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Kegiatan Belajar 1 : Sifat Fisika dan Kimia Zat 

 

SK  Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia 

 

KD  Membandingkan sifat fisika dan sifat kimia zat. 

 

Indikator 

1. Peserta didik mampu mengklasifikasikan sifat fisika dan sifat kimia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan perubahan fisika dan perubahan kimia 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Tujuan   

1. Melalui studi literatur, peserta didik mampu mengklasifikasikan sifat fisika dan sifat 

kimia dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengklasifikasikan perubahan fisika 

dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

  

Lets Study with me ! 

 



 

Modul IPA SMP Kelas VII “Sifat Materi Zat” Page 3 

Sifat Fisika dan Kimia Zat 

 

 Pasti kalian pernah menemukn besi yang berkarat seperti 

gambar 1.Lalu,mengapa besi dapat berkarat? Benda-benda di sekitar kita 

dapat mengalami perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalnya, air 

yang direbus mengalami perubahan wujud dari cair menjadi uap air, es yang 

dipanaskan akan berubah wujud dari padat menjadi cair. Telur yang di 

biarkan berhari-hari pun dapat membusuk. Bagaimana semua itu bisa terjadi? 

Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti penjelasan berikut ini! 

 

Semua benda yang ada di alam ini adalah materi. Materi 

adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati 

ruang. Materi terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak 

hidup, seperti manusia, tumbuhan, hewan, air, batu, tanah, 

angin, dan lain-lain. 

Materi dapat berubah jika dipengaruhi oleh faktor luar, 

baik faktor alami maupun faktor yang disengaja oleh manusia. 

Ketika terjadi perubahan, materi mungkin mengalami 

perubahan bentuk, wujud, atau sifat. Perubahan yang terjadi 

pada suatu materi ada yang bersifat permanen dan ada juga 

yang dapat dikembalikan ke bentuk asalnya. Salah satu bentuk 

perubahan materi adalah perubahan air menjadi es ketika air 

tersebut dimasukkan ke dalam lemari es. Dalam hal ini, air 

hanya mengalami perubahan wujud saja. Ketika es tersebut 

dikeluarkan lagi dari lemari es, maka es tersebut akan berubah 

wujud kembali menjadi air. 

Gambar 1 

 

 

Gambar  1.1 Wujud Zat 

dan Materi 
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A. Sifat Fisika dan Sifat Kimia  

1. Sifat fisika 

Zat memiliki ciri khas masing-masing. Kawat tembaga dapat kamu bengkokkan 

dengan mudah, sedangkan sebatang besi sulit dibengkokkan. Ciri khas suatu zat 

yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut, dinamakan 

sifat fisika.  

Sifat fisika suatu benda, antara lain: 

a. Wujud zat 

Tiga macam wujud zat yang kita kenal adalah  

padat, cair dan gas. Zat tersebut dapat berubah dari 

satu wujud ke wujud lain. Beberapa peristiwa 

perubahan yang kita kenal, yaitu: menguap, 

mengembun, mencair, membeku, meyublim, dan 

mengkristal. Zat memiliki titik didih dan titik lebur 

yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis zat. 

Titik didih air pada tekanan udara normal (76 

cmHg) adalah 1000C, sedangkan bensin kurang 

lebih 800C 

b. Warna  

Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. 

Warna merupakan sifat fisika yang dapat kamu 

amati secara langsung. Warna yang dimiliki suatu 

benda merupakan ciri tersendiri yang membedakan 

antara zat satu dengan zat lain. Misal, susu 

berwarna putih, karbon berwarna hitam, paku 

berwarna kelabu pudar dan lain– lain. 

c. Kelarutan 

Air merupakan zat pelarut untuk zat-zat terlarut. 

Tidak semua zat dapat larut dalam zat pelarut. 

Misal, garam dapat larut dalam air, tetapi kopi 

tidak dapat larut dalam air. Kelarutan suatu zat 

dalam pelarut tertentu merupakan sifat fisika. 

  

 

Gambar 1.2 wujud zat 

 

 

Gambar 1.3 Warna 

 

Gambar 1.4 Kelarutan 
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d. Daya hantar listrik 

Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan 

listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik 

dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda 

yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut 

isolator. Daya hantar listrik pada suatu zat dapat 

diamati dari gejala yang ditimbulkannya. Misal, 

tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan 

dan sebuah lampu. Akibat yang dapat kamu amati 

adalah lampu dapat menyala. Daya hantar listrik 

merupakan sifat fisika. 

e. Kemagnetan  

Berdasarkan sifat kemagnetan, benda digolongkan 

menjadi dua yaitu benda magnetik dan benda non 

magnetik. Benda magnetik adalah benda yang 

dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda 

non magnetik adalah benda yang tidak dapat 

ditarik oleh magnet. Misal, terdapat campuran 

antara serbuk besi dan pasir. Pemisahan campuran 

ini tidak dapat dilakukan dengan penyaringan atau 

pengayakan. Cara yang lebih mudah adalah dengan 

mendekatkan sebuah magnet pada campuran 

tersebut. Serbuk besi termasuk bahan magnetik, 

maka akan tertarik pada magnet tersebut seperti 

pada gambar 1.6. Perbedaan fisika seperti 

ketertarikan suatu benda pada sebuah magnet dapat 

digunakan untuk memisahkan suatu zat dalam 

campuran. 

 

  

 

Gambar 1.5 Daya Hantar 

Listrik 

 

Gambar 1.6 Kemagnetan 
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Sifat fisika yang dimiliki oleh suatu materi dapat diamati secara langsung oleh alat 

indera kita. Jadi, apa sajakah yang merupakan sifat fisika dari suatu materi? sifat fisika 

dari suatu materi meliputi: wujud materi, kekerasannya, warnanya, aromanya, 

kelarutannya dalam materi lain, daya hantar listrik, suhu, dan titik didihnya.  

Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan beberapa contoh sifat fisika yang 

dimiliki oleh suatu materi berikut ini: 

1. Air murni wujudnya cair, tidak berwarna, tidak berbau dan dapat melarutkan materi 

lain 

2. Tembaga wujudnya padat, keras, termasuk logam, dapat menghantarkan listrik dan 

tidak larut dalam air 

3. Kertas wujudnya padat, mudah sobek, tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan 

listrik 

4. Oksigen wujudnya gas, tidak berwarna, tidak dapat diraba, dan tidak berbau 

5. Garam dapur wujudnya padat, rapuh, berwarna putih, rasanya asin, dan mudah larut 

dalam air 

2. Sifat kimia   

Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis 

baru. Sifat kimia zat dapat terjadi pada jenis zat apapun. Sifat kimia secara sederhana 

dapat diamati dari kemampuan zat tersebut bereaksi diantaranya :  

a. Kemampuan zat untuk bereaksi dengan O2 (oksigen).  

Suatu zat dapat bereaksi dengan oksigen dan 

membentuk zat baru. Reaksi dengan oksigen 

umumnya dikenal dengan proses 

pembakaran,oksidasi, atau korosi.  

b. Kemampuan zat untuk bereaksi dengan H2O (air). 

Pada umumnya logam bereaksi dengan air 

membentuk senyawa-senyawa basa dalam bentuk 

gugus hidroksida. Contohnya  

c. Kemampuan zat untuk bereaksi dengan asam. 

Suatu zat dapat bereaksi dengan asam menghasilkan 

zat yang baru misalnya pada magnesium yang 

bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan 

magnesium sulfat dan gas hidrogen. 

 

Coba bandingkanlah 

antara minyak tanah 

dengan bensin! Manakah 

di antara keduanya yang 

mudah terbakar? Hal 

inilah yang disebut dengan 

sifat kimia. 

Perhatikan pula pipa air 

minum yang terpendam 

dalam tanah! Sekarang 

sudah banyak digunakan 

pipa PVC sebagai 

pengganti pipa besi karena 

sifat berkarat besi sangat 

cepat dan mudah bereaksi 

zat dengan zat lain. 
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Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis 

baru. Perhatikan logam-logam yang berada di sekitarmu, apakah semua dapat bereaksi 

dengan oksigen? Besi termasuk zat yang mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga dapat 

mengakibatkan besi berkarat. Berikut ini beberapa contoh sifat kimia yang dimiliki suatu 

benda, yaitu: 

a. Mudah terbakar 

Pernahkah kamu memperhatikan, mengapa di stasiun 

pengisian bahan bakar terdapat larangan “DILARANG 

MEROKOK“? Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan 

kepada konsumen bahwa, bensin termasuk zat yang mudah 

terbakar. Dengan mengetahui sifat dari bahan-bahan yang 

mudah terbakar, kita akan dapat menggunakannya secara 

aman. 

b. Busuk dan asam   

Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau 

minuman, dapat mengakibatkan makanan dan minuman 

tersebut membusuk dan berubah rasa menjadi asam. Misal, 

nasi yang dibiarkan berhari– hari bereaksi dengan udara 

menjadi basi, susu yang berubah rasa menjadi asam. 

c. Berkarat  

Reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan 

benda tersebut berkarat. Logam, seperti : besi dan seng 

memiliki sifat mudah berkarat. Terdapat benda-benda yang 

tidak dapat berkarat, seperti: plastik dan kaca. Berkarat 

merupakan sifat kimia, sebab terjadi reaksi yang 

menghasilkan zat jenis baru. 

d. Mudah meledak  

Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai 

sifat mudah meledak, seperti: magnesium, uranium dan 

natrium. 

  

 

Gambar 2.1 dilarang 

merokok 

 

gambar 2.2 aroma 

 

 

 

Gambar 2.3 Besi 

berkarat 

 

Gambar 2.4 mudah 

meledak 
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e. Racun  

Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, 

antara lain: insektisida, pestisida, fungisida, herbisida dan 

rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk 

membasmi hama, baik serangga maupun tikus. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sifat kimia merupakan kesanggupan suatu 

materi untuk membentuk materi baru yang sifatnya berbeda dengannya. Sifat kimia dari suatu 

materi juga dapat diamati, misalnya mudah atau tidak mudah terbakar, dapat atau tidak dapat 

bereaksi dengan air, gas, dan materi lainnya. Beberapa contoh sifat kimia dari suatu materi : 

1. Air tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara dan minyak 

2. Besi tidak dapat dibakar, bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk karat besi 

3. Kertas dapat dibakar, tidak bereaksi dengan air 

4. Oksigen dapat membakar materi lain, tidak bereaksi dengan CO2 

5. Garam dapur tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara 

 

 

LATIHAN 1 

1. Apakah yang dimaksud dengan materi? 

2. Apakah yang dimaksud dengan sifat fisika dan sifat kimia dari suatu materi? 

Jelaskan perbedaannya! 

3. Sebutkan sifat fisika dari materi berikut ini! 

a. tepung terigu   

b. batu kapur    

c. gula pasir  

4. Sifat zat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh suatu zat 

disebut.... 

5. Sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik disebut ... 

 

 

  

 

Gambar 2.5 beracun 
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B. Perubahan Fisika dan Perubahan Kimia 

Perubahan materi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perubahan fisika 

dan perubahan kimia. Bagaimanakah ciri-ciri perubahan fisika? Bagaimanakah ciri-ciri 

perubahan kimia? Apakah persamaan dan perbedaan antara perubahan fisika dan 

perubahan kimia? 

1. Perubahan fisika 

Pernahkah kalian melihat ibu-ibu yang sedang 

menumbuk beras untuk dijadikan tepung? Setelah di 

tumbuk bentuk dan ukuran beras menjadi berubah,namun 

pada dasarnya sifat molekul pada beras maupun tepung 

tetaplah sama. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah 

satu contoh perubahan fisika. Mengapa demikian? Mari 

kita pahami penjelasan berikut.  Perubahan fisika 

merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan 

zat jenis baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud 

materi. Peristiwa perubahan wujud zat, antara lain: 

menguap, mengembun, mencair, membeku, 

menyublim,dan mengkristal.  

Terdapat beberapa ciri- ciri pada perubahan fisika, yaitu: tidak terbentuk zat 

jenis baru, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, hanya diikuti perubahan 

sifat fisika saja. Perubahan sifat fisika yang tampak adalah bentuk, ukuran, dan warna 

berubah. 

Meskipun materi tersebut mengalami perubahan bentuk dan wujud, tetapi sifat 

fisikanya masih dimiliki. Perubahan fisika hanya bersifat sementara karena setelah 

berubah dapat dikembalikan ke materi asalnya. Misalnya, air yang berubah menjadi es 

batu tidak menghasilkan materi baru. Es batu adalah air dalam wujud padat. Jadi, 

yang berubah hanya wujudnya saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Es batu dapat 

dirubah lagi wujudnya menjadi air dengan cara dipanaskan. 

  

 

Gambar 1 lilin meleleh 
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2. Perubahan kimia 

Pernahkah kalian membakar kertas? Apa yang dapat 

kalian lihat setelah kertas tersebut habis terbakar? Terdapat 

abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas 

sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas 

sesudah dibakar. Contoh lain dari perubahan kimia, antara 

lain: nasi membusuk, susu yang basi, sayur menjadi basi, 

telur membusuk, telur asin, besi berkarat, dan lain-lain. 

Perubahan kimia adalah perubahan yang 

menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda 

dengan materi semula. Perubahan kimia disebut juga reaksi 

kimia. Suatu materi yang mengalami perubahan kimia tidak 

dapat dikembalikan lagi kepada keadaan semula. 

Terdapat beberapa ciri-ciri perubahan kimia suatu zat, yaitu: terbentuk zat jenis 

baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, diikuti oleh perubahan 

sifat kimia melalui reaksi kimia. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum 

reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. 

Perubahan kimia yang terjadi pada suatu materi dapat disebabkan oleh 

beberapa hal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perubahan kimia dan contoh 

perubahan kimia yang diakibatkannya. 

1. Proses Bernafas, proses bernafas mengubah oksigen (O2) menjadi karbon 

dioksida (CO2). Perubahan oksigen (O2) menjadi karbon dioksida (CO2) 

termasuk perubahan kimia. 

2. Proses Fotosintesis, proses fotosintesis merubah gas karbon dioksida (CO2) dan 

air menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Perubahan tersebut termasuk perubahan 

kimia. 

3. Pembakaran, kayu dibakar menjadi arang merupakan contoh perubahan kimia.  

4. Perkaratan, perkaratan adalah reaksi oksigen menembus ke dalam celah-celah 

besi sehingga lama kelamaan terbentuk karat pada celah-celah tersebut. Perubahan 

besi menjadi karat adalah contoh perubahan kimia. 

5. Pembusukan, contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah roti 

menjadi berjamur, nasi yang membusuk, dan susu yang menjadi masam.    

 

 

Gambar 2  pembakaran 
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Aktivitas IPA 

Laporan Kerja 

1. Amati perubahan yang terjadi di rumahmu! Kelompokkan perubahan tersebut 

dalam perubahan fisika dan perubahan kimia! 

2. Ambillah sebatang lilin, kertas, dan korek api. Catatlah sifat fisika dan kimia 

benda-benda tersebut! Coba kamu nyalakan lilin, bakar kertas, dan nyalakan 

korek api tersebut, catat perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi 

pada masing-masing benda tersebut. 

 

 

 

LATIHAN 2 

1. Sebutkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia! 

2. Sebutkan contoh-contoh perubahan fisika yang terjadi di sekitarmu! 

3. Sebutkan contoh-contoh perubahan kimia yang terjadi di sekitarmu! 

4. Perubahan yang terjadi ketika kembang api yang dibakar dan  

menyala indah sampai habis termasuk perubahan ..... 
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Rangkuman 

 

 Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati 

ruang. 

 Sifat fisika dari suatu materi terdiri dari: wujud materi, kekerasannya, 

warnanya, aromanya, kelarutannya dalam materi lain, daya hantar 

listrik, suhu, dan titik didihnya. 

 Sifat kimia adalah kesanggupan suatu materi untuk membentuk materi 

baru yang sifatnya berbeda dengannya. 

 Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi 

baru. 

 Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru 

dengan sifat yang berbeda dengan materi semula. 
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Uji Kompetensi 1 

Pilihan ganda 

1. Berikut ini adalah sifat fisika dari 

kapur, kecuali . . . 

a. wujudnya padat 

b. warnanya putih 

c. tidak larut dalam air 

d. bereaksi dengan larutan asam 

2. Contoh perubahan kimia adalah .... 

a. kertas terbakar 

b. es mencair 

c. lilin meleleh 

d. garam larut dalam air 

3. Yang merupakan ciri-ciri perubahan 

fisika adalah .... 

a. menghasilkan zat baru 

b. zat yang terbentuk sifatnya berbeda 

c. dapat dikembalikan ke bentuk 

semula 

d. perubahannya bersifat tetap 

4. Berikut ini adalah bentuk-bentuk 

perubahan fisika, kecuali .... 

a. perubahan wujud 

b. peubahan bentuk 

c. melarut 

d. membusuk 

5. Diketahui beberapa sifat-sifat zat : 

1) Titik didih 

2) mudah berkarat 

3) warna 

4) mudah terbakar 

5) massa jenis 

6) tingkat kekerasan 

Diantara data di atas,yang merupakan 

sifat fisika adalah .... 

a. 1,2,3 

b. 1,3,5 

c. 2,3,4 

d. 4,5,6 

6. Beras yang ditumbuk halus menjadi 

tepung merupakan contoh perubahan... 

a. Kimia 

b. Alam 

c. Zat 

d. Fisika 

7. Kertas terbakar, dan besi berkarat 

termasuk perubahan .... 

a. Fisika 

b. Materi 

c. Kimia 

d. senyawa pemanasan makan 

8. Bom yang meledak dan menghancurkan 

gedung bertingkat termasuk 

perubahanan... 

a. Kimia 

b. Fisika 

c. Bentuk 

d. Wujud 

9. Contoh perubahan materi berikut yang 

termasuk perubahan fisika adalah .... 

a. mercon meledak 

b. mengoreng kacang 

c. kapur barus menyublim 

d. kayu menjadi arang 



 

Modul IPA SMP Kelas VII “Sifat Materi Zat” Page 14 

10. Perubahan-perubahan materi berikut termasuk perubahan fisika, kecuali .... 

a. kursi makan 

b. bensin terbakar 

c. emas melebur 

d. lilin meleleh  

 

URAIAN  

 

1. Sebut dan jelaskan karakteristik suatu benda ditinjau dari sifat fisikanya! 

2. Sebut dan jelaskan karakteristik suatu benda ditinjau dari sifat kimianya! 

3. Apakah yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Beri contoh 

masing-masing! 

 

 

Tindak Lanjut 

1. Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan dan hal apa saja yang mengakibatkan 

perubahan kimia? 

2. Ketika kalian menyalakan lilin, membakar kertas, dan menyalakan korek api, 

sebutkan perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi pada masing-masing 

benda tersebut! 
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Kunci Jawaban Latihan 1  

1. materi yaitu segala sesuatuyang menempati ruang dan mempunyai massa 

2. a. sifat kimia yaitu sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat 

baru 

b. sifat fisika yaitu perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk wujud 

/ukuran, tapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru 

3. tepung terigu : padat, berwarna putih, tidak berbau    

batu kapur : padat, keras, berwarna putih kekuningan     

gula pasir : padat, mudah larut dalam air, tidak berbau  

4.  sifat kimia 

5. sifat fisika 

Kunci Jawaban Latihan 2  

1. Sifat kimia yaitu sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat 

baru sifat fisika yaitu perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk wujud 

/ukuran, tapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru 

2. Contoh : es meleleh, susu berwarna putih, kopi larut dalam air 

3. Contoh : besi berkarat, racun tikus, susu yang berubah rasa menjadi masam 

4. Perubahan kimia  

Kunci Jawaban Uji Kompetensi 

1. D 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

10. B 

11. D 

12. C 

13. A 

14. B 

15. B 
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Uraian 

1. Sifat fisika suatu benda, antara lain: 

a. Wujud zat, Tiga macam wujud zat yang kita kenal adalah : padat, cair dan 

gas. Zat tersebut dapat berubah dari satu wujud ke wujud lain. 

b. Warna, Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna 

merupakan sifat fisika yang dapat kamu amati secara langsung. Warna 

yang dimiliki suatu benda merupakan ciri tersendiri yang membedakan 

antara zat satu dengan zat lain.  

c. Kelarutan, Air merupakan zat pelarut untuk zat-zat terlarut. Tidak semua 

zat dapat larut dalam zat pelarut. Misal, garam dapat larut dalam air, tetapi 

kopi tidak dapat larut dalam air. Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu 

merupakan sifat fisika. 

d. Daya hantar listrik, Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan 

listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut 

konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik 

disebut isolator. 

e.  Kemagnetan, Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh 

magnet, sedangkan benda non magnetik adalah benda yang tidak dapat 

ditarik oleh magnet. Perbedaan fisika seperti ketertarikan suatu benda pada 

sebuah magnet dapat digunakan untuk memisahkan suatu zat dalam 

campuran. 

2. Sifat kimia yang dimiliki suatu benda, yaitu: 

a. Mudah terbakar, Dengan mengetahui sifat dari bahan-bahan yang mudah 

terbakar, kita akan dapat menggunakannya secara aman. 

b. Busuk dan asam, Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau 

minuman, dapat mengakibatkan makanan dan minuman tersebut membusuk dan 

berubah rasa menjadi asam. 

c. Berkarat, Reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut 

berkarat.  

d. Mudah meledak, Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat 

mudah meledak, seperti: magnesium, uranium dan natrium. 
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e. Racun, Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, antara lain: 

insektisida, pestisida, fungisida, herbisida dan rodentisida. Zat beracun tersebut 

digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. 

3. Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat 

jenis baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Menguap, mengembun, 

mencair, membeku, menyublim, mengkristal merupakan perubahan fisika. 

Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru dengan sifat 

yang berbeda dengan materi semula. Contoh peroses fotosintesis, pembakaran, 

perkaratan, fermentasi, pembusukan. 
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Kegiatan Belajar 2 : Dasar-dasar Pemisahan Campuran 

 

SK  Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia 

 

KD  

Melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika  

dan sifat kimia. 

 

Indikator 

3. Peserta didik mampu menjelaskan dasar pemisahan campuran berdasarkan  

ukuran partikel dan titik didih 

4. Peserta didik mampu melakukan percobaan penjernihan air dengan alat sederhana 

 

 

Tujuan  

1. Melalui studi literatur, Peserta didik mampu menjelaskan dasar pemisahan  

campuran berdasarkan  ukuran partikel dan titik didih 

2. Melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu melakukan penjernihan air 
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Dasar-dasar Pemisahan Campuran 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setiap zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Keberadaan partikel-

partikel dapat dibuktikan, misal satu sendok garam dapur dilarutkan dalam segelas air. Apa 

yang dapat kalian rasakan saat larutan tersebut dicicipi? Terasa asin bukan? Bagaimanakah 

kita dapat memperoleh garam yang sudah dilarutkan dalam air? Coba kalian panaskan larutan 

garam tersebut sampai mendidih, sehingga semua air menguap. Kalian akan mendapatkan 

kembali garam dapur tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan campuran dapat dilakukan didasarkan pada 

perbedaan titik didih antara partikel-partikel penyusunnya.  

 

A. Dasar metode pemisahan campuran    

1. Ukuran partikel 

Jika ukuran partikel zat yang akan dipisahkan berbeda ukuran 

dengan partikel zat pencampurnya, maka campuran tersebut 

dapat dipisahkan dengan cara filtrasi (penyaringan).   

2. Titik didih  

Jika zat yang akan dipisahkan memiliki perbedaan titik didih 

dengan zat pencampurnya, maka campuran tersebut dapat 

dipisahkan dengan metode distilasi. Pemisahan campuran 

dengan dasar perbedaan titik didih harus dilakukan dengan 

kontrol suhu yang ketat supaya tidak melewati titik didih zat 

yang akan dipisahkan. 

 

 

  

Robert Boyle (25 

Januari 1627-30 

Desember 1691) adalah 

filsuf, kimiawan, 

fisikawan, 

penemu, dan ilmuwan 

Irlandia yang terkemuka 

karena karya-karyanya 

di 

bidang fisika dan kimia. 

Walaupun riset dan 

filsafat 

pribadinya jelas berakar 

dari tradisi alkimia, 

tetapi ia sering dianggap 

sebagai kimiawan 

modern 

pertama. Di antara 

karyakarya 

yang dihasilkannya, 

karya yang berjudul 

„The Sceptical 

Chymist‰ 

dipandang sebagai 

sebuah 

batu loncatan untuk 

kimia 

modern 

Pernahkah kalian berpikir, apakah minyak 

yang berada dalam sumur minyak sudah 

berwujud cair? Mengapa minyak goreng yang 

tercampur dengan air bila dipanaskan akan 

menimbulkan percikan-percikan? 
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Latihan 1 

1. Sebutkan dasar metode pemisahan campuran! 

2. Apa yang menjadi dasar metode pemisahan ekstraksi? Jelaskan metode 

pemisahan campuran dengan cara ekstraksi! 

3. Kelarutan   

Secara umum, pelarut dibedakan menjadi pelarut polar (air) dan pelarut nonpolar 

(alkohol, aseton, kloroform, eter).  Berdasarkan perbedaan kelarutan zat-zat 

penyusun suatu campuran pada jenis pelarut tersebut, maka campuran dapat 

dipisahkan dengan cara ekstraksi. 

4. Adsorpsi 

Adsorbsi adalah penarikan suatu zat oleh bahan pengadsorbsi secara kuat 

sehingga menempel pada permukaan dari bahan pengadsorbsi. Berdasarkan 

perbedaan daya adsorbsi, maka pemisahan campuran dapat dilakukan dengan 

cara adsorbsi. 
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B. Metode pemisahan campuran 

   

 

 

 

 

Coba kalian panaskan larutan garam tersebut 

sampai mendidih, sehingga semua air menguap. Kalian 

akan mendapatkan kembali garam dapur tersebut 

dengan cara kristalisasi. Berikut beberapa metode 

pemisahan campuran  

1. Penyaringan (filtrasi) 

Pernahkah kalian melihat buruh bangunan 

yang sedang melakukan pemisahan antara pasir 

dengan kerikil? Tahukah kalian mengapa setelah 

kelapa diparut harus diremas-remas sembari 

ditambahkan air? Pemisahan pasir dengan kerikil dan 

pemisahan air dengan parutan kelapa bertujuan untuk 

memisahkan zat-zat yang dicampur dalam campuran 

tersebut. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil 

akan lolos dari saringan sedangkan yang berukuran 

besar akan tertahan pada saringan. Mengapa air sumur 

tampak jernih meskipun hujan turun? Peristiwa alam 

turunnya hujan ke bumi akan mengalir ke tempat 

yang lebih rendah di permukaan bumi dengan 

membawa zat-zat lain. 

Air yang meresap ke dalam tanah melalui celah-celah kecil, dan mengalami 

penyaringan oleh lapisan tanah, sehingga dihasilkan sumber air yang jernih. Dalam 

kegiatan laboratorium pemisahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan 

kertas saring. Pemilihan ukuran penyaring disesuaikan dengan ukuran zat yang akan 

dipisahkan.  

  

Bagaimanakah kita dapat 

memperoleh garam yang 

sudah dilarutkan dalam air? 

 

 

Gambar 2.1 Filtrasi 

menggunakan kertas saring 
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jadi filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan 

ukuran partikelnya, yaitu metode pemisahan zat yang 

memiliki ukuran partikel yang berbeda dengan 

menggunakan alat berpori (penyaring/filter). Penyaring 

akan menahan zat yang ukuran partikelnya lebih besar 

dari pori saringan dan meneruskan pelarut. Hasil 

penyaringan disebut filtrat sedangkan sisa yang tertinggal 

dipenyaring disebut residu (ampas).  

Contoh, kita hendak memisahkan campuran garam dan pasir. Langkah yang 

kita tempuh adalah memberikan air pada campuran tersebut. Air merupakan zat pelarut 

untuk zat-zat yang memiliki sifat terlarut. Dalam hal ini garam dapat dilarutkan oleh 

air, sedangkan pasir tidak. Melalui proses penyaringan pasir akan tertinggal, sedangkan 

air garam lolos dari saringan tersebut. Zat yang tertahan dan tertinggal di kertas saring 

disebut residu. Cairan yang dapat lolos dari kertas saring dinamakan filtrat. Selain itu, 

dapat pula dengan melakukan penjernihan air secara sederhana seperti pada gambar 2.2 

2. Penyulingan (Destilasi) 

Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahan campuran zat cair yang 

didasarkan pada perbedaan titik didih zat. Proses pemisahan campuran dengan cara 

penyulingan dilakukan dengan dua proses, yaitu penguapan dan pengembunan. 

 

Gambar 2.3 skema alat penyulingan/destilasi 

  

 

Gambar 2.2 Penjernihan air 



 

Modul IPA SMP Kelas VII “Sifat Materi Zat” Page 23 

Penyulingan atau distilasi digunakan untuk memisahkan campuran yang 

disusun oleh materi yang dapat menguap dan memiliki perbedaan titik didih atau titik 

uap. Pemisahan dengan metode distilasi dilakukan dengan cara memanaskan 

campuran sampai menguap. Contoh campuran yang dapat dipisahkan dengan cara 

distilasi adalah campuran air dengan alkohol, campuran materi-materi dalam minyak 

bumi, air teh, dan air susu. Air dan alkohol memiliki perbedaan titik didih. Titik didih 

alkohol adalah 65º C sedangkan titik didih air adalah 100º C. Jika didistilasi, maka 

alkohol akan menguap lebih dahulu dan keluar ke labu penampungan lebih awal 

daripada air. Sehingga, alkohol akan terpisah dari air. 

Contoh lain pemisahan campuran dengan cara destilasi, antara lain: 

memperoleh bensin dari campuran antara air dan bensin, memperoleh air murni dari 

campuran air yang sudah terkotori zat padat yang larut didalamnya, memperoleh air 

dari campuran air dan garam. 

3. Kristalisasi  

Zat padat tidak dapat dipisahkan dari larutan dengan 

cara disaring. Zat padat, seperti gula dan garam 

yang terlarut dalam air dapat dipisahkan dari 

larutannya dengan cara penguapan dan terjadi 

kristalisasi. Petani garam mendapatkan garam 

dengan cara menguapkan air laut. Bagaimanakah 

cara petani garam mendapatkan garam dari air laut?  

 

 

Air laut dialirkan menuju ke tambak-tambak yang dibuat dipinggir pantai. 

Aliran air laut ini dapat terjadi karena salah satu peristiwa alam, yaitu pasang surut air 

laut yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Setelah air laut terjebak dalam tambak-

tambak, selanjutnya proses penguapan terjadi dengan bantuan sinar matahari. Air 

yang terkandung dalam air laut akan menguap, sehingga terbentuklah kristal garam.

  

 

Gambar 2.4 Proses kristalisasi 

Gambar 2.5 cara 

memperoleh garam 

yang dilakukan petani 

garam 
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4. Kromatografi 

Kromatografi dilakukan untuk memisahkan 

campuran warna pada tinta warna. Teknik yang 

digunakan adalah teknik kromatografi kertas. 

Dengan cara kromatografi, warna-warna penyusun 

tinta warna dapat dipisahkan. Contohnya adalah 

pemisahan warna penyusun tinta hijau. Warna hijau 

adalah warna campuran dari warna biru dan warna 

kuning.  

 

Jika tinta hijau kita goreskan pada kertas, kemudian ujung kertas dicelupkan 

ke dalam air, maka warna hijau tersebut akan terurai menjadi warna kuning dan biru. 

Cara seperti itu adalah teknik kromatografi kertas. 

 

5. Sublimasi  

Teknik sublimasi dilakukan untuk memisahkan 

campuran zat yang mudah menyublim dengan 

pengotornya, seperti kamfer dan iodium. Iodium 

yang tercampur dengan pengotor dapat dimurnikan 

kembali dengan teknik sublimasi. Kristal yang 

mengandung iodium dan pengotornya disimpan 

dalam gelas tertutup dan di atas tutupnya disimpan 

es batu sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan 

sehingga menyublim. Uap iodium yang tidak 

mengandung kotoran akan membeku kembali pada 

bagian tutup dan pengotornya tetap berada di 

bagian dasar gelas. 

 

  

 

Gambar 2.6 Kromatografi 

 

 

Gambar 2.7 Teknik sublimasi untuk 

memurnikan iodium 
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6. Ekstraksi 

 

 

Ekstrasi merupakan metode pemisahan campuran dengan melarutkan bahan 

campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar metode pemisahan ini adalah perbedaan 

kelarutan bahan dalam pelarut tertentu. Contoh pemisahan campuran secara ekstraksi 

adalah pemi-sahan sari kelapa dari ampasnya dengan menggunakan pelarut air. Sari 

kelapa yang akan diambil dari ampasnya dilarutkan terlebih dahulu dalam air.  Pada 

proses pelarutan, ampas kelapa tidak ikut larut dalam air. Sehingga setelah pelarutan 

sari kelapa terpisah dari ampasnya. 

 

  

Gambar 2.8 
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Aktivitas Siswa 

Pemisahan Campuran dengan Teknik Filtrasi 

Tujuan : Peserta didik mampu melakukan percobaan penjernihan air dengan alat 

sederhana 

Alat dan Bahan 

Alat : Bahan : 

1. Botol 

2. Wadah penampung 

1. Sekam padi 

2. Pasir 

3. Arang 

4. Kerikil 

5. Batu  

6. Air kolam 

7. Air sungai 

Procedure Kerja : 

1. Susun alat dan bahan seperti pada gambar. 

 

 

2. Tuangkan air sungai secara perlahan kedalam botol. 

3. Amati apa yang terjadi. 

4. Masukan data pada tabel 

5. Lakukan prosedur yang sama untuk air kolam. 

6. Ulangilah percobaan tersebut , dengan merubah susunan komposisi urutan bahan 

7. Masukan data pada tabel 
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TABEL DATA 

Berdasarkan pada gambar 

No Jenis air Tingkat kejernihan air 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan modifikasi 

No Jenis air Tingkat kejernihan air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan  

1. Apakah fungsi dari masing-masing bahan yang tersusun dalam percobaan 

tersebut? 

a) Sekam padi     :……............................................................................................ 

b) Pasir    :………………………………………………………………… 

c) Arang   :………………………………………………………………… 

d) Kerikil   :………………………………………………………………… 

e) Batu   :………………………………………………………………… 

2. Setelah melakukan percobaan bandingkan hasil filtrasi berdasarkan gambar 

dengan hasil modifikasi , mengapa hasilnya berbeda? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

KESIMPULAN 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….................  
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Latihan 2 

1. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang menjadi dasar metode pemisahan 

campuran! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filtrasi? Sebutkan contoh campuran yang 

dapat dipisahkan dengan cara filtrasi! 

3. Apakah perbedaan antara kristalisasi dengan distilasi? Sebutkan contoh 

campuran yang dapat dipisahkan dengan kristalisasi dan contoh campuran 

yang dapat dipisahkan dengan distilasi! 

4. Apa yang menjadi dasar metode pemisahan ekstraksi? Jelaskan metode 

pemisahan campuran dengan cara ekstraksi! 

5. Sebutkan cara yang paling tepat untuk memisahkan campuran berikut ini! 

a. campuran warna pada tinta ungu 

b. campuran air dengan kopi 

c. campuran air dengan minyak 

d. campuran sari buah dengan ampasnya 

e. campuran kamper dengan pengotornya 
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Rangkuman 

1. Dasar metode pemisahan campuran ada 4 yaitu : 

1) Ukuran partikel 

2) Titik didih 

3) Kelarutan 

4) Adsorpsi 

2. Beberapa metode pemisahan campuran, antara lain : 

1) Filtrasi  

Filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikelnya, 

yaitu metode pemisahan zat yang memiliki ukuran partikel yang berbeda 

dengan menggunakan alat berpori (penyaring/filter). 

2) Penyulingan  

Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahan campuran zat cair 

yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat. 

3) Kristalisasi yaitu metode pemisahan dengan penguapan 

4) Kromatografi  

Kromatografi dilakukan untuk memisahkan campuran warna pada tinta 

warna. Teknik yang digunakan adalah teknik kromatografi kertas 

5) Sublimasi  

Teknik sublimasi dilakukan untuk memisahkan campuran zat yang 

mudah menyublim dengan pengotornya, seperti kamfer dan iodium 

6) Ekstrasi  

Ekstrasi merupakan metode pemisahan campuran dengan melarutkan 

bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. 
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Uji Kompetensi 2   

 

1) Cara pemisahan yang digunakan untuk memperoleh bensin dari minyak bumi 

adalah .. 

a. Filtrasi 

b. Destilasi 

c. Kristalisasi 

d. Sublimasi 

2) Pemisahan campuran air garam sehingga diperoleh garam dapat dilakukan 

didasarkan pada .. 

a. titik lebur 

b. titik uap 

c. titik didih 

d. titik beku 

3) Zat yang tertahan dan tertinggal di kertas saring pada saat proses penyaringan 

disebut.. 

a. Filtrasi 

b. Filtrat 

c. Residu 

d. lakmus   

4) Berikut ini merupakan tujuan pemisahan campuran, kecuali .... 

a. memperoleh zat murni 

b. mengetahui suatu zat dalam sampel 

c. mendapatkan zat yang berguna 

d.  memperoleh zat yang langka  

5) Campuran dua zat yang berbeda ukuran partikelnya sangat tepat dipisahkan 

dengan metode .... 

a. Filtrasi 

b. Destilasi 

c. Kromatografi 

d. sublimasi 
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6) Alkohol dan air merupakan dua zat yang berbeda titik didihnya. Alkohol titik 

didihnya lebih rendah sehingga bila didestilasi alkohol akan .... 

a. habis terlebih dahulu dan air tetap. 

b. habis belakangan setelah air menguap seluruhnya. 

c. menguap lebih sedikit daripada air 

d. menguap lebih banyak daripada air. 

7) Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sublimasi, kecuali .... 

a. pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat 

b. biasanya untuk pemisahn bahan yang mudah menyublim 

c. pemisahan dengan melalui fase cair terlebih dahulu 

d. untuk memperoleh kamfer dan iod. 

8) Berikut ini yang bukan merupakan syarat bahan yang dapat dipisahkan dengan 

cara destilasi adalah .... 

a. dalam bentuk larutan / cair 

b. dalam bentuk gas 

c. titik didihnya berjauhan 

d. tahan panas 

9) Untuk memperoleh zat-zat yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan kita dapat 

menggunakan metode ekstraksi .... 

a. Sederhana 

b. Kompleks 

c. Pelarut 

d. ganda 

10) Metode pemisahan campuran secara ekstraksi didasarkan pada .... 

a. ukuran partikel 

b. pengendapan 

c. kelarutan 

d. titik didih 
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URAIAN 

1. Sebut dan jelaskan dasar yang digunakan dalam metode pemisahan campuran! 

2. Apa yang menjadi dasar metode pemisahan ekstraksi? Jelaskan metode pemisahan 

campuran dengan cara ekstraksi 

 

 

 

 

TINDAK LANJUT 
 

Jika kalian mencampur dua bahan yang ukuran partikelnya berbeda seperti kelereng dengan 

pasir, pasti sangat mudah bagi kalian untuk memisahkan kedua bahan tersebut kembali. 

Untuk memisahkan kelereng dari pasir kalian bahkan hanya perlu mengambilnya satu persatu 

dengan menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan alat. Tapi bagaimana jika kalian 

diminta untuk memisahkan campuran yang ukurannya sama kecilnya dan tercampur secara 

rata? Misalnya kalian diminta memisahkan campuran antar kapur barus (kamper) dengan 

pasir yang telah diaduk rata, apa yang harus kalian lakukan? 
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Evaluasi 

I. Untuk mengasah pemahamanmu akan bab ini, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini 

dengan memilih jawaban yang benar. 

1) Salah satu penerapan metode adsorbsi adalah pada proses .... 

a. pemurnian air dari mikroorganisme 

b. pemurnian logam 

c. pemurnian garam dapur 

d. pemurnian mineral  

2) Berikut ini merupakan contoh peristiwa yang menunjukkan sifat fisika suatu zat, 

kecuali .... 

a. kamper menjadi kecil              c. gula larut 

b. semen mengeras            d. besi menghantar listrik 

3) Sifat kimia terjadi pada proses …. 

a. singkong menjadi tapai c. lilin meleleh 

b. air diwarnai   d. bensin berbau menyengat 

4) Proses berikut yang tidak menghasilkan zat baru adalah .... 

a. kamper menyublim  c. bensin terbakar 

b. koran dibakar   d. susu menjadi masam 

5) Pemurnian garam dapur dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu .... 

a. filtrasi-melarutkan-kristalisasi 

b. melarutkan-filtrasi-kristalisasi 

c. melarutkan-kristalisasi-filtrasi 

d. filtrasi-kristalisasi-melarutkan 

6) Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang berdasarkan pada 

beberpa hal berikut ini, kecuali .... 

a. kelarutan dalam pelarut tertentu 

b. daya absorbsi bahan penyerap 

c. volatilitas  

d. ukuran partikel  
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7) Cara pemisahan yang digunakan untuk memperoleh bensin dari minyak bumi 

adalah .. 

a. Filtrasi 

b. Destilasi 

c. Kristalisasi 

d. Sublimasi 

 

8) perhatikan beberapa larutan berikut 

1. larutan air garam 

2. Campuran pasir dan kerikil 

3. Air the 

4. Kecap 

Dari data diatas yang merupakan campuran homogeny ditujukan oleh nomor . . . 

a. 1,2,3 

b. 1,2,4 

c. 1,3,4 

d. 2,3,4 

9) Perhatikan beberapa kejadian berikaut : 

1. Besi berkarat 

2. Air mendidih 

3. Bensin dibakar 

4. Es mencair 

Kejadian yang berhubungan dg sifat kimia zat adalah : 

a. 1,2 

b. 1,3 

c. 3,4 

d. 4,1 

10) Menyaring adalah …. 

a. memisahkan suatu zat dengan cara kimia 

b. memisahkan suatu zat dari campurannya 

c. mengambil suatu benda dari tempat yang dalam 

d. menangkap ikan dari dalam air sungai 
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11) Ekstrak adalah hasil penyaringan yang partikelnya berukuran molekul. Alat 

penyaring yang digunakan untuk mendapatkannya adalah …. 

a. kertas saring                 b. kertas minyak 

c. saringan teh                  d. kain belacu 

12) Garam dapur yang beriodium dapat dibersihkan iodiumnya dengan cara …. 

a. distilasi               c. kromatografi 

b. sublimasi            d. Penyaringan 

13) Kromatografi adalah cara memisahkan …. 

a. zat pewarna dari tumbuh-tumbuhan 

b. minyak kelapa dari air santan 

c. garam dari air laut dan pasir 

d. minyak tanah dari minyak bumi 

14)  Cara pemisahan zat dari campurannya dengan menguapkan, kemudian 

mengembunkan lagi disebut …. 

a. radiasi   c. sublimasi 

b. kromatografi  d. Distilasi 

15) Berikut ini adalah contoh pemisahan zat dari campurannya dengan cara distilasi, 

kecuali …. 

a. memisahkan iodium dari iodium tinctur  

b. pembuatan minyak sereh  

c. mendapatkan minyak kayu putih  

d. pemisahan bensin dari minyak bumi 

II. Untuk mengasah pemahamanmu akan bab ini, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini dengan tepat. 

1. Apa perbedaan utama sifat fisika dan sifat kimia? 

2. Apa pengertian korosi? 

3. Mengapa peristiwa perkaratan termasuk sifat kimia? 

4. Apa prinsip yang digunakan  pada pemisahan campuran dengan metode Filtrasi? 

Berikan contoh penerapannya! 

5. Pak Anton sedang membuat garam dipantai yang berasal dari air laut. Metode apa 

yang paling tepat dalam proses pembuatan garam tersebut? ( Berikan penjelasan 

mengapa metode tersebut yang dipilih). 
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Kunci jawaban latihan 1   

1. Metode pemisahan campuran 

- Ukuran partikel 

- Titik didih 

- Kelarutan 

- Adsorpsi  

2. Dasar metode pemisahan ekstraksi adalah perbedaan kelarutan bahan dalam pelarut 

tertentu. Metode pemisahan ekstraksi yaitu memisahkan senyawa organic dari larutan 

air atau suspensi. Solute (zat terlarut) atau bahan yang akan dipisahkan terdistribusi di 

antara kedua lapisan (organik dan air) berdasarkan kelarutan airnya. 

Kunci jawaban latihan 2 

1) Filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu metode 

pemisahan zat yang memiliki ukuran partikel yang berbeda dengan menggunakan alat 

berpori (penyaring/filter) 

Contoh  : campuran garam dan pasir 

2) Ekstrasi merupakan metode pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran 

dalam pelarut yang sesuai 

Contoh  : pemisahan sari kelapa dari ampasnya  

Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahan campuran zat cair yang 

didasarkan pada perbedaan titik didih zat 

Contoh  : memperoleh bensin dari campuran air dan bensin 

3) Metode pemisahan ekstraksi 

4) Kromatografi, Filtrasi, Distilasi, Ekstraksi, sublimasi  
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Kunci jawaban Uji Kompetensi 2 

1. D 

2. C 

3. D 

4. D 

5. A 

6. A 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

Uraian  

1. Metode pemisahan campuran : Ukuran partikel, Titik didih, Kelarutan, Adsorpsi  

2. Dasar metode pemisahan ekstraksi adalah perbedaan kelarutan bahan dalam pelarut 

tertentu. Metode pemisahan ekstraksi yaitu memisahkan senyawa organic dari larutan 

air atau suspensi. Solute (zat terlarut) atau bahan yang akan dipisahkan terdistribusi di 

antara kedua lapisan (organik dan air) berdasarkan kelarutan airnya. 
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Kunci jawaban Evaluasi  

1.  A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. B 

6. D 

7. b 

8. c 

9. b 

10. b 

11. a 

12. a 

13. a 

14. c 

15. d 

uraian 

1. Perbedaan sifat fisika dan kimia 

Sifat kimia yaitu sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat baru. 

Sifat fisika yaitu perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk wujud /ukuran, 

tapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru 

2. Korosi adalah kerusakan atau degradasi alogam akibat reaksi redoks dengan suatu 

logam dengan berbagai zq di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa 

yang tidak dikehendakinya 

3. Karena, merubah bentuk lain 

4. Meloloskan zat yang di inginkan 

Contoh  : pada penyaringan pasir dan kerikil 

5. Metode sublimasi 
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Glosarium 

Adsorpsi : penarikan suatu zat oleh bahan pengadsorbsi secara kuat sehingga menempel pada 

permukaan dari bahan pengadsorbsi 

Benda magnetik : benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet 

Destilasi : metode pemisahan zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat 

Ekstrasi : metode pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut 

yang sesuai yang didasarkan pada perbedaan kelarutan bahan dalam pelarut tertentu 

Filtrasi : metode  pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu metode 

pemisahan zat yang memiliki ukuran partikel yang berbeda dengan menggunakan alat berpori 

(penyaring/filter) 

Filtrat : hasil penyaringan  

Isolator : benda yang tidak dapat menghantarkan listrik 

Konduktor : Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik 

Kristalisasi : suatu metode untuk mendapatkan bahan murni suatu senyawa yang berupa 

padatan atau butiran. 

Kromatografi : metode pemisahan campuran untuk memisahkan campuran warna pada tinta 

warna  

Materi : segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang 

Perubahan fisika :  perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, yang berubah 

hanya bentuk dan wujud materi 

Perubahan kimia : perubahan yang menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda 

dengan materi semula. 

Residu : ampas/sisa penyaringan 

Sifat fisika : Ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi 

tersebut 

Sifat kimia : ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru 

Sublimasi : metode pemisahan campuran untuk memisahkan campuran zat yang mudah 

menyublim dengan pengotornya 
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