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KIMIA REKREASI 

Fun Chemistry 
Kimia mengajarkan kita untuk tahu apa yang  

ada di sekitar kita.  

Termasuk sebagai seorang pengajar, akan  

sangat menyenangkan jika bisa menyampaikan  

materi kimia dengan menarik. 

Salah satunya adalalah dengan eksperimen 

kimia yang menyenangkan 



TAMAN KIMIA 

A. Alat Dan Bahan : 

• Larutan Natrium Silikat  

• (Na2SiO3)15 – 20 % 

• Besi III Chlorida (FeCl3) 

• Cobalt II Chlorida (CoCl2) 

• CuSO4, K2Cr2O7, K2Cr2O4 

• KmnO4 

• Gelas Kimia dan Tabung Reaksi 

• Saringan Hisap Lengkap 

• Bak Kaca / Akuarium 



TAMAN KIMIA 

B. Cara Kerja 

1.Buat Larutan Natrium Silikat (Na2SiO3 ) 15 – 20 %  

   (perbandingan 1:4 atau 1:5 atau 1:6) lalu saring dengan  

   menggunakan saringan hisap (agar larutan menjadi lebih  

    jernih). 

2. Tempatkan larutantersebut dalam bak kaca yang telah  

     tersedia, diamkan untuk beberapa saat agar larutan  

     menjadi lebih tenang. 

3. Tambahkan kristal yang telah tersedia dan tempatkan 
pada  

    tempat yang anda suka dalam bak kaca tersebut. 

4.Anda akan menemukan bentuk dan warna yang berlainan  

    dari kristal tersebut. 



PERHATIAN!! 

Taman harus tetap dijaga tenang, apabila 

terguncang taman akan rusak! 



MENGAPA??? 

 Molekul-molekul senyawa CuSO4, FeCl3 dsb dalam pelarut air 
mengalami proses pelarutan melalui peristiwa difusi. Bila tidak 
ada zat terlarut lain (natrium silikat) peristiwa pelarutan akan 
cepat. Tetapi karena dalam pelarut air terdapat natrium silikat 
maka akan terjadi difusi, jadi molekul-molekul zat terlarut tidak 
akan menyebar ke segala arah dalam pelarut karena terjejal 
oleh molekul natrium silikat yang terjadi hanya penerobosan 
lewat sela-sela shg difusi berlangsung lambat.  

 Kebanyakan gerakan difusi mengarah ke atas, karena makin ke 
atas dalam cairan tekanannya makin berkurang. Gerakan 
molekul padatan yang terlarut selalu mencari tekanan yang lebih 
rendah.  

 Gerakan molekul akan terhenti bila zat padat yang terlarut habis 
berdifusi. Jika difusi telah sampai dipermukaan, sedangkan zat 
yang terdifusi belum habis maka proses difusi selanjutnya akan 
berlangsung horisontal melebar seperti rimbunnya pohon. 



 Berdasarkan teori, bagaimana cara 

membuat taman kimia dengan hasil 

(tumbuhan) yang tinggi dan prosesnya 

cepat? 



UANG KERTAS AMAN DARI 

AMUKAN API 

 A. Alat Dan Bahan 

•Larutan Metanol dalam air ( 60 bagian 

Metanol : 40 bagian air) 

•Gelas Kimia 500 ml 

•Uang Kertas 

•Korek api / Pembakar spirtus 

•Penjepit 



B. Cara Kerja 

1.Masukkan / celupkan uang kedalam 

larutan Metanol beberapa menit. 

2.Jepit uang kertas yang sudah direndam ke 

dalam larutan Metanol. Kemudian 

bakarlah uang tersebut. 

3. uang anda akan selamat dari amukan api 

tersebut. 

 



Mengapa??? 

• Uang kertas setelah dicelupkan ke dalam 

campuran alkhohol dan air kemudian 

dibakar akan menyala, karena adanya 

alkhohol pada kertas (alkhohol adalah 

cairan yang mudah terbakar). 

• Setelah alkhohol habis, yang tersisa 

adalah air, sedangkan air tidak terbakar 

sehingga uang tetap aman. 



TUGU HITAM DARI GULA PASIR 

 

A. Alat Dan Bahan 

•Gelas kimia atau erlenmeyer 

•Pipet tetes 

•Sendok 

•Gula pasir 

•H2SO4 Pekat 

 



B. Cara Kerja 

1.Masukkan gula pasir ke dalam gelas kimia 

atau erlenmeyer 

2.Tambahkan H2SO4 pekat beberapa tetes 

kedalam gelas kimia / erlenmeyer tersebut 

3.Maka anda akan mendapkan gula pasir 

yang terbakar membentuk tugu yang 

berwarna hitam. 

 



Mengapa?? 

• Terjadi reaksi “dehidrasi gula” yaitu perubahan sukrosa 

(gula) menjadi molekul air dan sisa dehidrasi. 

• Asam sulfat adalah pereaksi yang higroskopis (dapat 

menarik air di sekitarnya). 

• Persamaan reaksi yang tejadi: 

 

 

• Uap air yang terbentuk cenderung ke atas dan 

mendesak sisa dehidrasi (karbon), sehingga hasil reaksi 

dapat mengembang ke atas seperti tugu. 

(warna hitam yang terjadi adalah karbon sisa dehidrasi) 



DANCING BALL 

 

A. Alat Dan Bahan 

•Beaker glass, 

•Pengaduk dan sendok 

•Naftalena / Kapur barus ( yang berwarna 

warni ) 

•Asam oksalat 

•Soda kue 

 



• Mencampurkan larutan asam oksalat dan 

soda kue 

• Kemudian masukkan kamper ke dalamnya 



Mengapa?? 

• Assam oksalat dan soda kue yang dilarutkan dalam air, 

mengalami reaksi sebagai berikut: 

 

• Gas CO2 terserap oleh kapur barus. 

• CO2 lebih ringan dari udara, sehingga kapur barus dapat 

naik ke atas. 

• Setelah mencapai permukaan, kapur barus akan 

melepas CO2 dan menjadi lebih berat lagi sehingga 

turun ke bawah. 

• Dengan menyerap CO2 lagi, kapur barus akan naik lagi, 

dan seterusnya. 

 


