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SIFAT LARUTAN, PERUBAHAN FISIKA, DAN PERUBAHAN KIMIA
A. PENGANTAR
Modul ini berisi tentang klasifikasi materi yang mencakup campuran dan zat tunggal
(unsur dan senyawa). Berdasarkan komposisinya, kita mengenal campuran heterogen dan
campuran homogen (yang disebut sebagai larutan). Sifat-sifat larutan dapat dibedakan
sebagai asam, basa, atau garam. Pengujian larutan dapat dilakukan secara sederhana
dengan menggunakan indikator universal, lakmus, atau bahan-bahan alami, seperti kunyit,
bunga sepatu, dan sebagainya.
Komposisi merupakan salah satu sifat materi. Selain komposisi, dalam kehidupan
sehari-hari, kita mengenal sifat materi berupa wujud. Saat ini, wujud materi dapat
dikelompokkan menjadi padat, cair, gas, dan plasma. Wujud materi dapat berubah karena
adanya perubahan suhu. Perubahan wujud dapat meliputi mencair, membeku,
mengembun, menguap, menyublim, dan kondensasi. Proses perubahan wujud dari padat
menjadi cair disebut mencair, sebaliknya perubahan dari cair menjadi padat disebut
membeku. Perubahan materi yang tidak diikuti dengan terbentuknya zat baru merupakan
ciri perubahan fisika. Proses perubahan wujud zat merupakan salah satu contoh perubahan
fisika. Selain perubahan fisika, terdapat perubahan kimia, di mana perubahannya akan
menghasilkan zat baru, yang dapat disertai dengan perubahan warna, pembentukan
endapan, atau timbulnya gas, dan sebagainya.
Untuk materi Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan Perubahan Kimia, Kompetensi Dasar yang
harus dikuasai siswa SMP:
3.1 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan
kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari
4.1 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan campuran.
SKL UN SMP yang terkait dengan materi Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan Perubahan
Kimia adalah sebagai berikut.
1. Siswa dapat memahami tentang: zat dan perubahannya, campuran dan larutan.
2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: zat dan perubahannya, campuran
dan larutan.
3. Siswa dapat bernalar tentang: zat dan perubahannya, campuran dan larutan.
B. TUJUAN
1. Peserta Diklat mampu menguasai tentang Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan
Perubahan Kimia.
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2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi
yang berkaitan dengan Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan Perubahan Kimia
3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan
indikator.
C. URAIAN MATERI
Pada materi Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan Perubahan Kimia, uraian materi diawali
dari: (1) klasifikasi materi, (2) asam, basa, dan garam, dan (3) perubahan fisika dan peruban
kimia.
1. Klasifikasi Materi
Materi tersusun dari unsur-unsur kimia yang berada dalam tiga bentuk utama, yaitu
padat cair dan gas. Gas yang kita hirup, makanan yang kita makan, rumah yang kita
tempati, semua itu adalah materi. Termasuk di dalamnya, manusia juga terdiri dari
materi.
Materi adalah zat atau objek yang menempati ruang dan memiliki massa, dan dapat
diubah oleh energi. Segala sesuatu di sekitar kita tersusun dari materi. Semua materi
tersusun dari atom-atom yang sangat kecil, sehingga tidak tampak oleh mata bahkan
dengan mikroskop biasa.
Materi dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara, berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia.
Materi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) keadaan, berdasarkan sifat fisika, yaitu:
1) padat, di mana keadaan materi memiliki bentuk dan volum.
2) cair, di mana keadaan materi memiliki volum, tetapi bentuk mengikuti wadah (tidak
memiliki bentuk).
3) gas, di mana materi tidak memiliki bentuk dan volum.
Berdasarkan sifat kimia, materi diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:
1) unsur,
2) senyawa,
3) campuran.
Unsur adalah zat murni yang tidak dapat dipecah atau diuraikan ke dalam zat yang lebih
sederhana, melalui metode fisika maupun kimia. Lebih jauh, unsur-unsur
dikelompokkan menjadi:
1) logam, umumnya berbentuk padat dan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:
penghantar kalor yang baik, penghantar listrik, memiliki kekerasan, dan seterusnya.
2) non logam, umumnya penghantar kalor dan listrik yang kurang baik.
3) Metalloid, unsur yang memiliki karakteristik di antara logam dan non logam.
Senyawa, dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu:
1) senyawa organik, adalah senyawa yang diperoleh dari sumber tumbuhan atau
hewan, dan merupakan senyawa karbon.
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2) senyawa anorganik, adalah senyawa yang diperoleh dari sumber-sumber non
kehidupan, seperti mineral.
Senyawa terdiri dari kombinasi dua atau lebih unsur dalam perbandingan yang pasti.
Perbandingan unsur dalam senyawa tertentu selalu sama. Senyawa dapat diuraikan
menjadi unsur-unsurnya dengan menggunakan beberapa metode fisika atau kimia.
Campuran, terdiri dari kombinasi dua atau lebih unsur atau senyawa yang tercampur
bersama tanpa ikatan kimia. Campuran dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya atau
senyawa. Ada dua jenis campuran, yaitu:
1) campuran homogen: semua komponen berada dalam fase tunggal dan mereka
tercampur marata. Campuran ini disebut sebagai larutan.
2) campuran heterogen: komponen berada lebih dari satu fase. Mereka tidak
tercampur merata.
2. Asam, Basa, dan Garam
Apa yang kita 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.
Asam banyak digunakan 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 seperti magnesium hidroksida
yang terdapat pada obat maag dan kalsium hidroksida atau air
Gambar 1. Buah Jeruk
Sumber: Modul Guru Pembelajar kapur.
Asam-basa juga dikenal di bidang pertanian dan lingkungan hidup yaitu berkaitan
dengan derajat keasaman (pH) tanah atau air. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan
indikator universal atau pH meter.
Larutan asam, basa, dan garam memiliki sifat yang berbeda. Hal ini dapat diamati
melalui suatu percobaan dengan menggunakan indikator. Salah satu cara yang paling
mudah untuk membedakan sifat larutan asam dan basa yaitu dengan menggunakan
lakmus merah dan lakmus biru. Untuk memahami hal ini, lakukan Kegiatan 1 di bawah
ini.
a. 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.
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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. Contoh reaksi ionisasi beberapa larutan asam:
+

-

1) HCl (aq) → H (aq) + Cl (aq)
+

2-

2) H2SO4 (aq) → 2H (aq) + SO4 (aq)
+

-

3) CH3COOH(aq) → H (aq) + CH3COO (aq)
Pengelompokan Asam
+

Asam dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H yang dilepaskannya, menjadi
asam monoprotik dan diprotik.
+

1) Asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan satu ion H dalam pelarut air,
+

-

misalnya: a) HCl(aq) → H (aq) + Cl (aq)
+

-

b) CH3COOH(aq) → H (aq) + CH3COO (aq)
+

2) Asam diprotik, yaitu asam yang melepaskan dua ion H ke dalam pelarut air,
+

2-

misalnya: a) H2SO4(aq) → 2H (aq) + SO4 (aq)
+

2-

b) H2S (aq) → 2H (aq) + S (aq)
Berikut ini beberapa asam yang ada di sekitar kita dan keberadaannya.
Tabel 1. Beberapa asam yang ada di sekitar kita
Nama
Keberadaan
Asam askorbat
Asam sitrat
Asam asetat
Asam klorida
Asam laktat
Asam fosfat
Asam sulfat

Dalam buah-buahan dikenal sebagi vitamin C
Dalam jus jeruk atau buah-buahan
Dalam cuka dapur
Dalam asam lambung, pembersih lantai
Dalam susu asam
Dalam bahan pupuk
Dalam aki mobil dan bahan pupuk

b. 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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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. Contoh reaksi
ionisasi basa sebagai berikut:
1) NaOH(aq)  Na+(aq) + OH-(aq)
2) Ca(OH)2(aq)  Ca2+(aq) + 2OH-(aq)
2+

-

3) Mg(OH)2 (aq)  Mg (aq) + 2OH (aq)
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. Larutan Garam
Dalam kehidupan sehari-hari, garam yang paling dikenal adalah garam dapur
(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.
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) NaCl(aq) + H2O(l)
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 2. Tata nama garam
Asam
Nama
Rumus
Asam klorida HCl

Ion Logam
Na

+

+

K
Asam sulfat

H2SO4

Na

+

2+

Mg
Asam fosfat

H3PO4

+

K

Ca

2+

Garam
Nama
Rumus
Natrium klorida
NaCl
Kalium klorida
KCl
Natrium sulfat
Magnesium sulfat

Na2SO4

Kalium fosfat
Kalsium fosfat

K3 PO4

MgSO4
Ca3(PO4)2

Pengelompokan Garam
Garam dapat dikelompokkan berdasarkan sifat asam dan basanya. 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 3 berikut.

Rumus
NaCl
Na2CO3
Na2 SO4
KCN
NH4Cl

Tabel 3. Rumus, nama dan sifat garam
Asam
Basa
Nama
pembentuk pembentuk
Natrium
HCl
NaOH
klorida
Natrium
H2CO3
NaOH
karbonat
Natrium sulfat
H2SO4
NaOH
Kalium sianida
Amonium
klorida

HCN
HCl

KOH
NH4OH

Sifat Garam
Netral
Basa
Netral
Basa
Asam

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 4 berikut.
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Tabel 4. Kegunaan beberapa garam dalam kehidupan sehari-hari
Bidang
Senyawa Garam
Kegunaan
Rumus
Nama
Pertanian
CuSO4
Tembaga (II) Sulfat
Membasmi jamur tanaman
seperti anggur dan kentang
Kedokteran CaSO4.2H2O Kalsium
sulfat Gips untuk patah tulang
dihidrat
CaF2
Kalsium fluorida
Menguatkan email gigi
Rumah
tangga
NaHCO3

Na2CO3

Natrium karbonat

Natrium hidrogen karbonat

Bahan-bahan alat
pembersih
Soda kue

NaCl

Natrium klorida

Penambah rasa asin

Mengidentifikasi Sifat Asam, Basa, dan Garam
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.
Indikator Buatan

Gambar 2. Lakmus merah dan
lakmus biru
Sumber: Modul Guru Pembelajar

Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di
laboratorium atau di pabrik alat-alat kimia. Untuk
mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam biasanya
digunakan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari
lakmus merah dan lakmus biru. Indikator buatan
lainnya adalah indikator universal, indikator asam basa
seperti fenolftalin dan metil jingga.

Indikator Alam
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 asam merah ungu dalam basa hijau.
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Tabel 5. Contoh indikator alam dan perubahan warnanya
Warna dalam
Bahan dan warna Air aki (Asam sulfat)
Air kapur
Larutan garam dapur
ekstrak bunga
H2SO4
Ca(OH)2
NaCl
Mawar merah
merah
merah
hijau
Bunga kembang
merah
merah
hijau
sepatu
Kunyit
merah
merah
hijau
Kulit manggis
merah
merah
hijau
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, pH meter seperti gambar berikut.

Gambar 3. 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.
ASAM

1

2
MERAH

NETRAL

3

4

5
JINGGA

6

7

BASA

8

9

HIJAU

10

11

BIRU

Gambar 4. Warna-warna pada pH skala indicator
Sumber: Modul Guru Pembelajar
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3. Perubahan Fisika dan Perubahan Kimia
a. Perubahan Fisika

Gambar 5. Embun pada jendela
Sumber: Modul Guru Pembelajar

Pernahkan mengamati embun yang menempel pada
daun di pagi hari? atau embun pada jendela? 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/kaca
akibat suhu dingin.

Selain itu kita juga sudah mengetahui bahwa kapur barus yang berwujud padat ketika
disimpan lama-lama akan habis. Selama penyimpanan tersebut, di sekitarnya tercium
bau harum karena parfum yang dicampurkan pada kapur barus ikut berubah menjadi
gas. Perubahan wujud yang terjadi pada es, air, uap air dan kapur barus seperti
diungkapkan di atas termasuk perubahan Fisika. Salah satu perubahan fisika adalah
perubahan wujud. Perubahan wujud benda dapat digambarkan seperti yang tertera
pada gambar di bawah ini .

Gambar 6. Perubahan wujud benda
Sumber: Whitten, Chemistry 2010

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
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menjadi uap. Sementara jika suatu zat didinginkan, partikel-partikel zat tersebut akan
mengalami kekurangan energi yang menyebabkan gaya tarik antarpartikel 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 kondensasi.
b. Perubahan Kimia
Kita telah mempelajari sifat-sifat unsur, senyawa dan perubahan wujud zat berupa
perubahan fisika. Pada kegiatan ini kita akan melanjutkan mempelajari perubahan
kimia. Perubahan kimia lebih dikenal dengan reaksi kimia. Pada materi perubahan
kimia/reaksi kimia ini kita akan mengkaji konsep perubahan kimia dan ciri-ciri terjadinya
perubahan kimia, contoh perubahan kimia, penyebab perubahan kimia dan bagaimana
melakukan praktikum perubahan kimia. Setelah mempelajari materi ini diharapkan Kita
dapat: (1) mengidentifikasi ciri-ciri perubahan kimia melalui percobaan, (2) menjelaskan
macam-macam perubahan perubahan kimia, dan (3) emberikan contoh perubahan
kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
Reaksi Kimia
Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa perubahan materi yang dapat kita amati
yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Ada beberapa hal yang menandai 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 faktor misalnya sifat zat yang bereaksi,
kosentrasi zat, suhu, luas permukaan, dan katalisator. Berikut salah satu contoh
peristiwa reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari .

Gambar 7. Pembakaran kembang api
Sumber: Google image
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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. Seperti tampak pada Gambar 8 kapur
tulis yang banyak mengandung kalsium karbonat jika direaksikan
dengan asam klorida akan menghasilkan gas karbondioksida, ciri
Gambar 8.
terjadinya reaksi adalah adanya gelembung-gelembung gas yang
Reaksi menghasilkan gas
Sumber: Modul Buku Pembelajar terlihat pada tabung reaksi.
Ciri-ciri yang menyertai reaksi kimia
Kita tentu sering menemukan benda- benda atau bahan-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, adalah sebagai berikut.
1) Terjadinya perubahan Suhu
Banyak reaksi kimia yang diikuti dengan penyerapan/pelepasan kalor, 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.
2) Terjadinya Endapan
Jika kita 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 9. Reaksi antara PbI2 dan KI
Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009
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3) Terjadinya Gas
Soda kue jika dimasukkan kedalam larutan cuka akan menghasilkan gelembunggelembung gas. Pada campuran ini terjadi reaksi kimia menghasilkan gas karbon
dioksida. Banyak reaksi yang menghasilkan gas dan dapat diamati dari munculnya
gelembung udara di sekitar reaktan.
4) Terjadinya perubahan Warna
Pernahkah Kita menemukan air sumur yang mula-mula jernih berubah warnanya
menjadi coklat, atau besi yang mula-mula hitam atau abu-abu menjadi berwarna
coklat. Perubahan warna merupakan ciri terjadinya perubahan kimia atau reaksi
kimia.
D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN
Untuk membuat indicator, gunakan kata kerja yang sesuai di SKL UN (kolom pertama).
Indikator yang dimaksud di sini adalah “indikator soal”, meliputi: kondisi, audiens, behavior,
dan derajat pencapaian (C, A, B, D).
Berikut contoh indikator untuk sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia.
Contoh Indikator
Contoh Soal Sesuai Indikator
1. Diberikan data percobaan pengujian Data pengujian beberapa larutan dengan
beberapa larutan dengan lakmus merah lakmus merah dan lakmus biru adalah
dan lakmus biru, peserta dapat sebagai berikut.
mengidentifikasi larutan yang bersifat
Perubahan Warna
pada Lakmus
asam. (pemahaman)
Larutan
Lakmus Lakmus
Merah
Biru
P
Biru
Merah
Q
Merah
Biru
R
Biru
Biru
S
Merah
Merah
Larutan yang bersifat asam adalah . . . .
a. P
b. Q
c. R
d. S
Penyelesaian:
Larutan yang bersifat asam adalah larutan S, karena lakmus merah tetap merah, dan lakmus
biru menjadi merah.
Kunci: d
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Contoh Indikator
2. Diberikan ilustrasi pengujian sebuah
larutan dengan lakmus merah dan
lakmus biru, peserta dapat memprediksi
nama larutan yang diuji. (aplikasi)

Contoh Soal Sesuai Indikator
Larutan diuji dengan lakmus merah
menghasilkan warna biru, diuji dengan
lakmus biru menghasilkan warna biru.
Diperkirakan larutan tersebut adalah ….
a. air garam
b. cuka
c. air kapur
d. air mineral

Penyelesaian:
Larutan tersebut bersifat basa, karena lakmus merah menghasilkan warna biru, dan
lakmus biru menghasilkan warna biru. Dari seluruh option, larutan yang bersifat basa
adalah air kapur.
Kunci: c
Contoh Indikator
3. Diberikan ilustrasi perubahan zat dalam
kehidupan sehari-hari, peserta dapat
menyimpulkan penyebab terjadinya
perubahan zat tersebut. (penalaran)

Contoh Soal Sesuai Indikator
Besi lama-lama akan mengalami
pengkaratan. Pengkaratan ini disebut
sebagai sifat kimia yang dimiliki oleh besi,
karena
a. terjadi reaksi antara besi dengan
oksigen
b. terjadi interaksi antara zat dengan
karbon dioksida
c. zat penyusun materinya tidak berubah
d. adanya aktivitas organisme sehingga
terbentuk zat baru

Penyelesaian:
Perkaratan disebabkan karena besi bereaksi dengan oksigen.
Kunci: a
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E. SOAL-SOAL LATIHAN
Soal-soal latihan berkaitan dengan kompetensi penguasaan terhadap materi, dengan
memperhatikan SKL.
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Berikut ini adalah bahan-bahan yang ada di rumah:
i. sirup rasa jeruk
iii. cuka 25%
ii. gula
iv. garam meja
Dari bahan-bahan di atas, yang mengandung senyawa asam adalah ....
a. i dan ii
b. i dan iii
c. ii dan iii
d. iii dan iv
2. Sekelompok siswa akan menguji sifat larutan asam dan basa. Mereka membuat dulu
indikator alam dan data yang diperoleh dari berbagai tanaman
Warna dalam larutan
Asam
Basa
Daun pandan
Hijau muda
Hijau
Kulit buah naga
merah
Kuning hijau
Bunga soka
Merah
Hijau
Kol ungu
Merah ungu
Hijau
Tomat
Merah
Merah
Bahan indikator yang seharusnya tidak dipilih mereka untuk menguji sifat larutan agar
tepat adalah ...
a. daun pandan dan tomat
b. kol ungu dan kulit buah naga
c. bunga soka dan kol ungu
d. bunga soka dan kulit buah naga
Bahan indikator alam

3. Perhatikan gambar perubahan wujud di bawah ini.
Nama perubahan zat pada gambar yang
benar adalah....
a. 1= membeku, 3 = mencair
b. 4 = meleleh, 2 = mengembun
c. 5 = menguap, 1 = menyublim
d. 6 = menyublim, 2 = mencair
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4. Seorang siswa meletakkan 100 ml air dalam sebuah wadah terbuka dan
menempatkannya di bawah sinar matahari selama satu hari. Wadah yang
memungkinkan kehilangan air paling banyak karena penguapan adalah ….
a.

c.

b.

d.

5. Dibawah ini yang merupakan ciri-ciri benda yang mengalami perubahan fisika adalah...
a. komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan
b. ditandai dengan terbentuknya gas
c. tidak terbentuk endapan
d. ditandai dengan perubahan bau
F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL
Berdasarkan SKL materi Sifat Larutan, Perubahan Fisika, dan Perubahan Kimia yang
dicantumkan pada bagian Pengantar di atas, rumuskan indikator dan kembangkan butir soal
untuk mengukur indikator tersebut.
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