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Ilmu Kimia zat & materi

Ilmu Kimia : ilmu yg mempelajari 
materi dan perubahannya

Metode Ilmiah

Pembagian zat

Sifat Fisik & Kimia
materi

Ilmu Kimia dlm 
kehidupan

Perubahan materi



Ilmu Kimia dlm Kehidupan

Cuka dicampur dengan soda kue => zat padat hancur dan timbul 
banyak gelembung gas

Kimia deskriptif
Merekam ciri- ciri 
(karakteristik) zat-zat yang 
memperbedakan satu dari 
yang lain, menguraikan 
kondisi-kondisi zat yang 
berantaraksi dan 
meringkas sifat-sifat zat 
baru apa saja yang 
dihasilkan

Kimia Teoritis
Menjelaskan mengapa 
perubahan-perubahan itu 
terjadi



Scientific Method

Suatu pendekatan sistematik
untuk melakukan penelitian

Langkah Metode Ilmiah:

1. Problem/Question
2. Observation/Research
3. Penafsiran & merumuskan 

hipotesis
4. Eksperimen
5. Mengumpulkan& Analisis Data
6. Menyimpulkan
7. Mengkomunikasikan Hasil



Mendefinisikan 
masalah yang 

dapat dipecahkan 
melalui 

eksperimen.

Problem/QuestionProblem/Question



Melakukan pengamatan, 

mencatat informasi,data 

(kualitatif/kuantitatif)

Observation/ResearchObservation/Research



Penafsiran/InterpretasiPenafsiran/Interpretasi
Menjelaskan fenomena yang 

teramati
Berdasarkan data, merumuskan 

hipotesis: meprediksi suatu 
jawaban yang memungkinkan 

terhadap persoalan dan 
pertanyaan.



EksperimenEksperimen:

Melakukan prosedur 
ilmiah, termasuk 

melakukan 
pengukuran



Memodifikasi prosedur 
jika diperlukan.

Mengkonfirmasi data 
dengan melakukan 

ulangan.
Termasuk tabel, grafik, 

dan fotograf.

Mengumpulkan & Analisis DataMengumpulkan & Analisis Data



Menyimpulkan
suatu pernyataan 
apakah hipotesis 

terbukti (diterima) atau 
sebaliknya.

Membuat rekomendasi 
bagi studi ke depannya 

agar lebih baik



Hukum

Setelah data terkumpul, 
informasi dirangkum dg 
ringkas sbg hukum

: suatu pernyataan matematis 
atau pernyataan verbal yg 
ringkas tentang hubungan 
antar fenomena yang selalu 
sama dl keadaan yg sama

Contoh: hukum kekekalan 
energi, Hukum Newton II



Teori

Hipotesis Yg teruji keabsahannya 
lama kelamaan berkembang menjadi 
teori

Teori: suatu prinsip penyatu yg 
menjelaskan sekumpulan fakta atau 
hukum yg sudah diperoleh 
berdasarkan fakta-fakta yg ada



Mempersiapkan suatu 
presentasi proyek 
kepada audien.
Menampung & 

menanggapi pertanyaan 
dari audien. 

Mengkomunikasikan Hasil:

Kembali



1. Materi adalah segala sesuatu yang 
menempati ruang dan memiliki massa.

2. Zat adalah materi yang memiliki susunan 
tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang 
tertentu pula.

Kimia adalah ilmu tentang materi dan 
perubahannya

air, amonium, sukrosa, emas, oksigen

1.3



Penampakan Mikroskopis dan 
Makroskopis dari Matteri
Mikroskopis- penampakan dalam 

tingkat  molekular
Makroscopi- Gambaran nyata 

(seperti ; yang kita lihat)



Tiga Wujud dari Materi

1.4

padatancairan

gas



Keadaan Fisik dari  Matter
 Gas - Zat yang bentuknya mengisi seluruh 

bentuk dan volume wadahnya.  Partikel-
partikel gas memiliki kebebasan bergerak 
yang maksimum (entropi), memiliki tingkat 

energi tertinggi
 Cairan - Zat yang bentuknya mengisi 

seluruh bentuk dari wadahnya tetapi tidak 
selalu seluruh volumenya. Partikel-partikel 
mempunyai tingkat kebebasan dan energi 

yang sedang
 Padatan- Zat yang mempunyai bentuk dan 

volume yang tetap. Partikel-partikel 
memiliki tingkat kebebasan dan energi 

yang rendah 



T-1.15 Flowchart unsur,senyawa dan 
Campuran



Unsur merupakan suatu zat murni yang 
terdiri dari 1 macam atom,yang tidak dapat 
dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih 
sederhana dengan cara kimia.

• 113 unsur telah diidentifikasi.
• 82 unsur terdapat secara alami di Bumi.

emas, aluminum, timbal, oksigen, karbon
• 31 unsur telah dibuat oleh ilmuwan.

teknetium, amerisium, seaborgium
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Senyawa merupakan suatu zat yang tersusun 
dari atom-atom dari dua unsur atau lebih yang 
terikat secara kimia dengan perbandingan yang 
tetap.

Senyawa hanya dapat dipisahkan dengan 
cara kimia menjadi unsur-unsur murninya.

Air (H2O) Glukosa (C6H12O6)

Amonium (NH3)

1.3



Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat di mana 
dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan 
identitas masing-masing (secara fisika).

1. Campuran homogen – susunan dari 
campurannya di seluruh bagian larutan akan 
sama (terdistribusi scr merata).

2. Campuran heterogen – susunan dari 
campurannya tidak seragam (tidak 
terdistribusi scr merata).

soft drink, susu, solder

semen, campuran serbuk besi
pada pasir

1.3



Molekul molekul dari satu 
unsur

Unsur-unsur yang membentuk 
suatu molekul pada temperatur  
yang mengandung satu jenis 

atom yang sama 
Contoh : H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, 

P4, S8



Pemisahan campuran

 Resolusi - Pemisahan secara fisika bahan-
bahan dalam campuran yang didasarkan 

pada perbedaan sifat fisik 
 Jenis-jenis resolusi 

– Filtrasi (campuran heterogen padatan/cairan ) 
– Dekantasi (campuran heterogen 

padatan/cairan ) 
– Distilasi(campuran homogen padatan/cairan, 

cairan/cairan atau gas/cairan) 
– Crystallisasi berpraksi(Campuran 

homogenpadatan/cairan ) 
– Chromatography



Pemisahan dengan teknik 
Distilasi

 Distilasi sederhana
– Bahan-bahan yang mempunyai perbedaan tidik 

didih sebesar 100 derajat atau lebih 
– Distillasi berfraksi 

– Bahan-bahan yang mempunyai perbedaan tidik 
didih kurang dari 100 dedrajat

 Destilasi Vacuum (Menurunkan tekanan) 
Untuk bahan yang dapat terurai sebelum 

mencapai titik didih normalnya 
 Distillasi uap

– Untuk bahan-bahan yang dapat beraiktan 
dengan air melalui ikatan hidrogen dan dapat 
didestilasi diatas atau disekitar titik didih air.



T-1.11 Distilasi sederhana



Sifat-sifat Intensif dan  
Ekstensif

 Sifat- suatu perilaku khusus dari materi 
 Sifat Intensif – suatu sifat yang 

menunjukkan keadaan dari suatu bahan 
dan tidak tergantung pada jumlah yang 

diukurnya 
-contoh-titik leleh, titik didih, titik sublimasi

 Sifat Ekstensif –sifat dari materi yang 
berkaitan dengan jumlah dari bahan

– Contoh - massa, volume
massa jenis ?



Fisik  vs Sifat Kimia

 Sifat fisik – Sifat yang pengukurnya bukan 
berasal dari perubahan kimia 

- Contoh - titik leleh titik didih, kelrutan, titik 
sublimasi . 

 Sifat kimia - Sifat yang pengukuranya 
merupakan hasil dari perubahan kimia 

– Contoh – Potensial Oksidasi, Panas 
pembakaran, Potensial Sell, dll.



Perubahan fisika dan kimia
 Perubahan fisika-perubahan yang terjadi 

pada materi tanpadiserta perubahan 
komposisi ( Atom-atom tidak mengalami 

penyususnan ulang) 
- contoh- Mendidih, meleleh, sublimasi, 

pembentukan larutan 
 Perubahan kimia- Perubahan yang terjadi 
pada materi yang disertai dengan perubahan 
komposisi (atom-atom mengalami penataan 

ulang) 
– Contoh- Pengeroposan logam, merebus telor, 

pengendapan dari padatan yang terjadi akibat 
pencampuran dua larutan



Materi – segala sesuatu yang menempati ruang
dan memiliki massa.

massa – suatu ukuran yang menunjukkan
kuantitas materi dalam suatu benda.

Satuan SI dari massa adalah kilogram (kg)

1 kg = 1.000 g = 1 x 103 g

berat – gaya yang diberikan oleh gravitasi
pada suatu benda.

berat = c x massa
di bumi, c = 1,0

di bulan, c ~ 0,1
1.6

Ukuran 1 kg berarti
1 kg di bumi

0,1 kg di bulan
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Volume – Satuan turunan SI bagi volume adalah
meter kubik (m3).

1 cm3 = (1 x 10-2 m)3 = 1 x 10-6 m3

1 dm3 = (1 x 10-1 m)3 = 1 x 10-3 m3

1 L = 1.000 mL = 1.000 cm3 = 1 dm3

1 mL = 1 cm3

1.6



Kerapatan – satuan turunan SI-nya adalah kg/m3

1 g/cm3 = 1 g/mL = 1.000 kg/m3

kerapatan = massa
volume d = m

V

1.6

Sepotong platina dengan kerapatan 21,5 g/cm3

mempunyai volume 4,49 cm3.  Berapakah 
massanya?

d = m
V

m = d x V= 21,5 g/cm3 x 4,49 cm3 = 96,5 g



K = 0C + 273,15

0F =       x 0C + 329
5

1.6

273 K = 0 0C    
373 K = 100 0C

32 0F = 0 0C 
212 0F = 100 0C 



Berapakah 172,9 0F dalam derajat 
Celsius?

0F =       x 0C + 329
5

0F – 32 =       x 0C9
5

x (0F – 32) = 0C
9
5

0C =       x (0F – 32)9
5

0C =       x (172,9 – 32) = 78,39
5

1.6



1.7

Notasi Ilmiah
Jumlah atom pada 12 g karbon:

602.200.000.000.000.000.000.000

6,022 x 1023

Massa dari satu atom karbon dalam 
gram:

0,0000000000000000000000199

1,99 x 10-23

N x 10nN adalah bilangan 
antara 1 dan 10

n adalah suatu pangkat
yang dapat berupa
bilangan bulat positif
atau negatif.



Notasi Ilmiah

1.7

568,762

n > 0
568,762 = 5,68762 x 102

koma desimal digeser kekiri
0,00000772

n < 0
0,00000772 = 7,72 x 10-6

geser ke kanan

Penambahan dan Pengurangan

1. Tulis tiap kuantitas (N1 
dan N2) dengan pangkat 
yang sama n

2. Gabungkan N1 dan N2
3. Pangkat, n, tetap sama

4,31 x 104 + 3,9 x 103 =

4,31 x 104 + 0,39 x 104 =

4,70 x 104



Notasi Ilmiah

1.7

Perkalian
1. Kalikan N1 dan N2
2. Tambahkan pangkat n1 dan n2

(4,0 x 10-5) x (7,0 x 103) =
(4,0 x 7.0) x (10-5+3) =

28 x 10-2 =
2,8 x 10-1

Pembagian
1. Bagi  N1 dan N2
2. Kurangi pangkat n1 dan n2

8,5 x 104 ÷ 5,0 x 109 =
(8,5 ÷ 5.0) x 104-9 =

1,7 x 10-5    



Angka Signifikan

1.7

•Setiap digit yang tidak nol adalah signifikan.
1,234 kg     4 angka signifikan

•Nol diantara digit tidak nol adalah signifikan.
606 m         3 angka signifikan

•Nol dikiri digit tidak nol pertama tidak signifikan.
0,08 L         1 angka signifikan

•Jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua nol 
yang ditulis di sebelah kanan koma desimal adalah 
signifikan.

2,0 mg         2 angka signifikan
•Jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya nol 
yang berada diantara digit tidak nol yang dianggap 
signifikan.

0,00420 g    3 angka signifikan



Berapa banyak angka signifikan 
pada masing-masing pengukuran 
berikut?

24 mL 2 angka signifikan

3.001 g 4 angka signifikan

0,0320 m3 3 angka signifikan

6,4 x 104 molekul 2 angka signifikan

560 kg 2 angka signifikan

1.7



Angka Signifikan

1.7

Penambahan atau Pengurangan
Jawaban tidak boleh memiliki jumlah digit di kanan koma desimal
yang lebih banyak daripada bilangan-bilangan yang ditambahkan/
dikurangkan.

89,332
1,1+

90,432 dibulatkan menjadi 90,4
satu angka dibelakang koma desimal

3,70
-2,9133
0,7867

dua angka dibelakang koma desimal

dibulatkan menjadi 0,79



Angka Signifikan

1.7

Perkalian atau Pembagian
Jumlah angka signifikan dari hasil kali atau hasil baginya 
ditentukan oleh bilangan awal yang memiliki jumlah angka 
signifikan yang paling sedikit.

4,51 x 3,6666 = 16,536366 = 16,5

3 angka signifikan dibulatkan menjadi 16,5

6,8 ÷ 112,04 = 0,0606926 

2 angka signifikandibulatkan menjadi 0,061

= 0,061



Angka Signifikan

1.7

Bilangan Eksak
Bilangan eksak yang diperoleh dari definisi atau lewat perhitungan
banyaknya benda yang dapat dianggap memiliki jumlah angka
signifikan yang tak berhingga.

Nilai rata-rata dari tiga ukuran panjang yang diukur;
6,64, 6,68 dan 6,70?

6,64 + 6,68 + 6,70
3

= 6,67333 = 6,67 

Karena 3 adalah bilangan eksak

= 7



Ketepatan – seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan
nilai sesungguhnya.

Ketelitian – seberapa dekat dua atau lebih hasil pengukuran 
dari

kuantitas yang sama sesuai satu dengan yang lain.

ketepatan dan
ketelitian baik

ketepatan buruk
dan ketelitian baik

ketepatan dan
ketelitian buruk

1.7



1.8

Metode Faktor-Label dalam Penyelesaian Soal

1. Tentukan faktor unit konversi mana yang dibutuhkan.

2. Gunakan unit tersebut dalam perhitungan.

3. Jika seluruh unit dihilangkan kecuali unit yang 
diinginkan maka soal dapat diselesaikan dengan 
benar.

1 L = 1.000 mL

Berapa jumlah mL dari 1,63 L?

1L
1.000 mL1,63 L x = 1.630 mL

1L
1.000 mL

1,63 L x = 0,001630 L2

mL



Kecepatan suara di udara adalah sekitar 343 
m/dt.  Berapakah kecepatan udara dalam km per 
jam?

1 km = 1.000 m 1 jam = 3.600 dt 1 jam = 60 mnt

343 m
dt x 1 km

1.000 m
60 dt

1 mnt
x 60 mnt

1 jam
x = 1.235   km

jam

meter ke kilometer
detik ke jam

1.8



a. Sebutkan cara untuk memisahkan
udara dari komponen-komponen
campurannya!

b. Dalam perubahan materi berikut, mana
sifat fisika dan mana sifat kimia?
Sukrosa merupakan suatu zat padat
yang tidak berwarna yang menjadi
arang bila dipanasi bahkan terbakar
dengan nyala kuning.

c. Carilah hukum-hukum mengenai
materi dan energi, tuliskan bunyi dan
contohnya!


