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Unsur, Senyawa, dan Campuran



PETA KONSEP

Pendapat Jons Jacob Berzelius

Lambang unsur yang sekarang digunakan adalah seperti yang diusulkan oleh Jons

Jacob Berzelius pada tahun 1813. Cara penulisan unsur tersebut dengan ketentuan

diambil huruf pertama dari nama unsur dan ditulis

dua unsur yang huruf depannya sama, maka unsur yang lain tadi selain memakai huruf

pertama yang ditulis dengan huruf kapital diikuti salah satu huruf kecil yang terdapat

dalam nama unsurnya.

Contoh:

Unsur Carbon dilambangkan C

Unsur Clorin dilambangkan Cl

Unsur Nitrogen dilambangkan N

Unsur Neon dilambangkan Ne

Zat murni

Unsur Senyawa

Pendapat Jons Jacob Berzelius

Lambang unsur yang sekarang digunakan adalah seperti yang diusulkan oleh Jons

Jacob Berzelius pada tahun 1813. Cara penulisan unsur tersebut dengan ketentuan

diambil huruf pertama dari nama unsur dan ditulis dengan huruf kapital. Apabila ada

dua unsur yang huruf depannya sama, maka unsur yang lain tadi selain memakai huruf

pertama yang ditulis dengan huruf kapital diikuti salah satu huruf kecil yang terdapat

an C Unsur Calsium dilambangkan Ca

Unsur Clorin dilambangkan Cl Unsur Cobalt dilambangkan Co

Unsur Nitrogen dilambangkan N Unsur Natrium dilambangkan Na

Unsur Neon dilambangkan Ne

Materi

Senyawa

Campuran

Homogen Heterogen

Lambang unsur yang sekarang digunakan adalah seperti yang diusulkan oleh Jons

Jacob Berzelius pada tahun 1813. Cara penulisan unsur tersebut dengan ketentuan

dengan huruf kapital. Apabila ada

dua unsur yang huruf depannya sama, maka unsur yang lain tadi selain memakai huruf

pertama yang ditulis dengan huruf kapital diikuti salah satu huruf kecil yang terdapat

Unsur Calsium dilambangkan Ca

Unsur Cobalt dilambangkan Co

Unsur Natrium dilambangkan Na



Beberapa jenis unsur beserta lambangnya menurut Berzelius disajikan pada Tabel

berikut

B. 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.

Molekul Unsur O2



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 unsur- unsur

yang membentuk senyawa itu, dan tiap lambang unsur diikuti olehsuatu

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.

SIFAT- SIFAT UNSUR, SENYAWA, DAN CAMPURAN

1. Sifat Unsur

Unsur merupakan suatu zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan

manjadi zat lain yang lebih sederhana.

Berdasarkan sifatnya, unsur dapat digolongkan menjadi unsur logam, unsur

nonlogam, serta unsur metaloid. Contoh unsur logam di antaranya besi, seng,

dan tembaga. Contoh unsur nonlogam di antaranya karbon, nitrogen, dan

Molekul H2O



oksigen. Silikon dan germanium tergolong metaloid. Unsur metaloid merupakan

peralihan dari logam ke nonlogam.

Perbandingan sifat antara logam dan nonlogam

2. Sifat Senyawa

Zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih

sederhana. Peruraian senyawa dapat terjadi karena pemanasan atau aliran listrik.

Berikut merupakan ciri-ciri dari senyawa :

1. Merupakan zat tunggal

2. Terbantuk dari 2 atom atau lebih

3. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya secara kimia

Contoh Senyawa:

• Garam dapur (NaCl ), terbentuk dari unsur natrium dan unsur klorin

• Air,terbentuk dari unsur hidrogen, dan oksigen

Beberapa Contoh Senyawa dalam Kehidupan Sehari-hari

Logam Nonlogam
Kecuali raksa, berwujud padat pada
suhu kamar

Ada yang berwujud padat, cair, atau
gas

Dapat ditempa dan dapat diregangkan Bersifat rapuh, tidak dapat ditempa

Mengkilap jika digosol Kecuali intan, tidak mengkilap
walaupun digosok

Konduktor listrik dan panas Nonkonduktor, kecuali grafit

Titik cair dan titik didih umumnya
tinggi

Titik cair dan titik didih umumnya
rendah

Massa jenis umumnya tinggi Massa jenis umumnya rendah



3. Sifat Campuran

Terdiri dari dua zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tertentu dan tidak

tepat.

Campuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni campuran homogen dan

campuran heterogen.

a. Campuran Homogen

Campuran yang komposisinya serba sama merata. Sering disebut

dengan larutan

Contoh :

• Sirop

• Minuman alkohol

• Air laut

b. Campuran Heterogen

Campuran yang komposisinya tidak merata

Sering disebut campuran saja

Contoh :

• Air sungai, campuran antara air, tanah, berbagai jenis batuan

• Pasir, campuran berbagai jenis batu-batuan

PEMISAHAN CAMPURAN

Campuran dapat dipisahkan, sehingga didapatkan kembali dua atau lebih unsure atau

senyawa yang membentuk campuran. Berikut cara memisahkan campuran, antara

lain.

a. Penyaringan (filtrasi )

Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat yang

ada dalam campuran. Di dalam laboratorium, pemisahan ini biasanya menggunakan

corong dan kertas saring.

Contoh :

 Pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula

 Menyaring air sungai untuk keperluan air bersih

Zat hasilpenyaringan disebut filtrat. Zat sisa dari penyaringan disebut residu.

Campuran air

dengan pasir



b. Penyulingan (distilasi )

Penyulingan adalah pemisahan campuranzat cair yang didasarkan pada

perbedaan titik didik zat-zat cair yang ada dalam campuran.

Penyulingan dapat dilakukan untuk memurnikan air laut, sehingga diperoleh air

tawar.Air laut yang akan dimurnikan dimasukkan ke dalam suatu wadah, yang disebut

labu distilasi. Labu berisi air laut kemudian didihkan pada suhu 1000C. Ketika air laut

didihkan, yang menguap hanya air. Garam tidak ikut menguap karena titik didihnya jauh

lebih tinggi daripada air. Uap kemudian melewati tabung pendingin dan mengembun

menjadi air tawar ke dalam labu penampung. Zat hasil distilasi tersebut disebut distilat ,

sedangkan zat sisa yang tertinggal dalam labu distilat disebut residu. Penyulingan ini

biasanya dilakukan dalam suatu alat yang disebut distilator.

c. Kromatografi

Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap

dari zat penyerap (adsorben) terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Adsorbsi yaitu

peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben.

Kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat

pada tinta. Kromatografi ini dapat dilakukan dengan mengguanakan kertas saring

sebagai penyerap. Tinta yang ingin dipisahkan zat-zat warnanya dibotolkan pada salah

satu ujung kertas saring dengan jarak sekitar 1cm dari ujung kertas. Kertas saring

kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah berisi air. Tingg iair dalam wadah sekitar

0,5 cm. Air akan merembesnaik melalui kertas saring melewati tinta. Zat- zat warna

yang diserap lebih kuat oleh kertas akan tertahan di bagian bawah kertas,sedangkan

zat-zat warna yang kurang kuat diserapoleh kertas akanlarut denganair dan ikut

merembes naik ke atas kertas bersama air.

d. Kristalisasi

Kristalisasi adalah pemisahan campuran padatdan zairdengan cara menguapkan

zat cairnya.

Contoh : a. Membuat garam dari air laut

b. Membuat gula tebu dari cairan tebu.



LEMBAR KEGIATAN SISWA

FILTRASI LARUTAN KAPUR

Alat dan Bahan

 Corong

 Erlenmeyer

 Gelas kimia

 Kertas saring

 Sendok makan

 Serbuk kapur

Cara Kerja

1. Masukkan satu sendok makan serbuk kapur ke dalam gelas kimia yang

berisi 20 mL air

2. Aduklah sampai semua serbuk kapur larut

3. Masukkan kertas saring ke dalam corong, kemudian basahi kertas saring

dengan sedikit air agar melekat pada corong

4. Saringlah larutan kapur tersebut dalam Erlenmeyer

5. Perhatikan filtrat yang diperoleh dan amati pula residu / zat sisa yang ada

6. Bagaimana kesimpulanmu ?


