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maka ditulis Ca, begitu juga dengan tembaga
yang memilkii nama latin Cuprum maka
ditulis Cu. Jadi yang perlu di ingat di sini
penulisannya adalah menggunakan bahasa latin
bukan bahasa indonesia contohnya Besi bukan
Be tapi Fe karena nama latinnya adalah Ferum
atau Emas bukan E atau Em Namun Ag karena
nama latinnya adalah Argentum.

UNSUR DAN SENYAWA
Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat
diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana
melalui reaksi kimia sederhana.
Dalam keseharian unsur ini contohnya seperti besi,
tembaga, belerang, seng dan lain-lain. Unsur adalah
zat tunggal yang tidak dapat di uraikan menjadi zat
yang lebih sederhana. Jadi besi atau tembaga tidak
dapat diurakian lagi menjadi zat yang lebih
sederhana. Di alam ini banyak sekali unsur yang
dapat kita lihat dengan sistem tabel periodik unsur.
Agar kita lebih muda dalam mengenalnya maka ada
tokoh yang memberikan susunan tata nama
lambang atom yaitu Jons Jakob Berzelius, Ilmuwan
ini memberikan tata nama sebagi berikut ini:

Unsur dalam alam ini ada yang logam ada yang non
logam. Contoh unsusr logam misalnya besi,
tembaga seng dan lain-lain . contoh unsur non
logam musalnya belerang (sulfurA), Helium,
hidrogen, oksigen dan lain-lain silahkan lihat di
tabel periodik unsusr, lebih lengkapnnya.
Unsur-unsur yang membentuk kulit bumi.

1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf,
yaitu huruf awal dari nama latinnya unsur yang
bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar
contohnya karbon yang nama latinnnya
Carbonium maka ditulis huruf C
2. Unsur yang memliki huruf awal sama
lambangnya dibedakan dengan menambahakan
satu huruf kecil yang lain dari unsusr itu di
depannya. Contohya kalsium yang memilki
nama latin Calsium karena sudah ada karbon
Unsur-unsur logam yang biasa dikenal dalam kehidupan
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Unsur-unsur semilogam (metaloid)

Unsur-unsur nonlogam yang biasa dikenal
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Unsur yang biasa kita lihat di alam

B. Senyawa
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal contohcontoh senyawa antara lain adalah air, gula dan
garam. Para ilmuwan mendefinisikan senyawa yaitu
zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis
atau lebih zat yang lebih sederhana dengan reaksi
kimia. Senyawa ini terbentuk oleh ikatan kimia dari
beberapa unsusr, namun sifat senyawa berbeda
dengan sifat unsur penyusunnya.

Sebagai contoh berikut ini :
1. Air (H2O) dapat diurakaian menjadi usnsur
Hidrogen (H) dan Oksigen (O), dalam suhu
kamar air bersifa air sedangkan Hidrogen dan
oksigen bersifat gas.
2. Garam (NaCl) dapat diurakan menjadi usur
Natrium (Na) dan Klorin (Cl). Natrum ini

bersifat mudah meledak dan mudah meledak
sedangkan klorin berwujud gas yang berbau
seperti kaporit dan beracun, Sedangkan
Natrium klorida atau garam tidak bersifat
mudah meledak dan tidak beracun.
Senyawa juga sama dengan unsur agar lebih mudah
mengenalnya maka juga perlu diberi lambang yang
disebut dengan rumus kimia, Di bawah ini adalah
contoh yang sering kalian lihat dalam kehidupan
sehari-hari :
Senyawa
Air
Asam Cuka
Asam Sulfat

Rumus Kimia
H2O
CH3COOH
H2SO4

Karbon Dioksida
Asam klorida
Glukosa
Amonia
Garam Dapur

CO2
HCl
C6H12O3
NH3
NaCl
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C. Campuran
Contoh campuran
dalam keseharian adalah
contohnya ketika kita melarutkan gula dalam air.
Maka kita masih dapat merasakan sifat manis dari
gula tersebut. Sehingga campuran ini memilki ciri
sifat komponen dalam campuran tidak hilang dan
pencampuran tidak menghasilkan zat baru.
Campuran ini dapat berupa koloid, larutan dan
suspensi.
Larutan
Larutan adalah campuran yang bersifat homogen
atau serba sama sehingga tidak dapat dibedakan lagi
antara pelarut dan zat terlarut, hal ini dikarenakan
campuran homogen memilki komposisi yang sama
pada setiap bagiannya. Contohnya yaitu larutan
gula dan air gula tidak dapat dibedakan lagi dengan
air.
Suspensi
Suspensi adalah larutan yang bersifat hiterogen
antara komponennya masih dapat dibedakan
contohnya campuran anatara kapur dan air, kita
masih dapat melihat kapur dan airnya. Campuran
suspensi nampak keruh dan tidak stabil
Koloid
Koloid.Contoh koloid yang mudah adalah santan
dan susu, sepintas tampak koloid ini seperti larutan
homogen namun jika dilihat dengan mikroskop
akan terlihat heterogen. Campuran ini tidak dapat
disaring dengan saringan biasa.
RUMUS KIMIA
Rumus kimia menunjukkan satu molekul dari suatu
unsur atau suatu senyawa. Rumus kimia juga
disebut rumus molekul. Rumus kimia digolongkan
sebagai berikut.
1. Rumus Kimia Suatu Unsur
Dalam rumus kimia suatu unsur tercantum
lambang atom unsur itu, yang diikuti satu
angka. Lambang unsur menyatakan nama atom
unsurnya dan angka yang ditulis agak ke bawah
menyatakan jumlah atom yang terdapat dalam
satu molekul unsur tersebut.
Contoh:
a.
O2 berarti 1 molekul, gas oksigen.
Dalam 1 molekul gas oksigen terdapat 2
atom oksigen
b.
P4 berarti 1 molekul fosfor.

Dalam 1 molekul fosfor terdapat 4 atom
fosfor.
Berbeda halnya dengan 2 O dan 4 P.
a.
2 O berarti 2 atom oksigen yang terpisah
dan tidak terikat secara kimia.
b.
4 P berarti 4 atom fosfor yang terpisah
dan tidak terikat secara kimia
2. Rumus Kimia Suatu Senyawa
Pada rumus kimia suatu senyawa tercantum
lambang atom unsure-unsur yang membentuk
senyawa itu, dan tiap lambang unsur diikuti
oleh suatu angka yang menunjukkan jumlah
atom unsur tersebut di dalam satu molekul
senyawa.
Contoh:
a.
H2O berarti 1 molekul air
Dalam 1 molekul air terdapat 2 atom
hidrogen dan 1 atom Oksigen
b.
CO2 berarti 1 molekul gas karbon
dioksida
Dalam 1 molekul gas karbondioksida
terdapat 1 atom karbon dan 2 atom
oksigen.
c.
C12H22O11 berarti 1 molekul gula
Dalam 1 molekul gula terdapat 12 atom
karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom
oksigen.
C. Sifat-Sifat Unsur, Senyawa, dan Campuran
Setelah kamu mengenal unsur dan lambang
unsur serta senyawa maka sekarang cobalah
untuk membandingkan sifat-sifat unsure dengan
sifat senyawa!
1.
Sifat Unsur
Sampai saat ini telah dikenal tidak kurang
dari 114 macam unsur yang terdiri dari
92 unsur alam dan 22 unsur buatan.
Berdasarkan sifatnya, unsur dapat
digolongkan menjadi unsur logam, unsur
nonlogam, serta unsur metaloid. Contoh
unsur logam di antaranya besi, seng, data
tembaga. Contoh unsur nonlogam di
antaranya karbon, nitrogen, dan oksigen.
Silikon dan germanium tergolong
metaloid.
2.

Sifat Senyawa
Apakah air dapat diuraikan menjadi zat
yang lebih sederhana lagi? Ya, kamu
dapat
mencobanya
dengan
alat
elektrolisis air. Unsur-unsur pembentuk
air adalah oksigen dan hidrogen. Jadi, air
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terdiri dari gas oksigen dan gas hidrogen
yang bergabung melalui reaksi kimia. Air
dengan rumus kimia H2O, memiliki sifat
yang berbeda dengan unsurunsur
pembentuknya, yaitu H2 dan O2 yang
berupa gas. Air dapat diuraikan menjadi
unsur-unsur
pembentuknya, sehingga
disebut senyawa. Adapun hidrogen serta
oksigen disebut unsur. Jadi, senyawa
adalah zat yang terbentuk dari unsurunsur dengan perbandingan tertentu dan
tetap melalui reaksi kimia. Jadi, sifat
senyawa tidak sama dengan sifat unsur
pembentuknya.
Senyawa
dapat
dipisahkan menjadi unsur-unsur atau
menjadi senyawa yang lebih sederhana
melalui reaksi kimia.
Di dalam tiap senyawa unsur-unsur
penyusunnya mempunyai perbandingan
massa yang tetap dan tertentu. Misalnya,
a.
Air (H2O), perbandingan massa
unsur-unsur penyusunnya yaitu
Hidrogen : Oksigen adalah 1 : 8
b.
Gula (C12H22O11), perbandingan
massa unsur-unsur penyusunnya
yaitu Karbon : Oksigen : Hidrogen
adalah 72 : 88 : 11
c.
Etanol (C2H5OH), perbandingan
massa unsur-unsur penyusunnya
yaitu
Karbon : Oksigen : Hidrogen
adalah 12 : 8 : 3

Beberapa contoh senyawa yang ada
dalam kehidupan seharihari tercantum
dalam tabel berikut.

campuran masih tampak, sehingga
komponen penyusun campuran tersebut
dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi.
Perbandingan zat-zat penyusunnya tidak
tentu seperti pada senyawa.
Ada dua macam campuran, yaitu
campuran homogen dan campuran
heterogen.
a.

Campuran Homogen
Campuran homogen ini biasa
disebut larutan. Pada larutan, tiaptiap bagian mempunyai susunan
yang sama. Jadi di dalam larutan
sirup tersebut
terdapat
dua
penyusun larutan, yakni air dan
gula.
Air
disebut
pelarut,
sedangkan gula disebut zat terlarut.
Contoh campuran homogen lainnya
adalah minuman ringan (soft drink)
dan larutan pembersih lantai.

b.

Campuran Heterogen
zat-zat penyusunnya bercampur
secara tidak merata dan campuran
ini tiap-tiap bagian tidak sama
susunannya
maka
disebut
campuran
heterogen
Contoh
campuran heterogen yang lain
adalah air kopi (bentuk cair) dan
campuran tepung dengan air
(bentuk padat).
Susunan zat dalam suatu campuran
sering dinyatakan dengan kadar
dari zat-zat pembentuk campuran
itu. Kadar suatu zat dalam
campuran dapat dinyatakan sebagai
jumlah zat dalam campuran
dibandingkan
jumlah
seluruh
campuran. Jumlah zat dapat
dinyatakan dalam dalam massa (g,
kg) atau volume (ml, l ).
Adapun perbandingan tersebut
dinyatakan dalam persen (%).

3.

Sifat Campuran
Tanah diklasifikasikan dalam campuran,
yaitu campuran berbagai macam unsur
dan senyawa. Sifat asli zat-zat pembentuk

Kadar Zat =

Jumlah Zat
´ 100%
Jumlah Campuran
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Perbedaan Unsur, Senyawa dan Campuran
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Soal Pilihan Ganda
1.
Di antara zat berikut yang tergolong unsur
adalah ....
a. air
b. gula pasir
c. perak
d. asam cuka
Pernyataan yang paling tepat mengenai unsur
2.
adalah ....
a. zat tunggal yang tidak dapat diuraikan
menjadi zat yang lebih sederhana
b. zat tunggal yang tidak dapat bercampur
dengan zat lain
c. zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi
lagi
d. zat tunggal yang tidak dapat bersenyawa
dengan zat tunggal lain
3.

Lambang unsur raksa adalah ....
a. R
b. Ra
c. Hg
d. Hr

4.

Gas berbahaya yang dihasilkan dari
pembakaran tidak sempurna adalah gas
karbon monoksida. Penulisan rumus kimia
karbon monoksida adalah ....
a. CO
b. CO2
c. C2O
d. CO3

5.

6.

7.

Rumus kimia urea adalah CO(NH2)2. Maka
setiap molekul urea mengandung ....
a. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 1 atom
nitrogen, dan 2 atom hidrogen
b. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 1 atom
nitrogen, dan 4 atom hidrogen
c. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom
nitrogen, dan 2 atom hidrogen
d. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom
nitrogen, dan 4 atom hydrogen
N2O3 adalah rumus kimia dari senyawa ....
a. nitrogen trioksida
b. trinitrogen dioksida
c. dinitrogen dioksida
d. dinitrogen trioksida
Rumus empiris untuk glukosa adalah ....
a. C6H12O6, n = 0
b. (C3H6O3)n, n = 2
c. (CH2O)n, n = 6
d. (C2H4O2)n, n = 3

8.

Jika logam natrium dicampurkan dengan gas
klorin akan membentuk garam dapur (NaCl).
Sifat garam dapur berbeda dengan sifat unsur
pembentuknya. Materi seperti ini disebut ....
a. unsur
b. senyawa
c. larutan
d. campuran heterogen

9.

Diketahui beberapa macam unsur:
1. Nitrogen
3. Karbon
2. Oksigen
4. Silikon
Unsur yang tergolong unsur metaloid adalah
....
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4

10.

Diketahui beberapa macam unsur:
1. besi
3. timbal
2. raksa
4. timah
Unsur yang berwujud cair pada suhu kamar
adalah ....
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4

11.

Diketahui beberapa macam zat:
1. asam asetat
3. pati
2. asam sulfat
4. gula
Zat yang tergolong senyawa anorganik adalah
....
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4

12.

Di antara zat berikut yang tergolong larutan
adalah ....
a. sirop dan santan
c. kanji dan minyak ikan
b. air dan alkohol
d. kanji dan air sabun

13.

Di antara zat berikut, yang tergolong
campuran adalah ....
a. perunggu
c. emas
b. perak
d. Platina

14.

Diketahui beberapa macam zat:
1. asam asetat
3. asam nitrat
2. asam sulfat
4. asam klorida
Zat yang tergolong senyawa organik adalah
....
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4
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15.

Lambang unsur kalsium adalah ....
a. K
c. Ks
b. Ca
d. C

16.

Lambang unsur timah adalah ....
a. Sn
c. Pb
b. Ti
d. Zn

17.

Diantara zat berikut ini, yang tergolong unsur
adalah ....
a. kapur
c. gula tebu
b. air
d. raksa

18.

Jumlah atom nitrogen dalam 10 molekul H2O
adalah ....
a. 2
c. 12
b. 10
d. 20

19.

20.

Penulisan rumus kimia unsur yang digunakan
sekarang merupakan hasil pendapat Jons
Jacob Berzelius dengan ketentuan seperti
berikut ini, kecuali ....
a. menggunakan lambang unsur dari bahasa
Inggris
b. huruf pertama yang ditulis dalam bentuk
kapital
c. huruf pertama kapital diikuti oleh salah
satu huruf kecil lainnya
d. nama unsur menggunakan bahasa Latin
Rumus kimia untuk unsur oksigen, besi, dan
perak secara berurutan adalah ....
a. Ok, F, dan Ag
b. O, Fe, dan Ag
c. O, Fe, dan A
d. O, F, dan A

21.

Al, Hg, S, dan Au sebagai lambang kimia
untuk unsur-unsur ....
a. aluminium, raksa, belerang, dan emas
b. timah, hidrogen, belerang, dan perak
c. aluminium, hidrogen, belerang, dan emas
d. timah, aluminium, perak, dan emas

22.

Yang termasuk unsur golongan logam adalah
....
a. Au, Ag, He , Al, Cu, dan Hg
b. Au, Ag, Fe, Ar, Cu, dan Hg
c. Au, Ag, Fe, Al, Cu, dan Hg
d. Au, He, H, O, Cu, dan Hg

23.

Yang termasuk unsur golongan nonlogam
terdapat pada ....
a. Au, Ag, Fe, Al, Cu, dan Hg
b. Au, He, H, O, Cu, dan Hg
c. Ar, He, H, O, dan S
d. Ar, Ag, Fe, Al, dan S

24.

Menurut susunan partikelnya zat dapat
dibedakan ....
a. padat, cair dan gas
b. unsur, logam dan non logam
c. campuran, senyawa dan unsur
d. campuran homogen dan campuran
heterogen

25.

Berapa jumlah unsur buatan manusia sampai
saat ini ....
a. 22 unsur
b. 104 unsur
c. 29 unsur
d. 92 unsur

26.

Zat berikut yang merupakan unsur adalah ....
a. karbon
b. garam
c. air
d. air cuka

27.

Emas dan tenbaga mempunyai lambang unsur
....
a. Em dan Te
b. Fe dan Br
c. Au dan Cu
d. Au dan Ni

28.

Massa unsur A dan B dalam senyawa
mempunyai perbandingan 3:5, jika di
reaksikan 6 gram A dengan 12 gram B maka
akan menghasilkan senyawa AB terbanyak
....
a. 16 gram
b. 26 gram
c. 18 gram
d. 30 gram

29.

Garam dapur dan air accu mempunyai
lambang ....
a. H2SO4 dan NaCl
b. NaOH dan NCl
c. NaCl dan H2SO4
d. NaOH danH2O
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30.

31.

32.

33.

Senyawa kimia yang berfungsi sebagai obat
penawar rasa sakit memiliki unsur ....
a. CH3COOH
b. C9H8O4
c. C6H8O6
d. CO(NH2)2
Larutan garam dalam air merupakan larutan
....
a. koloid
b. homogen
c. suspensi
d. heterogen
Komponen zat yang jumlahnya banyak dari
suatu larutan di sebut ....
a. terlarut
b. larutan
c. pelarut
d. campuran
Campuran bahan antara partikel zat padat,
cair dan gas secara merata di sebut ....
a. koloid
b. suspensi

c. busa
d. sedimentasi
34.

Nama senyawa dengan rumus kimia CaCl
adalah ....
a. monokalsium
b. kalsium klorida
c. kalsium diklorida
d. kalium klorida

35.

Senyawa sukrosa mempunyai rumus kimia ....
a. C12H12O11
b. CH3COOOH
c. C6H8O6
d. CO(NH2)2

Penawaran Bimbel Aqila Course
Mau Les Privat di Rumah
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah
disepakati
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
Download Materi Belajar
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/
Download Aplikasi Belajar Kami
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar
dengan HP.
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/
Kerjasama Mendirikan Bimbel
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/

Les Privat dirumah bimbelaqila.com - Download Format Word di belajar.bimbelaqila.com

10

