena itu disebut kromatografi kertas. Sebagai fasa diam adalah air
yang teradsorpsi pada kertas dan sebagai larutan pengembang biasanya
pelarut organik yang telah dijenuhkan dengan air.
Dalam kromatografi kertas fasa diam didukung oleh suatu zat padat
berupa bubuk selulosa. Fasa diam merupakan zat cair yaitu molekul H2O
yang teradsorpsi dalam selulosa kertas. Fasa gerak berupa campuran
pelarut yang akan mendorong senyawa untuk bergerak disepanjang kolom
kapiler.
Secara umum kromatografi kertas dilakukan dengan menotolkan larutan
yang berisi sejumlah komponen pada jarak 0,5 sampai 1 cm dari tepi
kertas. Setelah penetesan larutan pada kertas, maka bagian bawah kertas
dicelupkan dalam larutan pengambang (developing solution). Larutan ini

130

Unit Pembelajaran
Pemisahan Campuran

umumnya terdiri atas campuran beberapa pelarut organik yang telah
dijenuhkan dengan air.
Sistem ini akan terserap oleh kertas dan sebagai akibat dari gaya kapiler
akan merambat sepanjang kertas tersebut. Selama proses pemisahan
dilakukan, sistem secara keseluruhannya disimpan dalam tempat tertutup,
ruang didalamnya telah jenuh dengan uap sistem pelarut ini.
Salah satu contoh pemisahan campuran dengan metoda kromatografi
kertas yaitu memisahkan komponen-komponen warna pada tinta, seperti
tampak pada gambar berikut.
tutup

kertas

jejak
pelarut
pelarut
Gambar 9. Teknik Pemisahan dengan kromatografi
Sumber : id.wikipedia.org

Tinta yang berwarna hitam ditotolkan pada kertas, kemudian kertas ini
dicelupkan pada pelarut, pelarut ini akan bergerak membawa
komponen-komponen pada campuran yang larut.
3. Pemanfaatan Pemisahan Campuran dalam kehidupan Sehari-hari

Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan metode pemisahan suatu
campuran dalam kehidupan sehari-hari.
a. Metode penyaringan dimanfaatkan pada proses pengolahan air, yaitu
membersihkan air dari pengotornya.
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b. Metode kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam
pembuatan garam dapur dari air laut. Air laut banyak mengandung mineral
terutama garam dapur (NaCl). Petani garam dapur memisahkannya dengan
cara air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan
sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan
garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya,
sehingga untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses
rekristalisasi (pengkristalan kembali).
Contoh lain penggunaan metode kristalisasi adalah pembuatan gula putih
dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya,
kemudian diuapkan dengan penguap hampa udara sehingga air tebu
tersebut menjadi kental, lewat jenuh, dan terjadi pengkristalan gula. Kristal
ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir.
c. Metode Destilasi
Metode destilasi

digunakan pada proses penyulingan minyak bumi,

pembuatan minyak kayu putih, pembuatan minyak atsiri dan memurnikan
air minum.
Minyak bumi mengandung campuran berbagai jenis cairan yaitu bensin,
minyak tanah, solar, oli, dan bagian yang berupa padatan. Masing-masing
cairan tersebut dapat dipisahkan melalui destilasi bertingkat atau destilasi
fraksional karena mempunyai titik didih yang berbeda. Hasil destilasi
minyak bumi, diantaranya: bensin, minyak tanah, oli dan gas.
Proses Penyulingan minyak bumi
Minyak bumi merupakan campuran berbagai jenis hidrokarbon. Pemanfaatan
hidrokarbon-hidrokarbon penyusun minyak bumi akan lebih berharga bila
memiliki kemurnian yang tinggi. Proses pemisahan minyak bumi menjadi
komponen-komponennya akan menghasilkan produk LPG, solar, avtur,
pelumas, dan aspal. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah
permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak
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mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui
pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak.
Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah
atom C-1 sampai C-50. Titik didih hidrokarbon meningkat seiring
bertambahnya jumlah atom C yang berada di dalam molekulnya. Oleh karena
itu, pengolahan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, dimana
minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok (fraksi) dengan
titik didih yang mirip.
Pada proses penyulingan minyak mentah, terdapat 5 fraksi produk yang
dihasilkan, yaitu: refinery gas (banyak mengandung metana, etana, dan
hidrogen), light distillates (LPG, gasoline, naptha), middle distillates (kerosene,
diesel oil), heavy distillates (fuel oil), dan residuum (lubricating oils, wax, tar).
Tiap kategori dari bahan bakar ini memiliki boiling point pada kisaran
temperatur yang berbeda-beda, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 10. Destilasi bertingkat
Sumber : Science Chemistry
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Awalnya minyak mentah dipanaskan pada aliran pipa dalam furnace (tanur)
sampai dengan suhu ± 370°C. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut
kemudian masuk kedalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber
(biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi). Untuk
menjaga suhu dan tekanan dalam kolom maka dibantu pemanasan dengan
steam (uap air panas dan bertekanan tinggi).
Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas
kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda.
Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun
ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik
ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung.
Makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut makin
rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan
terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian
yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya sehingga komponen yang mencapai
puncak adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Topik Pemisahan Campuran merupakan topik yang muncul pada soal UN di
tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk
yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut
ini pembahasan soal-soal topik Pemisahan Campuran.
1. Soal : UN IPA SMP 2017
Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam
di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka
menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai, sehingga dapat
terkena panas matahari langsung kemudian secara bertahap akan dihasilkan
garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap
dikonsumsi. Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut
adalah….
A. Evaporasi
B. Filtrasi
C. Destilasi
D. Kromatografi
Pembahasan :
Evaporasi atau Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam
keadaan cair (contohnya air) dengan spontan menjadi gas (contohnya uap
air). Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat
dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada
gas dengan volume signifikan.
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Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan
zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori (penyaring).
Destilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan
titik didih

komponen-komponen

dalam campuran

tersebut.

Dasar

pemisahannya adalah titik didih yang berbeda antara komponen yang akan
dipisahkan. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan
atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan perbedaan titik didihnya tidak
terlalu dekat.
Kromatografi merupakan suatu metoda pemisahan berdasarkan perbedaan
pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan
komponen (berupa molekul) yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut
dalam fase gerak, akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul
yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih
lambat dibanding molekul yang berikatan lemah.
Berdasarkan paparan di atas, proses pemisahan garam oleh petani
merupakan prose evaporasi dimana air dari air laut yang terasa asin
(mengandung garam) tersebut menguap, sedangkan garam tidak ikut
menguap, terbentuklah garam di tambak.
Jawab : A
2. Soal : UN IPA SMP 2018 (P1)
Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut!

136

Unit Pembelajaran
Pemisahan Campuran

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah..….
A. filtrasi
B. destilasi
C. sublimasi
D. evaporasi
Pembahasan :
Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan
zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori (penyaring).
Destilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan
titik didih

komponen-komponen

dalam campuran

tersebut. Dasar

pemisahannya adalah titik didih yang berbeda antara komponen yang akan
dipisahkan. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan
atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan perbedaan titik didihnya tidak
terlalu dekat.
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada
campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim (perubahan wujud
dari zat padat menjadi gas) sedangkan komponen yang lain tidak dapat
menyublim. Bahan-bahan yang menggunakan metode ini adalah bahan yang
mudah menyublim. Contohnya iodium atau kapur barus yang kotor dapat
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dipisahkan dan dibersihkan dari kotorannya. Kapur barus yang bercampur
kotoran (pasir) akan menguap menjadi gas ketika dipanaskan.
Evaporasi atau Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam
keadaan cair (contohnya air) dengan spontan menjadi gas (contohnya uap
air). Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat
dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada
gas dengan volume signifikan.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka gambar pemisahan campuran pada
soal di atas merupakan metoda pemisahan campuran sublimasi.
Jawab : C

3. Soal : UN IPA SMP 2018 (P2)
Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut!

Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah..….
A. filtrasi
B. sublimasi
C. evaporasi
D. kromatografi
Pembahasan :
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Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan
zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori (penyaring).
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada
campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim (perubahan wujud
dari zat padat menjadi gas) sedangkan komponen yang lain tidak dapat
menyublim. Bahan-bahan yang menggunakan metode ini adalah bahan yang
mudah menyublim. Contohnya iodium atau kapur barus yang kotor dapat
dipisahkan dan dibersihkan dari kotorannya. Kapur barus yang bercampur
kotoran (pasir) akan menguap menjadi gas ketika dipanaskan.
Evaporasi atau Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam
keadaan cair (contohnya air) dengan spontan menjadi gas (contohnya uap
air). Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat
dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada
gas dengan volume signifikan.
Kromatografi merupakan suatu metoda pemisahan berdasarkan perbedaan
pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan
komponen (berupa molekul) yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut
dalam fase gerak, akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul
yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih
lambat dibanding molekul yang berikatan lemah.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka gambar pemisahan campuran pada
soal di atas merupakan metoda pemisahan kromatografi.
Jawab : D
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN NASIONAL (UN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1.

2.

3.

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Ilmu Pengetahuan Alam
: 120 menit
: ………………………
: 2018/2019

Materi

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.

Pengukuran, Pemisahan
Zat, dan
Campuran

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.

Pengukuran, Pemisahan
Zat, dan
Campuran

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,

Pengukuran, Pemisahan
Zat, dan
Campuran

Sifatnya

Sifatnya

Sifatnya

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Peserta didik dapat
menentukan
karakteristik zat/bahan
yang akan dipisahkan
berdasarkan gambar.

1.

L3

Pilihan
Ganda

Peserta didik dapat
menerapkan
metode
pemisahan campuran
zat/bahan yang akan
dipisahkan berdasarkan
karakteristik zat.

2.

L2

Pilihan
Ganda

Peserta didik dapat
memberikan contoh
metoda pemisahan yang
terjadi dalam kehidupan
sehari-hari berdasarkan
karakteristik zat.

3.

L2

Pilihan
Ganda
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NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.

Pengukuran,
Zat, dan

Pemisahan
Campuran

Disajikan
proses
percobaan suatu metoda
pemisahan campuran,
Peserta didik dapat
menerapkan
metode
pemisahan campuran
berdasarkan
karakteristik zat.

4.

L3

Pilihan
Ganda

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.

Pengukuran,
Zat, dan

Pemisahan
Campuran

Peserta
didik
menunjukkan faktor yang
menentukan
hasil
pemisahan zat dengan
penyaringan.

5.

L2

Pilihan
Ganda

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam

Pengukuran,
Zat, dan

Pemisahan
Campuran

Peserta didik menentukan
penerapan metode filtrasi
yang
terjadi
pada
kehidupan sehari-hari

6.

L3

Pilihan
Ganda

perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.

5.

6.
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Sifatnya

Sifatnya
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NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Peserta didik menentukan
langkah-langkah
yang
dilakukan
dalam
memurnikan garam dapur
kotor

7.

L2

Pilihan
Ganda

kehidupan
sehari-hari.
7.

3.3 Menjelaskan
konsep
campuran dan
zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan
kimia,
perubahan
fisika dan
kimia dalam
kehidupan
sehari-hari.

Pengukuran, Pemisahan
Zat, dan
Campuran
Sifatnya
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

:
Sekolah
Pertama
: VII

Menengah

Kurikulum

: K-13

Kelas
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Sumarni Setiasih
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :

DASAR
Pemahaman
3.3 Menjelaskan
RUMUSAN BUTIR SOAL
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
Nomor
senyawa), sifat
Soal
fisika dan kimia,
Perhatikan gambar berikut !
perubahan fisika
1
dan kimia dalam
kehidupan seharihari.
LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat,
dan
Sifatnya
Berdasarkan karakteristik zat, alat seperti gambar di atas cocok
MATERI
Pemisahan
untuk pemisahan ....
Campuran
INDIKATOR SOAL
Peserta
didik
dapat
menentukan
karakteristik
zat/bahan yang
akan dipisahkan
berdasarkan
gambar.
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A. Gula pasir dalam air teh
Kunci
Jawaban
D

B. Garam dapur dari air laut
C. Gula pasir dengan garam dapur
D. Air kotor yang mengandung pasir
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: IPA

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: Sumarni Setiasih
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
KOMPETENSI DASAR Buku Sumber :
Pemahaman
3.3 Menjelaskan
RUMUSAN BUTIR SOAL
konsep campuran dan
Teknik pemisahan campuran yang tepat untuk mendapatkan Iodin
Nomor
zat tunggal (unsur dan
murni dari campuran iodin dengan garam adalah ... .
senyawa), sifat fisika
Soal
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

2

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

A.
B.
C.
D.

Filtrasi
Ekstraksi
Sublimasi
kristalisasi

Sifatnya

MATERI
Pemisahan
Campuran

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menerapkan metode
pemisahan
campuran zat/bahan
yang akan dipisahkan
berdasarkan
karakteristik zat.

Kunci
Jawaban
C
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: Sekolah Menengah Pertama
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.3
Menjelaskan
konsep
campuran
dan
zat
tunggal
(unsur dan senyawa),
Buku Sumber :
sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia
dalam
kehidupan
seharihari.
Nomor
Soal
LINGKUP MATERI

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman



: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

3

Pengukuran, Zat, dan
Proses pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari
dengan metoda kromatografi terjadi pada…

Sifatnya
MATERI

A. Pemisahan kafein dari air teh

B. Pemisahan Garam dari air laut

Pemisahan

C. Pemisahan lilin dari minyak bumi

Campuran

D. Pemisahan Zat pewarna pada tumbuhan

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
memberikan contoh
metoda pemisahan
yang terjadi dalam
kehidupan
seharihari
berdasarkan
karakteristik zat.
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Kunci
Jawaban
D
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: Sekolah Menengah Pertama
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.3
Menjelaskan
konsep
campuran
dan
zat
tunggal
(unsur dan senyawa),
Buku Sumber :
sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia
dalam
kehidupan
seharihari.
Nomor
Soal
LINGKUP MATERI

Pengetahuan/
Pemahaman

: K-13
: Pilihan Ganda
: Sumarni Setiasih

Aplikasi



Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

4

Pengukuran, Zat, dan

Bahan yang dipisahkan dengan metode ini berwujud cair. Teknik

Sifatnya

pemisahan yang dilakukan yaitu campuran dipanaskan pada
suhu diantara titik didih bahan yang diinginkan. Zat/bahan yang

MATERI

diinginkan akan menguap, uap dilewatkan pada tabung

Pemisahan
Campuran

pengembun (kondensor). Uap yang mencair ditampung dalam
wadah. Metode pemisahan campuran yang dilakukan seperti

INDIKATOR SOAL
Disajikan
proses
percobaan
suatu
metoda pemisahan
campuran, Peserta
didik
dapat
menerapkan metode
pemisahan
campuran
berdasarkan
karakteristik zat.

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

pernyataan diatas adalah....

Kunci
Jawaban
B

A. Filtrasi
B. Destilasi
C. kristalisasi
D. Kromatografi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: VII
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Nomor
Soal
5

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: R. Fauzia L.H

Pengetahuan/
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Hasil pemisahan zat dengan penyaringan ditentukan oleh :
1) tingkat kerapatan alat penyaring
2) jenis zat yang disaring
3) kerapatan zat yang dipisahkan
4) ukuran partikel zat yang disaring

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

Pernyataan yang benar adalah ……

Sifatnya

A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)

MATERI

C. 1), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 4)

Pemisahan
Campuran

INDIKATOR SOAL
Peserta
didik
menunjukkan faktor
yang
menentukan
hasil pemisahan zat
dengan penyaringan.
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Kunci
Jawaban
C

Penalaran
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: IPA

KOMPETENSI DASAR Buku Sumber :
3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

Nomor
Soal
6

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Di bawah ini yang merupakan suatu proses yang menunjukkan
filtrasi alami adalah….
A. Perahan susu sapi

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

B. Pembuatan garam

Sifatnya

C. Pengolahan minyak bumi
D. Penyerapan air hujan oleh tanah

MATERI
Pemisahan Campuran

INDIKATOR SOAL
Peserta
didik
menentukan aplikasi
metode filtrasi yang
terjadi pada kehidupan
sehari-hari

Kunci
Jawaban
D
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Nomor
Soal
7

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: R. Fauzia L.H

Pengetahuan/
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Tahapan proses yang dilakukan dalam memurnikan garam dapur
kotor adalah …….
A. Pelarutan, penyaringan, dan pengkristalan
B. Pelarutan, penyaringan, dan penyubliman

LINGKUP MATERI

C. Penyaringan, pelarutan dan pengkristalan

Pengukuran,

D. Pelarutan, penyulingan, dan pengkristalan

Zat,

dan Sifatnya

MATERI
Pemisahan
Campuran

INDIKATOR SOAL
Peserta
didik
menentukan
langkah-langkah
yang
dilakukan
dalam memurnikan
garam dapur kotor.
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menjelaskan konsep
campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan 4.3. Menyajikan
hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan campuran di kelas VII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan mancapai
level pemahaman (C2). Meskipun KD ini masih di level pemahaman, akan
tetapi pembelajaran tetap menuntut Saudara untuk melatihkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan
menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti
Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk mengembangkan
kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Unit perubahan zat menggunakan model 5E cycle dan
pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi. Seperti telah
diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat
membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD
yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan
merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada Unit pemisahan campuran adalah;
1) Konsep campuran; 2) Prinsip kerja pemisahan campuran; 3) Metode
Pemisahan Campuran; 4) Aplikasi pemisahan campuran dalam kehidupan
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sehari-hari. Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan
kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta
memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan seharihari yang berkaitan Unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, Unit ini
menyajikan peristiwa-peristiwa pemisahan campuran yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari baik di rumah tangga maupun skala industri seperti
proses pembuatan garam dari air laut menggunakan konsep penguapan
(evaporasi), proses penjernihan air sederhana yang dilakukan di rumah
tangga menggunakan konsep filtrasi (penyaringan), penyulingan minyak bumi
dan pembuatan parfum menggunakan konsep destilasi. Saudara dapat
menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di
media informasi atau mendorong peserta didik menggali informasi kepada
narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, Unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
dua tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level kognitif
mulai C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memahami Unitini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu
mengembangkan soal-soal pengetahuan Unitini pada tingkat level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 3. Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1

Kriteria
2
3

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari
3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik
yang dikembangkan
7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
8 Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai

Skor = Jumlah Total X 100

3 = menguasai

40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang Unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator
di MGMP sampai anda memahaminya.
70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara

membelajarkan,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.
80-89

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik perubahan zat. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik perubahan zat di kehidupan sehari-hari, soalsoal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal
sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta
didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran,
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan
deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di
dalam Unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah
memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada
materi, perubahan fisika, perubahan kimia, gejala-gejala yang menyertai
perubahan kimia, melakukan percobaannya, dan mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari sekaligus mendorong peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model yang digunakan dalam
pembelajaran ini adalah model Discovery Learning dengan sintak 1)
Pemberian rangsangan (Stimulation), 2) Pernyataan/identifikasi masalah
(Problem Statement), 3) Pengumpulan Data (data collection), 4) Pengolahan
data (Data Processing), 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik
simpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018).
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Topik perubahan zat yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
perubahan yang terjadi pada materi, perubahan fisika, perubahan kimia,
gejala-gejala yang menyertai perubahan kimia, dan aplikasi dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu 1)
praktik perubahan fisika dan kimia; 2) Aplikasi perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari. LKPD yang dikembangkan secara aplikatif agar
guru mudah mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unitpembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

KD PENGETAHUAN
3.3 Menjelaskan konsep
campuran dan zat
tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

KD KETERAMPILAN
4.3 Menyajikan
hasil
penyelidikan
atau
karya tentang sifat
larutan, perubahan
fisika dan perubahan
kimia,
atau
pemisahan campuran

TARGET KD

KELAS

1. Menjelaskan konsep campuran VII
dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjelaskan konsep zat tunggal
(unsur dan
senyawa)
dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Menjelaskan konsep sifat fisika zat
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menjelaskan konsep sifat kimia zat
dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menjelaskan konsep perubahan
fisika dalam kehidupan sehari-hari.
6. Menjelaskan konsep perubahan
kimia dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang sifat larutan.
2. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang perubahan fisika dan
kimia
3. Menyajikan hasil penyelidikan atau
karya tentang pemisahan campuran

VII

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
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pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 di kelas VII
dikembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Unit ini
dikembangkan dari target kompetensi menjelaskan perubahan fisika dan
perubahanan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada tabel 2. terdapat
rincian indikator yang dikembangkan pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 di
kelas VII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
IPK Pendukung
3.3.1 Menyebutkan jenis perubahan
bentuk pada materi

IPK Keterampilan
4.3.1
4.3.2

IPK Kunci
3.3.2 Membedakan perubahan fisika 4.3.3
dan kimia
3.3.3 Menjelaskan proses perubahan 4.3.4
fisika
3.3.4 Menjelaskan proses perubahan
kimia
3.3.5 Menjelaskan
gejala
yang
menyertai perubahan kimia
3.3.6 Menyimpulkani perubahan fisika
dalam kehidupan sehari-hari
3.3.7 Menyimpulkan perubahan kimia
dalam kehidupan sehari-hari
IPK Pengayaan
3.3.8 Menentukan reaksi kimia yang 4.3.5
terjadi pada perubahan kimia
3.3.9

Menganalisis konsep reaksi kimia
pada kejadian dalam dunia nyata
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Melakukan
percobaan
perubahan fisika pada materi
Melakukan
percobaan
perubahan kimia pada materi
Menyajikan laporan percobaan
perubahan fisika pada materi
Menyajikan laporan percobaan
perubahan kimia pada materi

Menuliskan reaksi kimia pada
perubahan zat
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Gambar 1. Perubahan Materi dalam Kehidupan
Sumber: sciencepreneur.wordpress.com

Perubahan pada materi terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Pernahkah
kamu melihat pagar di luar rumah yang lambat laun berubah menjadi
berkarat?. Mengapa besi bisa berubah menjadi berkarat. Perkaratan adalah
reaksi kimia antara logam dengan udara (oksigen) dan air. Perkaratan
merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru.
Paku yang terbuat dari besi jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi (Fe)
tersebut dapat berubah menjadi karat besi (Fe2O3.nH2O). Sifat besi dan karat
besi sangat berbeda. Besi mempunyai sifat yang kuat, sedangkan karat besi
mempunyai sifat yang rapuh.
Pernahkah kamu menyimpan buah-buahan, seperti apel di tempat yang
terbuka hingga beberapa hari? Apakah yang terjadi dengan apel tersebut?
Apel yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama akan
busuk. Pembusukan adalah

peristiwa

perubahan

kimia

karena
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mikroorganisme. Pada apel yang membusuk, apel berubah menjadi bau,
berlendir, dan mengeluarkan gas. Oleh karena sifat apel setelah membusuk
berbeda dengan apel sebelum membusuk, maka peristiwa pembusukan apel
dapat dikatakan sebagai perubahan kimia.
Pernahkah kamu membuat es jeruk? Jika kamu membuat es jeruk, kamu
terlebih dahulu memeras jeruk untuk mengambil sari jeruknya, kemudian
melarutkan sari jeruk tersebut ke dalam air dingin. Nah, apakah rasa jeruk
tersebut berubah setelah kamu campurkan dengan air dingin? Rasa jeruk
setelah dicampurkan dengan air dingin tetap sama. Oleh karena sifat jeruk
tidak berubah setelah dilarutkan dalam air, peristiwa ini tergolong perubahan
fisika karena pelarutan. Contoh lain perubahan fisika karena pelarutan adalah
ketika kamu membuat kopi. Rasa kopi setelah dilarutkan dalam air tetap sama
atau tidak berubah.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik Perubahan Zat pada Kompetensi
Dasar

3.3. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan

senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan
sehari-hari, di kelas VII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Perubahan Zat.
1. Contoh Soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal
Diantara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adalah…
A. Hidrogen
B. Oksigen
C. Nitrogen
D. Helium

Identifikasi
Level

:

Aplikasi

:

Menyimpulkan proses perubahan kimia

Diketahui

:

Penyebab karat pada kaleng

Ditanyakan

:

Gas yang dapat menyebabkan karat

Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian
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Materi yang

:

Reaksi pada perubahan Kimia

dibutuhkan

No.

Soal
Perhatikan peristiwa berikut!

2

(1) Penumbukan beras hingga halus
(2) Pelarutan gula dalam air
(3) Pembakaran kertas menjadi abu
(4) Perubahan rasa pada tapai dari ketan
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Penerapan

Indikator

:

Mencontohkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Peristiwa perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari

Ditanyakan

:

Peristiwa mana yang merupakan perubahan fisika

Materi yang

:

Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

yang
bersesuaian

dibutuhkan
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No.

Soal
Perhatikan peristiwa berikut!

3

(1) Perubahan warna cabai muda hijau menjadi merah
(2) Perkaratan pada pagar besi
(3) Pembuatan es dalam lemari pendingin
(4) Penguapan minyak wangi saat tutup botolnya dibuka.
Peristiwa yang mengalami perubahan kimia adalah…..
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Identifikasi
Level
Kognitif

:

Penerapan

Indikator

:

Mencontohkan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Peristiwa perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari

Ditanyakan

:

Peristiwa mana yang merupakan perubahan kimia

Materi yang

:

Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari

dibutuhkan

Contoh soal UN Tahun 2017

2.

No.
1

Soal
Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Singkong dibuat menjadi tape
(2) Bola Lampu pijar menyala
(3) Besi dialiri listrik menjadi magnet
(4) Kayu dibakar menjadi arang
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
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A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Identifikasi
Level
Kognitif

:

Penerapan

Indikator

:

Mencontohkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Peristiwa perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari

Ditanyakan

:

Peristiwa mana yang merupakan perubahan fisika

Materi yang

:

Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

yang
bersesuaian

dibutuhkan

Contoh soal UN Tahun 2018

3.

No.
1

Soal
Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Daun yang tua berwarna kuning
(2) Air dipanaskan menguap
(3) Kertas dibakar menjadi abu
(4) Beras ditumbuk menjadi tepung
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
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Identifikasi
Level
Kognitif

:

Penerapan

Indikator

:

Mencontohkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Peristiwa perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari

Ditanyakan

:

Peristiwa mana yang merupakan perubahan fisika

Materi yang

:

Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari

yang
bersesuaian

dibutuhkan

No.
2

Soal
Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Kertas dibakar menjadi abu

Tahun

2018
(P2)

(2) Beras ditumbuk menjadi tepung
(3) Air dipanaskan menguap
(4) Daun yang tua berwarna kuning
Peristiwa yang merupakan perubahan kimia adalah….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

Identifikasi
Level

:

Penerapan

Kognitif
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Indikator

:

Mencontohkan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Peristiwa perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari

Ditanyakan

:

Peristiwa mana yang merupakan perubahan kimia

Materi yang

:

Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari

yang
bersesuaian

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Perubahan zat. Bahan pembelajaran dikembangkan
dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan
bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Jika kita memperhatikan fenomena alam disekitar kita tentang bagaimana
besi lama kelamaan menjadi berkarat, es pada suhu ruangan mencair, bubuk
kopi yang didapat dari biji kopi yang ditumbuk, atau bahkan apel yang
membusuk, apa yang terjadi pada benda-benda tersebut? mengapa demikian?
bagaimana itu bisa terjadi?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas dibawah ini. Aktivitas ini di bagi menjadi 3 bagian untuk memperkuat
konsep dan pemahaman saudara, diharapkan setelah melakukan aktivitas ini,
saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

1. Praktik perubahan zat
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menyebutkan jenis perubahan bentuk pada materi berdasarkan
demonstrasi,
b. Membedakan perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil pengamatan,
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 15 Menit.
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(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
2. Memanggil dua orang perwakilan peserta didik untuk melakukan
demonstrasi dengan langkah sebagai berikut.
a. Siapkan 2 lembar Kertas HVS dan 2 tempat atau wadah.
b. Gunting 1 lembar Kerta HVS sehingga menjadi guntingan kertas kecilkecil dan simpan pada wadah yang pertama .
c. Bakar 1 lembar kerta HVS kedua, di wadah yang kedua (pastikan wadah
terbat dari bahan yang tidak mudah terbakar, misalnya almunium)
d. Amati perubahan dari fenomena kedua kertas yang diberi dua
perlakuan berbeda tersebut, tuangkan pada tabel dibawah.
No
1.

Aktivitas
Menggunting kertas

2.

Membakar kertas

Pengamatan
Kertas yang digunting
menjadi berukuran kecil
Kertas yang di bakar
menajadi berubah abu

Prediksi sementara
Perubahan wujud benda,
tidak terbentuk zat lain
Perubahan wujud benda,
terbentuk zat lain (abu)

3. Peserta didik mendiskusikan bersama teman di kelompoknya, kemukakan
hasil diskusi tersebut dalam tabel dibawah.
Kertas
Kertas 1
(digunting)
Kertas 2
(dibakar)

Hipotesis
Kertas 1 yang diberikan perlakuan digunting, merupakan contoh dari perubahan
fisika, karena masih mempertahankan sifat aslinya.
Kertas 2 yang diberikan perlakuan dibakar, merupakan contoh dari perubahan
kimia, karena pada proses pembakaran terbentuk zat baru, dan benar benar
berbeda dari wujud asalnya.

2. Praktik Perubahan Fisika dan Kimia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini , peserta didik diharapkan mampu:
a. Menyimpulkan proses perubahan fisika melalui praktik,
b. Menyimpulkan proses perubahan kimia melalui praktik,
c. Menjelaskan gejala yang menyertai perubahan kimia melalui praktik.
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d.

Menuliskan reaksi kimia yang terjadi pada perubahan kimia melalui

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

(Data Collecting dan Data Processing)
Apa yang saudara lakukan:
1. Aktivitas ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut.
Alat : Gelas Plastik, Botol, Plastik Es, Korek Api.
Bahan : Cuka, Soda Kue, Balon, Tepung Kanji, Gula, Kapur Tohor, Garam,
Sirop, Es batu, Betadine.
2. Amati dan diskusikan tabel percobaan dibawah bersama kelompok.
No.
1.

2.

Percobaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

4.

5.

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masukan soda kue ke dalam balon.
Masukan cuka ke dalam botol
Tutup mulut botol dengan balon yang berisi soda kue.
Berdirikan balon tersebut hingga semua soda kue masuk
kedalam balon.
Amati apa yang terjadi!
Ambil sirup, tuangkan secukupnya ke dalam kantong
plastik untuk membuat es kemudian ikat. Amati wujud,
warna dan rasa sirup!
Siapkan wadah (waskom) yang diisi potongan es batu.
Ukur suhu es batu?
Tambahkan garam dapur secukupnya, aduk sampai
merata. Setelah itu masukkan sirup yang sudah
disiapkan kedalam campuran es batu dengan garam.
Goyang-goyangkan waskom tersebut hingga sirup
tersebut membeku. Dan catat waktu yang diperlukan
untuk membekukan es.
Tuangkan gula pasir ke atas sendok logam
Panaskan sendok tersebut menggunakan lilin sehingga
terjadi perubahan pada gula pasir
Amati apa yang terjadi!
Masukkan cuka ke dalam tabung reaksi
Masukkan cangkang telur
Amati apa yang terjadi!
Tuangkan gula pasir ke dalam gelas yang berisi air
Aduk
Amati apa yang terjadi!
Larutkan batu kapur ke dalam gelas berisi air.
Tunggu sampai larutan bening
Tiup larutan kapur tersebut menggunakan sedotan
Amati apa yang terjadi!

Alat dan Bahan
Alat : Balon, Botol
Bahan : Soda Kue, Cuka

Alat : Wadah
Bahan : Sirup, es, garam dapur

Alat : Sendok logam
Bahan : Gula pasir, Lilin dan
Api
Alat : Tabung reaksi
Bahan : Cuka, vangkang telur
Alat : Gelas, Pengaduk
Bahan : gula pasir, air
Alat : Gelas, sedotan
Bahan : batu kapur, air
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No.
7.

Percobaan

Alat dan Bahan

• Masukkan tepung kanji ke dalam gelas plastic berisi air,
lalu aduk hingga larut (bisa diganti dengan nasi atau
bubur)
• Teteskan betadine ke dalam larutan tersebut
• Amati apa yang terjadi

Alat : Gelas plastik, pengaduk
Bahan : Betadine, air, teung
kanji

3. Setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar
kebutuhan percobaannya.
4. Lakukan percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan,
amati dan catat hasil pengamatan pada tabel dibawah ini.
Percobaan

Keadaan
Zat
Awal

Perubahan
Wujud
(Berubah/
Tidak
Berubah)

Komposisi
Materi
Menghasilkan
(Berubah/
Zat Baru
Tidak
(Ya/Tidak)
Berubah)

Gejala Perubahan yang terjadi
Perubahan
warna

Terbentuk
gas

Terbentuk
endapan

Percobaan
1
Percobaan
2
Percobaan
3
Percobaan
4
Percobaan
5
Percobaan
6
Percobaan
7

5. Setelah peserta didik melakukan pengamatan terhadap setiap percobaan
diatas, diskusikan di dalam kelompok dan lakukan pengelompokan
percobaan berdasarkan gejala dan perubahanya.
Perubahan Fisika

Perubahan Kimia

Gejala yang menyertai
Pengertian
Percobaan

6. Peserta didik menampilkan hasil pengolahan data percobaan yang telah
lakukan, sampaikan kepada kelompok lain melalui presentasi di
kelompoknya dengan cara berkeliling dari satu kelompok ke kelompok
lain.
7. Setelah mendengarkan presentasi dari peserta didik melalui kesimpulan
hasil percobaan ke dalam perubahan fisika dan kimia, saudara
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Perubahan
suhu

Kesimpulan
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membimbing peserta didik untuk merumuskan reaksi kimia yang terjadi
pada perubahan kimia.
Percobaan

1
3
4
5
7

Bahan Awal
Soda Kue + Cuka
Gula di bakar
Cuka + Cangkang
telur
Batu kapur + air +
Karbondioksida
Tepung kanji +
Betadine

Nama Senyawa

Reaksi Kimia yang terjadi

3. Aplikasi Perubahan Fisika dan Kimia dalam Kehidupan
Sehari-hari
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini, peserta didik diharapkan mampu:
a. Menyimpulkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari,
b. Menyimpulkan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari,
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 15 Menit.

(Verification dan Generalization)
Apa yang saudara lakukan:
1. Menyiapkan kartu berisikan contoh kasus perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan sehari-hari
2. Perwakilan kelompok mengambil satu set kartu
3. Dalam kelompok, peserta didik diskusi dan mengkategorikan setiap kartu
dengan mengisi LKPD 2.
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Kartu

Proses
yang
terjadi

Perubahan
Fisika

Perubahan
Kimia

Gejala yang
menyertai

Reaksi
Kimia yang
terjadi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Peserta didik melaporkan dan membandingkan hasil kerjanya dengan
kelompok lain.
5. Peserta didik melakukan verifikasi membandingkan hipotesis awal
dengan kesimpulan hasil aktivitas pembelajaran
Jenis Perubahan Zat

Hipotesis

Kesimpulan Hasil Praktik

Perubahan Fisika
Perubahan Kimia
6.

Peserta didik dibimbing saudara melakukan generalisasi/menarik
kesimpulan akhir pembelajaran mengenai perubahan zat yang terdiri dari
perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil praktik, aktifitas
pembelajaran dan studi literatur.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini dua lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran, yaitu : 1) Praktik perubahan fisika dan kimia; 2) Aplikasi
Perubahan Zat dalam Kehidupan sehari-hari.

LKPD 1. Perubahan Fisika dan Kimia
I.

Pendahuluan
Materi dapat mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimia.
Perubahan yang terjadi pada materi ini dapat dilihat dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan melakukan percobaan ini diharapkan siswa dapat
menjelaskan konsep perubahan fisika, perubahan kimia, menganalisis ciriciri yang menyertai dari suatu perubahan materi dan mengklasifikasi
perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

II. Tujuan
Setelah melakukan percobaan peserta didik dapat menjelaskan perubahan
fisika dan kimia serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
III. Alat dan Bahan
Alat

Bahan

Gelas Plastik
Botol
Plastik Es
Korek Api

Cuka
Soda Kue
Balon
Tepung Kanji
Gula
Kapur Tohor
Garam
Sirop
Es batu
Betadine
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IV. Cara Kerja

No.

Langkah Kerja

Keadaan
Zat Awal

Perubahan
Wujud
(Berubah/
Tidak
Berubah)

Komposisi
Materi
Menghasilkan
(Berubah/
Zat Baru
Tidak
(Ya/Tidak)
Berubah)

Gejala Perubahan yang terjadi

Perubahan
warna
1.

• Masukan soda kue ke dalam
balon.
• Masukan cuka ke dalam botol
• Tutup mulut botol dengan
balon yang berisi soda kue.
• Berdirikan balon tersebut
hingga semua soda kue masuk
kedalam balon.
• Amati apa yang terjadi!

2.

• Ambil
sirup,
tuangkan
secukupnya ke dalam kantong
plastik untuk membuat es
kemudian ikat. Amati wujud,
warna dan rasa sirup!
• Siapkan wadah (waskom) yang
diisi potongan es batu. Ukur
suhu es batu?
• Tambahkan garam dapur
secukupnya, aduk sampai

Terbentuk
gas

Terbentuk
endapan

Kesimpulan

Perubahan
suhu

merata. Setelah itu masukkan
sirup yang sudah disiapkan
kedalam campuran es batu
dengan garam.
• Goyang-goyangkan waskom
tersebut hingga sirup tersebut
membeku. Dan catat waktu
yang
diperlukan
untuk
membekukan es.
• Tuangkan gula pasir ke atas
sendok logam
• Panaskan sendok tersebut
hingga terjadi perubahan pada
gula pasir
• Amati apa yang terjadi!

4.

• Masukkan cuka ke dalam
tabung reaksi
• Masukkan cangkang telur
• Amati apa yang terjadi!

5.

• Tuangkan gula pasir ke dalam
gelas yang berisi air
• Aduk
• Amati apa yang terjadi!

6.

• Larutkan batu kapur ke dalam
gelas berisi air.
• Tunggu sampai larutan bening
• Tiup larutan kapur tersebut
menggunakan sedotan
• Amati apa yang terjadi!

Unit Pembelajaran
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3.
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7.

• Masukkan tepung kanji ke
dalam gelas plastic berisi air,
lalu aduk hingga larut (bisa
diganti dengan nasi atau
bubur)
• Teteskan betadine ke dalam
larutan tersebut
• Amati apa yang terjadi

V. Pertanyaan
Dari percobaan yang telah dilakukan, gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia?

Unit Pembelajaran
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LKPD 2. Aplikasi Perubahan Zat dalam Kehidupan sehari-hari
Kategorikan kartu gambar Perubahan zat ke dalam tabel di bawah ini.
Kartu

Proses yang
terjadi

Perubahan
Fisika

Perubahan
Kimia

Gejala yang
menyertai

Reaksi Kimia
yang terjadi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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C. Bahan Bacaan

PERUBAHAN ZAT
1. Perubahan Fisika
Pernahkan Saudara mengamati embun yang menempel pada daun di pagi
hari? selain itu embun juga dapat terjadi pada dinding gelas yang berisi air
es atau sirop yang dicampur es batu. Embun terbentuk dari uap air yang
berubah menjadi titik - titik air dan menempel pada daun atau dinding
gelas akibat suhu dingin. Selain itu Saudara juga tentu sudah mengetahui
bahwa kapur barus yang berwujud padat ketika disimpan lama-lama akan
habis, seperti pada kapur barus yang diletakkan di kamar mandi. Selama
penyimpanan kapur barus tersebut, di sekitarnya tercium bau harum
karena parfum yang dicampurkannya ikut dengan kapur barus yang
berubah menjadi gas.
Perubahan wujud yang terjadi pada es, air, uap air dan kapur barus seperti
diungkapkan di atas termasuk perubahan Fisika. Perubahan wujud benda
dapat digambarkan seperti yang tertera pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Perubahan Materi dalam Kehidupan
Sumber: Whitten, Chemistry 2010
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Perubahan wujud zat dapat dijelaskan dengan melihat keadaan
partikel-partikel penyusun zat dan teori kinetik atau gerakan partikel.
Jika zat padat dipanaskan, gerakan molekul atau partikelnya akan
menjadi cepat sehingga gaya tarik menarik antar molekul atau partikel
akan berkurang dan partikel akan bebas bergerak. Akibatnya pada suhu
tertentu keadaan zat yang berwujud padat dapat berubah wujud
menjadi cair. Jika zat cair dipanaskan, molekul atau partikel-partikelnya
akan bergerak lebih cepat dan akan terlepas satu sama lain. Molekul
yang terlepas akan meninggalkan zat cair dan berubah menjadi uap.
Sementara jika suatu zat didinginkan, partikel-partikel zat tersebut
akan mengalami kekurangan energi yang menyebabkan gaya tarik antar
partikel menjadi lebih kuat. Akibatnya jarak antar partikel akan lebih
rapat. Keadaan tersebut menyebabkan perubahan wujud zat dari gas
menjadi cair, dari cair menjadi padat. Perubahan wujud tersebut tidak
menyebabkan perubahan molekul atau partikel zat, maka yang
dimaksud dengan perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak
mengubah partikel zat, atau perubahan zat yang dapat kembali ke
wujud semula. Contoh perubahan fisika antara lain meleleh, membeku,
menguap, mengembun, menyublim dan deposisi. (Davis & Peck. 2010).
Untuk mempelajari perubahan fisika bacalah uraian berikut.
a. Meleleh
Meleleh adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair.
Istilah lain dari meleleh adalah mencair atau melebur. Sebagai
contoh, lilin atau mentega akan meleleh jika dipanaskan, begitu juga
es krim akan mencair atau meleleh jika dibiarkan di udara terbuka.
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Gambar 3. Benda yang Meleleh
Sumber: Whitten, Chemistry 2010

Pemanasan menyebabkan molekul-molekul atau partikel-partikel
penyusun zat padat akan bergerak bebas sehingga zat padat akan
berubah wujud menjadi cair, peristiwa tersebut disebut mencair
atau meleleh. Suhu ketika zat mulai meleleh disebut titik leleh atau
titik lebur. Mentega akan meleleh jika dihangatkan, garam dapur
meleleh pada suhu 801ºC, sedangkan besi baru akan meleleh jika
pemanasan dilakukan pada suhu yang sangat tinggi yaitu mencapai
2750ºC. Dengan demikian zat padat meleleh pada suhu tertentu,
sehingga titik leleh zat padat akan berbeda satu sama lainnya.
Pada zat murni yaitu zat yang tidak tercampur dengan zat lain titik
lelehnya selalu tetap. Misalnya es meleleh pada suhu 0ºC. Suhu pada
saat itu disebut titik leleh es.
b. Membeku
Membeku adalah proses perubahan wujud zat dari wujud cair
menjadi padat. Sebagai contoh, air membeku menjadi es. Peristiwa
membeku disebabkan karena adanya penurunan suhu, membeku
biasanya terjadi pada suhu yang rendah. Suhu ketika suatu zat cair
berubah wujud menjadi padat dinamakan titik beku. Titik beku
adalah suhu di mana zat cair mulai membeku sampai semua zat cair
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berubah menjadi padat. Setiap benda memiliki titik beku yang
berbeda-beda satu sama lain. Berikut adalah bagan/gambar kondisi
suhu pada saat air membeku dan es meleleh.

Gambar 4. Bagan Membeku dan Meleleh pada Suhu Tertentu

Sumber: Lewis. Thinking Chemistry. 1997

Dari data titik beku dan titik leleh ternyata titik beku air dan titik
leleh es adalah sama yaitu pada suhu 0ºC. Titik beku air yang
ditambahkan gula atau sirop, membeku pada suhu di bawah 0ºC
oleh karena itu es krim atau es lilin harus disimpan dalam Freezer
yang suhunya dibawah nol.
c. Menguap
Menguap adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas
atau uap. Penguapan, adalah proses dimana molekul pada
permukaan cairan melepaskan diri dan masuk ke fase gas. Untuk
melepaskan diri, molekul harus memiliki setidaknya beberapa
energi kinetik minimum. Laju penguapan meningkat dengan
meningkatnya suhu. Molekul suatu zat, rata-rata tidak memiliki
energi yang cukup untuk melepaskan diri dari cairan. Bila tidak,
cairan akan berubah menjadi uap dengan cepat.
Apa bedanya mendidih dan menguap?
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Umumnya

kita

menggambarkan

keadaan ini pada air. Air menguap
setiap saat jika air dipanaskan terus
pada suhu tertentu air akan mendidih
dan menguap. Mula-mula pada air
akan terjadi gelembung-gelembung
udara,

lama-kelamaan

gelembung

semakin banyak.

Gambar 5. Air Mendidih dan Menguap
Sumber: sciencepreneur.wordpress.com

d. Mengembun
Jika Saudara berada di daerah yang bercuaca dingin, pada pagi hari
kadang-kadang jendela rumah dipenuhi titik-titik air dan titik-titik air
seperti itu di pagi hari sering pula ditemukan pada daun-daun dan dapat
terjadi pula pada botol yang berisi minuman yang dingin. Adanya titik-titik
air dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 6. Embun di Jendela, daun dan botol minuman dingin
Sumber: homemagonline.ca, dan en.wikipedia.org

Titik air yang menempel pada jendela, daun dan botol dinamakan
embun. Mengembun adalah perubahan zat dari wujud gas menjadi
cairan. Pengembunan atau dikenal pula dengan istilah kondensasi
terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga
terjadi bila uap dikompresi (yaitu, tekanan ditingkatkan) menjadi
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cairan, atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi.
Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut kondensat.
Sebuah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi
cairan disebut kondenser. Kondenser umumnya adalah sebuah
pendingin yang digunakan untuk berbagai tujuan dengan rancangan
yang bervariasi, begitu juga dengan ukurannya dari yang dapat
digenggam hingga ukuran yang sangat besar. Kondensasi uap
menjadi cairan adalah kebalikan dari proses penguapan (evaporasi)
dan merupakan proses eksotermik (melepas panas).
e. Menyublim

Saudara tentu sudah mengetahui bahwa kapur barus yang berwujud
padat jika disimpan dalam waktu relatif lama akan habis.
Selama penyimpanan disekitarnya
terasa harum karena parfum yang
dicampurkannya ikut dengan kapur
barus yang berubah menjadi gas.
Hal yang sama akan terjadi pula
pada es kering atau “dry ice”.
Gambar 7. Kamper Pewangi
Sumber: Google Image

Kapur barus dan es kering merupakan contoh bahan kimia yang dapat
menyublim.

Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat

langsung menjadi gas (Harword, 2007) . Zat kimia yang biasa digunakan
sebagai contoh menyublim diantaranya adalah iodium.
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Iodium berupa kristal berwarna ungu
tua.

Kristal

dipanaskan

padat
akan

iodium

kalau

menyublim

menghasilkan gas yang berwarna ungu.
Seperti pada gambar berikut, di atas
gelas kimia diletakkan wadah yang berisi
es. Gas tersebut akan mengkristal lagi
Gambar 8. Proses Menyublim pada
Iodium
Sumber. General Chemistry

dan menempel pada dinding wadah yang
berisi es.

Menghablur merupakan peristiwa perubahan gas menjadi padatan,
peristiwa ini sering disebut juga dengan pengkristalan. Proses di
laboratorium dapat dilakukan untuk membuat kristal amonium sulfat
yang berasal dari gas amonia dan belerang dioksida.

f. Deposisi
Deposisi merupakan terjemahan dari deposition yang artinya adalah
proses perubahan zat dari wujud gas menjadi padat, deposisi juga
dikenal sebagai desublimation atau kebalikan dari sublimasi (Davis
& Peck, 2010). Salah satu contoh deposisi adalah perubahan uap air
menjadi es seperti terjadi didalam freezer lemari es tanpa terlebih
dahulu menjadi cairan. Hal ini juga terjadi pada pembentukan salju
di awan dan pembentukan es pada daun.
Deposisi terjadi jika energi panas berkurang dari gas. Ketika daun
menjadi dingin, uap air di udara sekitar daun akan kehilangan
energinya dan dapat menyebakan

uap air yang berwujud gas

berubah menjadi padat. Deposisi dalam uap air terjadi karena
kemurnian dari uap air.
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Gambar 9. Uap air membeku pada daun
Sumber flash-screen.com.Google

Pada daun, uap air yang sangat dingin akan segera mengembun, namun
pada titik ini sudah melewati titik beku. Hal inilah menyebabkan uap air
berubah langsung ke padat.
2. Perubahan Kimia
Saudara telah mempelajari sifat-sifat unsur, senyawa dan perubahan
wujud zat berupa perubahan fisika. Pada kegiatan ini Saudara akan
melanjutkan mempelajari perubahan kimia. Perubahan kimia lebih dikenal
dengan reaksi kimia. Pada materi perubahan kimia/reaksi kimia ini
Saudara akan mengkaji konsep perubahan kimia dan ciri-ciri terjadinya
perubahan kimia, contoh perubahan kimia, penyebab perubahan kimia
dan bagaimana melakukan praktikum perubahan kimia.
a. Reaksi Kimia
Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa perubahan materi yang
dapat kita amati yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Ada beberapa
hal yang mendasari terjadinya reaksi kimia, di antaranya terjadi
perubahan warna, endapan, timbulnya gas, cairan, bau, dan terjadinya
perubahan suhu. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat, namun ada
pula yang lambat. Reaksi kimia yang berlangsung lambat misalnya besi
berkarat, sedangkan yang berlangsung cepat misalnya meledaknya bom
dan terbakarnya bensin, kecepatan reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa
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faktor misalnya sifat zat yang bereaksi, kosentrasi zat, suhu, luas
permukaan, dan katalisator.
Berikut salah satu contoh peristiwa reaksi kimia dalam kehidupan seharihari.
Betapa

indahnya

kembang

api

yang

dinyalakan di malam hari, berwarna-warni
dan bermacam-macam bentuk. Terjadinya
kembang api akibat pembakaran berbagai
senyawa kimia yang menghasilkan warna
nyala

yang

menyebabkan
Gambar 10. Kembang Api
berwarna-warni karena
pembakaran campuran senyawa
pembentuknya
Sumber: Google Image

berbeda.

Pembakaran

terjadinya

perubahan

kimia/reaksi kimia atau reaksi saja. Banyak
contoh reaksi kimia lain yang terjadi dalam
kehidupan sehati-hari seperti perkaratan dan
korosi.

Reaksi kimia adalah suatu reaksi antar senyawa kimia atau unsur kimia
yang melibatkan perubahan struktur dari molekul. Terjadinya reaksi kimia
berkaitan dengan pembentukan dan pemutusan ikatan kimia.
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Seperti tampak pada Gambar 11. kapur tulis
yang banyak mengandung kalsium karbonat
jika direaksikan dengan asam klorida akan
menghasilkan

gas

karbondioksida,

ciri

terjadinya reaksi adalah adanya gelembunggelembung gas yang terlihat pada tabung
Gambar 11. Gas CO2 dihasilkan
dari reaksi CaCO3 dengan HCl

reaksi.

Sumber: General Chemistry

b. Ciri-ciri yang Menyertai Reaksi Kimia
Saudara tentu sering menemukan benda/bahan makanan atau minuman
yang mengalami perubahan, seperti buah membusuk, besi berkarat dan
susu menjadi basi. Perubahan tersebut termasuk perubahan kimia/reaksi
kimia ciri-ciri atau gejala yang menyertai reaksi kimia akan diuraikan
sebagai berikut.
1) Terjadinya perubahan Suhu
Banyak reaksi kimia yang diikuti dengan keluar atau diserapnya panas,
misalnya bongkahan batu gamping atau kapur tohor jika dimasukkan
ke dalam air dalam beberapa saat air seperti mendidih, campuran
terasa panas karena reaksi menghasilkan energi dalam bentuk panas
dan reaksi ini disebut reaksi eksoterm. Ada pula reaksi yang menyerap
energi panas, reaksi ini disebut reaksi endoterm.
Beberapa

contoh

reaksi

kimia

yang

mengalami

perubahan

suhu/temperatur:
a) NaOH (soda api) ketika dimasukkan ke dalam air maka, air tersebut
menjadi panas (eksoterm)
NaOH (aq) + H2O(l)

→

NaOH(aq) + H2O(l) + kalor
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b) Kapur tulis/kapur tohor (CaO) yang dimasukkan ke dalam air akan
menimbulkan panas (eksoterm)
CaO (s) + 2H2O (aq)

→

Ca(OH)2(aq) + H2O(l) + kalor

c) Urea (CO(NH2)2) ketika dimasukkan ke dalam air, maka air tersebut
menjadi dingin (endoterm)
CO (NH2)2 (s) + H2O (l) → CO (NH2)2 (aq) + H2O (l)
d) Logam magnesium (Mg) direaksikan dengan larutan asam klorida
(HCl), larutan menjadi panas (eksoterm)
Mg (s) +

2HCl (aq)

→

MgCl2(aq) + H2(g) + kalor

2) Terjadinya Endapan
Jika Saudara melarutkan dua macam larutan kemudian campuran
menjadi keruh atau muncul endapan berarti telah terjadi reaksi di
antara kedua larutan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan gambar
berikut.

Gambar 12. Reaksi antara PbI2 dan KI
Sumber: General Chemistry
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Larutan kalium iodida (KI) yang tidak berwarna jika direaksikan
dengan larutan timbal(II)nitrat (Pb(NO3)2) yang juga tidak berwarna,
akan dihasilkan PbI2 yang berwujud padat berwarna kuning dan
mengendap perlahan-lahan pada dasar gelas kimia. Persamaan reaksi:
Pb(NO3)2 (aq) + 2KI (aq)

→

PbI (s) + 2KNO3 (aq)

Contoh lain reaksi yang menghasilkan endapan adalah:
BaCl2 (aq) + Na2SO4 (aq)

→

BaSO4 (s) + 2NaCl (aq)

Pada reaksi tersebut dihasilkan endapan BaSO4 berwarna putih
Dalam kehidupan sehar-hari, banyak terjadi reaksi kimia yang
menghasilkan endapan. Contohnya adalah dalam penjernihan air. Air
keruh yang banyak mengandung lumpur dapat menjadi jernih setelah
ditambah tawas. Hal ini terjadi karena tawas mampu mengumpulkan
kotoran sehingga dapat mengendap.
Reaksi pengendapan juga banyak dimanfaatkan dalam mengendapkan
zat pencemar berupa zat kimia berbahaya dari limbah pabrik. Setelah
bahan pencemar itu mengendap, air limbah yang sudah bebas
pencemaran dapat dialirkan ke sungai.
3) Terbentuknya Gas
Secara sederhana, dalam reaksi kimia adanya gas yang terbentuk
ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung dalam larutan
yang direaksikan. Akan tetapi adanya gas juga dapat diketahui dari
baunya yang khas, seperti asam sulfida (H 2S) dan amonia (NH3) yang
berbau busuk dan menyengat.
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Dalam percobaan yang ada dalam Unit ini ditunjukkan dengan "meniup
balon dengan mereaksikan soda kue dan cuka", seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 13. Meniup balon dengan reaksi soda kue dan cuka dapur
Sumber : doc. PPPPTK IPA

Reaksi yang terjadi adalah:
NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l)
Contoh reaksi kimia lain yang menghasilkan gas :
a) Batu karbida direaksikan dengan air akan menghasilkan gas
karbida atau C2H2.
Batu karbida merupakan senyawa kalsium karbida (karbit), rumus
kimianya CaC2.
CaC2 (s) + 2 H2O(l)

→

Ca(OH)2(aq) + C2H2 (g)

Gas karbida, C2H2 biasanya digunakan untuk mengisi balon gas,
selain gas karbida digunakan dalam pengelasan logam juga untuk
mematangkan buah-buahan.
b) Reaksi antara pirit atau besi sulfida (FeS) dengan larutan asam
klorida (HCl) menghasilkan gas hydrogen sulfide (H2S)
Persamaan reaksi:
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FeS(s) + 2 HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2S(g)
c) Reaksi antara batu pualam (CaCO3) dengan asam klorida (HCl) akan
menghasilkan gas CO2.
Persamaan reaksi:
CaCO3 (s) + 2 HCl (aq)

→

CaCl2 (aq) + CO2(g) + H2O (l)

4) Terjadinya perubahan Warna
Beberapa reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna terjadi
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
a) Gula pasir merupakan kristal berwarna putih, tetapi setelah di
bakar menjadi karbon atau arang berubah warna menjadi hitam.
Reaksi yang terjadi:
C12H22O11 (s) + 12 O2

(g)

→

12CO2(g) + 11H2O(l)

b) Sepotong buah apel atau kentang atau pisang yang telah dikupas
dan dibiarkan di udara terbuka, beberapa saat kemudian akan
terlihat menjadi coklat. Bagian potongan buah tersebut terkena
oksigen dari udara. Senyawa dalam buah bereaksi dengan oksigen
menghasilkan senyawa yang berwarna coklat. Enzim dalam buah
bertindak sebagai katalis, mempercepat reaksi. Bagaimana cara
mencegah agar buah setelah diiris tidak berwarna menjadi coklat?

Gambar 14. Proses browning pada apel

Sumber: Chemistry 12, McGraw-Hill Ryerson
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Salad merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mencegah buah dari
proses kecoklatan, yang biasanya terdiri dari apel, kemudian di tambahkan
saus mayones. Saus mayones melindungi buah apel dari udara, sehingga buah
tidak berubah menjadi coklat.
Cara lain untuk memecahkan masalah ini adalah mencegah enzim dalam buah
bertindak sebagai katalis. Enzim sensitif terhadap pH. Oleh karena itu,
menambahkan asam seperti lemon atau cuka pada buah bisa mencegah enzim
bertindak sebagai katalis. Selain menghalangi enzim, lemon mengandung
vitamin C, yang sangat reaktif terhadap oksigen. Vitamin C dapat bereaksi
dengan oksigen.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik perubahan zat yang muncul di UN
tiga tahun terakhir. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara
mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan,
sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal
untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga
saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator
pemcapaian kompetensi termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik perubahan zat merupakan topik yang sering muncul pada soal UN di tiga
tahun terakhir dan kisi-kisi UN tahun 2019. Berikut ini pembahasan soal-soal
topik perubahan zat.
1. Soal UN Tahun 2016
1. Diantara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng
adalah…
A. Hidrogen
B. Oksigen
C. Nitrogen
D. Helium

Pembahasan :
Karat pada kaleng adalah salah satu contoh perubahan kimia. Terjadi
karat pada kaleng adalah reaksi antara besi dengan oksigen dari udara,
sehingga menghasilkan zat baru yaitu FexOy.
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Soal ini merupakan contoh soal aplikasi, peserta didik harus
mengetahui jenis perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
dan zat apa yang terlibat dalam reaksi kimia yang terjadi.
Kunci Jawaban : B. Oksigen
2. Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Penumbukan beras hingga halus
(2) Pelarutan gula dalam air
(3) Pembakaran kertas menjadi abu
(4) Perubahan rasa pada tapai dari ketan
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

Pembahasan:
Perubahan fisika adalah perubahan pada materi yang tidak
menghasilkan zat baru. Pada umumnya perubahan fisika terlihat pada
perubahan wujud atau bentuk, tetapi kandungan zatnya tidak berubah,
tetap sama meski diberi perlakuan.
(1) Penumbukan beras hingga halus, merupakan perubahan fisika.
Karena beras hanya berubah bentuk menjadi halus, tapi tidak ada
zat baru yang terbentuk,
(2) Pelarutan gula dalam air, merupakan perubahan fisika. Karena gula
yang dilarutkan hanya berubah wujud, dari padat menjadi cair,
kandungan zatnya tetaplah gula. Bila larutan gula tersebut
dipanaskan, maka akan dihasilkan kembali zat awalnya.
(3) Pembakaran kertas menjadi abu, merupakan perubahan kimia.
Karena kertas yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu karbon.
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Dan

zat

yang

dihasilkan

sudah

berbeda dari

zat

awal

pembentuknya.
(4) Perubahan rasa pada tapai dari ketan, merupakan perubahan kimia.
Karena tapai adalah hasil fermentasi dari ketan. Tapai adalah zat
baru yang berbeda sifat dan rasanya dari ketan yang merupakan zat
pembentuknya.
Kunci Jawaban : A. (1) dan (2)
3. Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Perubahan warna cabai muda hijau menjadi merah
(2) Perkaratan pada pagar besi
(3) Pembuatan es dalam lemari pendingin
(4) Penguapan minyak wangi saat tutup botolnya dibuka.
Peristiwa yang mengalami perubahan kimia adalah…..
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Pembahasan:
Perubahan kimia adalah perubahan pada materi yang menghasilkan
zat baru yang berbeda sifat dari zat pembentuknya. Pada perubahan
kimia zat hasil reaksi tidak bisa dikembalikan ke zat awal
pembentuknya karena sudah berubah.
(1) Perubahan warna cabai muda hijau menjadi merah, merupakan
perubahan kimia. Warna hijau pada cabai muda akan berubah
menjadi merah bila sudah menjadi tua, ada perubahan zat warna
pada cabe yang menunjukkan adanya perubahan kimia. Cabai yang
telah menjadi merah tidak bisa kembali lagi menjadi hijau, karena
zat warna nya sudah berubah.
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(2) Perkaratan pada pagar besi, merupakan perubahan kimia. . Terjadi
karat pada pagar besi adalah reaksi antara besi dengan oksigen dari
udara, sehingga menghasilkan zat baru yaitu Fe xOy.
(3) Pembuatan es dalam lemari pendingin, merupakan perubahan
fisika. Karena pembuatan es adalah proses perubahan wujud pada
benda dari cair menjadi padat disebut dengen membeku.
Kandungan zatnya tetap sama yaitu air, tidak ada zat baru.
(4) Penguapan minyak wangi saat tutup botolnya dibuka, merupakan
perubahan fisika. Proses penguapan minyak wangi adalah salah
satu contoh perubahan fisika, yaitu perubahan wujud cair menjadi
gas. Kandungan zatnya tetap sama yaitu minyak wangi, tidak ada
zat baru.
Kunci Jawaban : A. (1) dan (2)
2. Soal UN Tahun 2017

1. Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Singkong dibuat menjadi tape
(2) Bola Lampu pijar menyala
(3) Besi dialiri listrik menjadi magnet
(4) Kayu dibakar menjadi arang
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Pembahasan:
Perubahan fisika adalah perubahan pada materi yang tidak
menghasilkan zat baru. Pada umumnya perubahan fisika terlihat pada
perubahan wujud atau bentuk, tetapi kandungan zatnya tidak berubah,
tetap sama meski diberi perlakuan.

202

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

(1) Singkong dibuat menjadi tape, merupakan perubahan kimia.
Karena tapai adalah hasil fermentasi dari singkong. Tapai adalah
zat baru yang berbeda sifat dan rasanya dari singkong yang
merupakan zat pembentuknya. Tapai tidak bisa diubah kembali
menjadi singkong.
(2) Bola lampu pijar menyala, merupakan perubahan fisika. Lampu
pijar bisa menyala karena dialiri listrik, akan tetapi kandungan
dalam lampu pijar tetaplah neon baik ketika dialiri listrik maupun
tidak. Tidak ada zat baru yang dihasilkan.
(3) Besi dialiri listrik menjadi magnet, merupakan perubahan fisika.
Karena aliran listrik pada besi tidak merubah sifat besi, dan tidak
membentuk zat baru, kandungan zat nya tetap besi. Aliran listrik
pada besi memberikan induksi magnet sehingga atom-atom
penyusun dari besi yang tidak beraturan menjadi tersusun rapi.
(4) Kayu dibakar menjadi arang, merupakan perubahan kimia. Karena
kayu yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu karbon. Dan zat
yang dihasilkan sudah berbeda dari zat awal pembentuknya. Arang
tidak bisa diubah kembali menjadi kayu.
Kunci Jawaban : B. (1) dan (4)
3. Soal UN Tahun 2018
1. Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Daun yang tua berwarna kuning
(2) Air dipanaskan menguap
(3) Kertas dibakar menjadi abu
(4) Beras ditumbuk menjadi tepung
Peristiwa yang merupakan perubahan fisika adalah….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
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D. (3) dan (4)
Pembahasan:
Perubahan fisika adalah perubahan pada materi yang tidak
menghasilkan zat baru. Pada umumnya perubahan fisika terlihat pada
perubahan wujud atau bentuk, tetapi kandungan zatnya tidak berubah,
tetap sama meski diberi perlakuan.
(1) Daun yang tua berwarna kuning, merupakan perubahan kimia.
Warna hijau pada daun muda akan berubah menjadi kuning bila
sudah menjadi tua, ada perubahan zat warna pada daun yang
menunjukkan adanya perubahan kimia. Daun yang telah menjadi
kuning tidak bisa kembali lagi menjadi hijau, karena zat warna nya
sudah berubah.
(2) Air dipanaskan menguap, merupakan perubahan fisika. Karena air
yang diberikan perlakuan dengan dipanaskan akan membuat air
menjadi menguap. Proses tersebut merupakan perubahan wujud
pada benda dari cair menjadi gas. Kandungan zatnya tetap sama
yaitu air, tidak ada zat baru yang dihasilkan.
(3) Kertas dibakar menjadi abu, merupakan perubahan fisika.
merupakan perubahan kimia. Karena kertas yang dibakar
menghasilkan zat baru yaitu karbon. Dan zat yang dihasilkan sudah
berbeda dari zat awal pembentuknya.
(4) Beras ditumbuk menjadi tepung, merupakan perubahan kimia.
Karena kayu yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu karbon. Dan
zat yang dihasilkan sudah berbeda dari zat awal pembentuknya.
Arang tidak bisa diubah kembali menjadi kayu.
Kunci Jawaban : C. (2) dan (4)
2. Perhatikan peristiwa berikut!
(1) Kertas dibakar menjadi abu
(2) Beras ditumbuk menjadi tepung
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(3) Air dipanaskan menguap
(4) Daun yang tua berwarna kuning
Peristiwa yang merupakan perubahan kimia adalah….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Pembahasan:
Perubahan kimia adalah perubahan pada materi yang menghasilkan
zat baru yang berbeda sifat dari zat pembentuknya. Pada perubahan
kimia zat hasil reaksi tidak bisa dikembalikan ke zat awal
pembentuknya karena sudah berubah.
(1) Kertas dibakar menjadi abu, merupakan perubahan fisika.
merupakan perubahan kimia. Karena kertas yang dibakar
menghasilkan zat baru yaitu karbon. Dan zat yang dihasilkan sudah
berbeda dari zat awal pembentuknya.
(2) Beras ditumbuk menjadi tepung, merupakan perubahan kimia.
Karena kayu yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu karbon. Dan
zat yang dihasilkan sudah berbeda dari zat awal pembentuknya.
Arang tidak bisa diubah kembali menjadi kayu.
(3) Air dipanaskan menguap, merupakan perubahan fisika. Karena
air yang diberikan perlakuan dengan dipanaskan akan membuat air
menjadi menguap. Proses tersebut merupakan perubahan wujud
pada benda dari cair menjadi gas. Kandungan zatnya tetap sama
yaitu air, tidak ada zat baru yang dihasilkan
(4) Daun yang tua berwarna kuning, merupakan perubahan kimia.
Warna hijau pada daun muda akan berubah menjadi kuning bila
sudah menjadi tua, ada perubahan zat warna pada daun yang
menunjukkan adanya perubahan kimia. Daun yang telah menjadi
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kuning tidak bisa kembali lagi menjadi hijau, karena zat warna nya
sudah berubah.
Kunci Jawaban : B. (1) dan (4)

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
KISI-KISI UJIAN NASIONAL (UN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

3.3

Kompetensi
yang Diuji

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA
: 20 menit
: 12
: 2018/2019

Lingkup
Materi

Materi

Menjelaskan
Pengukuran, Sifat dan
konsep campuran Zat,
dan perubahan
dan zat tunggal Sifatnya
zat
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari
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Indikator Soal
Peserta didik diminta
menggolongkan
jenis
perubahan zat terjadi
pada gula di gambar 1 dan
gambar 2.

No

1.

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L2

PG

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

NO

3.3

3.3

3.3

3.3

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Materi

Indikator Soal

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menarik kesimpulan hasil
zat
pengamatan dari suatu
percobaan
perubahan
fisika dan kimia.

Sifat dan Peserta
didik
dapat
perubahan membedakan perubahan
zat
fisika dan kimia pada
kejadian
dalam
kehidupan sehari-hari

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

2.

L2

PG

3.

L2

PG

L2

PG

L2

PG

No

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menunjukkan
jenis
zat
perubahan yang terjadi
pada
contoh
kasus
perkaratan besi beserta
4.
alasannya

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan memprediksi
pada
zat
percobaan soda kue di
dalam
balon
yang
dituangkan ke dalam cuka
5.
dapur.
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NO

3.3

3.3

3.3

3.3

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya
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Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

PG

L3

PG

8.

L2

PG

9.

L2

PG

No

Sifat dan Dari percobaan di atas,
perubahan peserta didik diminta
zat
untuk menuliskan reaksi
kimia yang terjadi.
6.

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menganalisis tindakan
zat
manusia
yang

dilakukan pada dunia
nyata
yang 7.
menyebabkan
terjadinya perubahan
kimia

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menggolongkan
dari
zat
kejadian
sehari-hari,
manakah yang tergolong
perubahan fisika.

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menggolongkan
dari
zat
kejadian
sehari-hari,
manakah yang tergolong
perubahan kimia.

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

NO

3.3

3.3

3.3

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur
dan
senyawa),
sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

PG

11.

L3

PG

12.

L3

PG

No

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan memberikan penjelasan
zat
dalam suatu percobaan
kimia pada air kapur yang
ditiup dan gejala yang
10.
terlihat dari reaksi kimia
tersebut

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menganalisis perubahan
zat
yang terjadi pada proses
pembusukan sampah

Sifat dan Peserta didik diminta
perubahan menganalisis perubahan
zat
yang terjadi pada lampu
pijar
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Dari kisi-kisi di atas, maka disusunlah soal-soal berikut.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
V
Pemahaman
3.3 Menjelaskan
RUMUSAN BUTIR SOAL
konsep campuran dan
Perhatikan percobaan berikut!
zat tunggal (unsur
Nomor
dan senyawa), sifat
Soal
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan sehari-hari

1

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

MATERI

Gambar 1 Gula dilarutkan Gambar 2 Gula dibakar

Dari gambar di atas, tergolong perubahan apakah gula pada gambar 1
Sifat dan perubahan
zat

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menggolongkan jenis
perubahan zat terjadi
pada gula di gambar 1
dan gambar 2.

dan gambar 2 ?
A. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan perubahan fisika karena gula

Kunci
Jawaban
C

berubah wujud
B. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan perubahan kimia karena
terbentuk zat baru
C. Gambar 1 merupakan perubahan fisika karena berubah wujud,
sedangkan gambar 2 merupakan perubahan kimia karena
membentuk zat baru

D. Gambar 2 merupakan perubahan fisika karena berubah wujud,
sedangkan gambar 1 merupakan perubahan kimia karena
membentuk zat baru
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Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: IPA

KOMPETENSI DASAR Buku Sumber :
3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

Nomor
Soal
2

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Pengamatan suatu percobaan perubahan materi yang dilakukan oleh
peserta didik menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.
(1) Tidak terjadi perubahan warna pada zat
(2) Setelah dipanaskan, dapat diperoleh zat asal

LINGKUP MATERI

(3) Perubahan hanya terjadi sementara

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

Berdasarkan kesimpulan hasil percobaan di atas, perubahan yang
diamati merupakan tergolong perubahan ….

MATERI

A. Kimia
Sifat dan perubahan zat

B. Wujud
C. Fisika

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menarik kesimpulan
hasil pengamatan dari
suatu
percobaan
perubahan fisika dan
kimia.

Kunci
Jawaban

D. Sementara

C
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA
Buku Sumber :

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan senyawa),
sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Nomor
Soal
3

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Beberapa contoh perubahan materi dalam kehidupan seharihari:
(b) Air laut menjadi garam
(c) Pembuatan tape dari singkong

LINGKUP MATERI

(d) Daun tua yang berwarna kuning

Pengukuran, Zat, dan

(e) Pembuatan gula dari tebu

Sifatnya

Perubahan yang menghasilkan zat baru adalah…

MATERI

A. (a) dan (b)

Sifat dan perubahan
zat

B. (b) dan (c)
C. (c) dan (d)

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
membedakan
perubahan fisika dan
kimia pada kejadian
dalam
kehidupan
sehari-hari
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Kunci
Jawaban
B

D. (b) dan (d)

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan senyawa),
sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Buku Sumber :

Nomor
Soal
4

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Ketika diletakkan dalam udara terbuka, pada permukaan besi
timbul bercak-bercak karat. Perubahan dari besi menjadi karat
menunjukkan terjadinya perubahan …
A. Fisika karena karat dan besi sama-sama zat padat

LINGKUP MATERI

B. Kimia karena karat merupakan zat berbeda dari besi

Pengukuran, Zat, dan

C. Fisika karena wujud besi tidak berubah

Sifatnya

D. Kimia karen besi dan karat dapat menghantarkan arus listrik
MATERI
Sifat dan perubahan
zat

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menunjukkan jenis
perubahan
yang
terjadi pada contoh
kasus perkaratan besi
beserta alasannya

Kunci
Jawaban
B
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA
Buku Sumber :

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Nomor
Soal

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut.
Balon berisi soda

5

kue

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

Cuka dapur

Sifatnya

MATERI
Jika soda kue yang berada dalam balon dituangkan ke dalam cuka
Sifat dan perubahan
zat

dapur. Apa yang akan terjadi.
A. Balon tidak mengembang.

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
memprediksi pada
percobaan soda kue
di dalam balon yang
dituangkan ke dalam
cuka dapur.
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Kunci
Jawaban
D

B. Balon akan mengembang kemudian mengempis kembali.
C. Balon akan mengembang berisi gas oksigen.
D. Balon akan mengembang berisi gas karbodioksida

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

Buku Sumber :

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Balon berisi soda

6

kue

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

Cuka dapur

Sifatnya

MATERI

Dari percobaan di atas, manakah reaksi kimia yang tepat yang
menggambarkan proses tersebut.

Sifat dan perubahan
zat

A. NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O

INDIKATOR SOAL
Dari percobaan soda
kue dan cuka, peserta
didik diminta untuk
menuliskan
reaksi
kimia yang terjadi.

Kunci
Jawaban
A

B. NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + O2(g)
C. NaHCO3(s) + CH3COOH(s) → CH3COONa(aq) + CO2(aq)
D. NaHCO3(aq) + CH3COOH(s) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan senyawa),
sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Tindakan manusia sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya
Nomor
perubahan pada materi. Contoh dari tindakan manusia berikut
Soal
yang menyebabkan perubahan kimia adalah ….
7
A. Penggunaan pupuk dan pestisida
B. Sistem pertanian terasering

LINGKUP MATERI

C. Penggundulan hutan

Pengukuran, Zat, dan

D. Memisahkan bensin dan minyak bumi

Sifatnya

MATERI
Sifat dan perubahan
zat

INDIKATOR SOAL
Peserta
didik
diminta
menganalisis
tindakan manusia
yang
dilakukan
pada dunia nyata
yang menyebabkan
terjadinya
perubahan kimia
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Kunci
Jawaban
A

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Buku Sumber :

Berikut ini, beberapa kejadian yang sering ditemui dalam kehidupan

Nomor
Soal
8

seharihari.
II. Makanan yang sudah basi berbau
III. Pagar besi berkarat
IV. Jendela kaca pecah saat udara panas
V. Kacang kedelai dibuat tempe

LINGKUP MATERI

VI. Bagian luar gelas berisi es basah

Pengukuran, Zat, dan

VII. Parfum beraroma sangat wangi

Sifatnya

VIII. Lilin meleleh saat dipanaskan
IX.

MATERI

X.
Sifat dan perubahan
zat

Apel yang dikupas menjadi coklat
Air panas cepat dingin pada waktu hujan

Berdasarkan kejadian di atas manakah yang tergolong pada
perubahan fisika adalah …

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menggolongkan dari
kejadian sehari-hari,
manakah
yang
tergolong perubahan
fisika.

Kunci
Jawaban
B

A. II, V, VI, VII, IX
B. III, V, VI, VII, IX
C. III, V, IV, VII, IX
D. III, V, IV, VI, IX
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan beberapa percobaan berikut ini !
Nomor
Soal
(1) Batang besi yang dipanaskan mengalami peleburan
9

(2) Batang korek api dibakar menjadi arang
(3) Alumuniun dibentuk menjadi panci dan teko

LINGKUP MATERI
Pengukuran, Zat, dan

(4) Pembusukan pada buah

Sifatnya

(5) Air laut menguap dan mengembun menjadi awan
(6) Susu menjadi masam

MATERI

Dari kejadian di atas manakah yang tergolong pada perubahan kimia
Sifat dan perubahan
zat

adalah …
A. (1), (3), (5)

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menggolongkan dari
kejadian sehari-hari,
manakah
yang
tergolong perubahan
kimia.
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Kunci
Jawaban

B. (2), (3), (4)

D

D. (2), (4), (6)

C. (4), (5), (6)

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: IPA

KOMPETENSI DASAR Buku Sumber :
3.3 Menjelaskan
konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam
kehidupan sehari-hari

Nomor
Soal
10

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Pada suatu percobaan ketika air kapur ditiup, maka akan terjadi suatu
reaksi kimia yang menghasilkan kalsium karbonat (CaCO3). Pada saat
tersebut terjadi ….
A. reaksi kimia antara air kapur dengan oksigen pada pernapasan

LINGKUP MATERI

sehingga menghasilkan perubahan warna.

Pengukuran, Zat, dan

B. reaksi kimia antara air kapur dengan karbondioksida hasil

Sifatnya

pernapasan sehingga menghasilkan endapan
C. reaksi kimia antara air kapur dengan karbondioksida hasil

MATERI

pernapasan sehingga menghasilkan gelembung
Sifat dan perubahan zat

D. reaksi kimia antara air kapur dengan oksigen pada pernapasan
sehingga menghasilkan endapan.

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
memberikan
penjelasan dalam suatu
percobaan kimia pada
air kapur yang ditiup
dan gejala yang terlihat
dari
reaksi
kimia
tersebut

Kunci
Jawaban
D
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA
Buku Sumber :

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika
dan kimia dalam
kehidupan seharihari

Sampah yang membusuk akan menyebabkan suhu menjadi naik. Pada

Nomor
Soal
11

dan Sifatnya

MATERI
Sifat dan perubahan
zat

Peserta
didik
diminta
menganalisis
perubahan
yang
terjadi pada sampah
yang membusuk
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A. Fisika dan endoterm
B. Kimia dan eksoterm
D. Fisika dan eksoterm

Zat,

INDIKATOR SOAL

peristiwa ini telah terjadi perubahan…

C. Kimia dan endoterm

LINGKUP MATERI
Pengukuran,

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Kunci
Jawaban
B

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VII
: IPA

3.3 Menjelaskan
konsep campuran
dan zat tunggal
(unsur dan
senyawa), sifat fisika
dan kimia,
perubahan fisika dan
kimia dalam
kehidupan seharihari

Buku Sumber :

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: R. Fauzia L.H
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Lampu pijar yang dialiri listrik akan berpijar dan menimbulkan

Nomor
Soal
12

cahaya. Pada peristiwa lampu pijar ini telah terjadi perubahan materi
yaitu…
A. Kimia dan perubahan energi
B. Fisika dan perubahan energi
C. Kimia dan perpindahan energi

LINGKUP MATERI

D. Fisika dan perpindahan energi

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

MATERI
Sifat dan perubahan
zat

INDIKATOR SOAL
Peserta didik diminta
menganalisis
perubahan
yang
terjadi pada lampu
pijar

Kunci
Jawaban
B
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menjelaskan konsep
campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan 4.3. Menyajikan
hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan campuran di kelas VII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan mancapai
level pemahaman (C2). Meskipun KD ini masih di level pemahaman, akan
tetapi pembelajaran tetap menuntut Saudara untuk melatihkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan
menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti
Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk mengembangkan
kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Unit perubahan zat menggunakan model discovery learning
dan pendekatan saintifik, dengan metode praktik dan diskusi. Seperti telah
diketahui, model pembelajaran ini merupakan salah satu model yang dapat
membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD
yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan
merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada Unitperubahan zat terdiri atas: 1)
Perubahan fisika; 2) Perubahan Kimia; 3) Gejala yang menyertai perubahan
kimia. Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual
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Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan unit ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, Unit ini menyajikan
peristiwa-peristiwa perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan seharihari seperti es yang mencair dalam suhu ruangan, air yang menguap, titik
embun pada daun, kapur barus yang menguap. Selain itu, fenomena
kontektual lainnya yang dapat disajikan oleh Saudara, di antaranya pada
perubahan kimia, yaitu besi yang berkarat karena bereaksi dengan oksigen di
udara, sehingga perlu memberikan lapisan cat untuk mencegahnya. Air keruh
yang banyak mengandung lumpur dapat menjadi jernih setelah ditambah
tawas. Hal ini terjadi karena tawas mampu mengumpulkan kotoran sehingga
dapat mengendap. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui
penyajian berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta
didik menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, Unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level kognitif
mulai C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memhami Unit ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu
mengembangkan soal-soal pengetahuan Unit ini pada tingkat level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 3. Lembar Persepsi Pemahaman Unit
Kriteria

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan

1

berdasarkan Kompetensi Dasar
2

Mampu

menghubungkan

konten

dengan

fenomena kehidupan sehari-hari
3

Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik

4

Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas

6

Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan

7

Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan

8

Memahami Konten secara menyuluh dengan baik

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
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2

3

4

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

10

Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total x 100

4 = Sangat Menguasai

40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang Unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator
di MGMP sampai anda memahaminya.
70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara

membelajarkan,

mengembangkan

penilian

dan

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.
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LAMPIRAN

Langkah-langkah Pembelajaran
TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Pendahuluan
(persiapan/orientasi)

Apersepsi

Motivasi

B. Kegiatan Inti
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• Guru mengucapkan salam
• Peserta didik berdoa dengan dipimpin oleh
ketua kelas
• Peserta didik membaca ayat Al-Quran
• Guru mengecek kehadiran peserta didik
• Peserta didik melakukan kegiatan literasi
membaca
• Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diajukan guru :
1. Apakah sebelum berangkat ke sekolah kalian
sudah sarapan?
2. Apa yang kalian makan tadi waktu sarapan?
3. Nasi itu berasal dari mana? Bagaimana beras
bisa berubah menjadi nasi?
Jawaban yang diharapkan dari peserta didik :
1. Sudah
2. Roti, susu, nasi
3. Nasi berasal dari beras. Berasnya dimasak
menjadi nasi
• Guru mengingatkan peserta didik tentang
materi sebelumnya yaitu tentang klasifikasi
materi, sifat fisika dan sifat kimia materi.
• Guru mengingatkan peserta didik untuk duduk
sesuai kelompok yang telah dibentuk
sebelumnya.
• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat
pembelajaran yang akan dilakukan, metode
yang digunakan serta penilaiannya.

5 menit

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

TAHAP
PEMBELAJARAN
Tahap 1
Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

KEGIATAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•

Tahap 2

•

Pernyataan/
Identifikasi Masalah
(Problem Statement)

•
Tahap 3

•

Pengumpulan data
(Data Collection)

•
•
•
•
•
•

ALOKASI
WAKTU

Guru dibantu peserta didik melakukan
demontrasi terhadap kertas ke dalam dua
wadah
Wadah pertama kertas digunting hingga
menjadi kecil
Pada wadah kedua guru meminta siswa untuk
membakar kertas tersebut.
Guru meminta Peserta didik mengamati
demontrasi tersebut.

Peserta didik di bimbing oleh guru membuat
pertanyaan dari demonstrasi yang dilakukan
Apa yang terjadi pada kertas tadi setelah
mendapat perlakuan yang berbeda?
Dapatkah kertas yang tadi di gunting dan
di bakar kembali seperti semula?
Apakah terjadi perubahan bentuk atau
pembentukan zat baru dari kertas tadi?
Disebut perubahan apakah yang terjadi di
wadah pertama dan di wadah kedua?
Apakah ada ciri-ciri yang terlihat pada
perubahan yang terjadi?
Peserta didik membuat hipotesis atau jawaban
sementara dari pertanyaan yang telah mereka
susun.
Peserta didik mendengarkan arahan Guru
tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu
melakukan percobaan perubahan fisika dan
kimia.
Guru membagikan lembar kegiatan Percobaan
Perubahan Fisika dan Kimia
Peserta didik mengkaji lembar kegiatan
Percobaan Perubahan Fisika dan Kimia
Guru memfasilitasi siswa menyiapkan
percobaan yang akan dilakukan.
Peserta didik mengambil alat dan bahan
percobaan sesuai dengan praktikum yang akan
dilakukan
Peserta didik melakukan percobaan
perubahan fisika dan kimia
Peserta didik melakukan pengamatan pada
saat melakukan percobaan dan melakukan
prediksi apa yang akan terjadi.
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TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN
•

•

•

Guru membimbing setiap kelompok selama
melakukan praktikum secara bergiliran,
dengan mengajukan beberapa pertanyaan
yang berkaitan dengan percobaan yang
dilakukan sambil melakukan penilaian sikap
dan psikomotor peserta didik.
Peserta didik memperhatikan pertanyaanpertanyaan pada lembar kegiatan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
berdasarkan data hasil pengamatan
Guru memberikan pertanyaan untuk mengajak
peserta didik mengingat materi sifat fisika dan
kimia materi

(Guru melakukan penilaian dalam proses
percobaan dengan memperhatikan rubric yang
telah dikembangkan baik penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan)
•

Tahap 4
Pengolahan

Data

(Data Processing)

Tahap 5
Pembuktian
(Verification)

Guru memfasilitasi siswa melaksanakan,
mencatat, mengolah, dan menafsirkan data
hasil percobaan perubahan fisika dan kimia
• Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi
mengenai data pengamatan hasil percobaan
perubahan fisika dan kimia
• Guru mengajak peserta didik di masingmasing kelompok untuk menganalisis dan
merumuskan simpulan perubahan fisika dan
perubahan kimia berdasarkan hasil percobaan
(Guru melakukan penilaian dalam proses
percobaan dengan memperhatikan rubric yang
telah dikembangkan baik penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan)
• Peserta didik membandingkan hipotesis awal
dengan simpulan hasil pengolahan data
percobaan.

Tahap 6

•

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

•
•
•
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Peserta didik menyimpulkan pembuktian dari
hasil percobaan
Peserta didik mempresentasikan pembuktian
dari hasil percobaan
Peserta didik melakukan tanya jawab dari
hasil presentasi kelompok lain dengan
bimbingan guru
Peserta didik menyimpulkan hasil
pembelajaran melalui percobaan bahwa
perubahan fisika adalah perubahan zat yang
tidak disertai dengan terbentuknya zat baru,
sedangkan perubahan kimia adalah
perubahan zat yang dapat

ALOKASI
WAKTU

Unit Pembelajaran
Perubahan Zat

TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

•

•
•

ALOKASI
WAKTU

menghasilkan/membentuk zat baru dengan
sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya
Peserta didik bersama guru menyimpulkan
berdasarkan hasil percobaan ciri-ciri dari
perubahan kimia adalah :
1. Terjadinya perubahan warna
2. Terbentuknya gas
3. Terbentuknya endapan
4. Terjadinya perubahan suhu
Guru memberikan penguatan akhir
Peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang
diberikan Guru untuk mengukur sejauh mana
pengetahuan peserta didik terhadap materi
hari ini

C. Kegiatan Penutup
•
•
•
•
•
•
•

Peserta didik membuat resume dengan
bimbingan guru
Guru memberi penghargaan pada kelompok
terbaik
Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk
menguatkan pemahaman terhadap materi
pembelajaran hari ini
Peserta didik melakukan refleksi terhadap
proses kegiatan pembejaran hari ini.
Peserta didik mendapat informasi rencana
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
Peserta didik mendapat penguatan pendidikan
karakter dari guru
Peserta didik mendapat tugas untuk mencari
contoh perubahan fisika dan kimia yang ada
dalam kehidupan sehari-hari terutama di
sekitar rumah.

229

Unit Pembelajaran
Zat, SIfat, dan Perubahannya

PENUTUP

Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama

guru-guru IPA lainnya dalam Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP di wilayah masingmasing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik
semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat
memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara
dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran
untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas
pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Selain itu, Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal
tes dan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS dengan mengacu
pada contoh yang disajikan.
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Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan
yang terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya.
Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan
di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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