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ABSTRAK 

STUDI AWAL PENGEMBANGAN MODUL 2 KIMIA 

DASAR 

Oleh 

MENTARI AULIA SNAPAL 

 Modul ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui materi-

materi mata kuliah kimia dasar, (2). Mengetahui reaksi dan 

bahan-bahan kimiawi dalam kehidupan sehari-hari, (3). Mampu 

mengerjakan tugas-tugas mata kuliah kimia dasar secara 

mandiri. 

Dalam sebuah proses belajar mengajar membutuhkan 

sebuah media agar lebih memudahkan sebuah pembelajaran. 

Maka, salah satu solusi yakni dengan menggunakan media 

pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan 

adalah modul. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang 

dikemas secara sistematis, yang membuat peserta didik 

menguasai tujuan pembelajaran. modul terdiri materi belajar dan 

evaluasi. pada mata kuliah Kimia dasar yang menggunakan 

rumus perhitungan perlu diterapkannya penggunaan modul agar 

lebih memudahkan mahasiswa dan membuat mahasiswa lebih 

aktif dan mandiri dalam mempelajari materi pada mata kuliah 

Kimia Dasar. 

Kata Kunci : Media, Modul, Kimia Dasar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Pendidikan merupakan suatu proses dalam kehidupan untuk 

mengemabangkan diri tiap individu agar dapat hidup dan 

melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu pendidikan menjadi 

hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tujuan 

pendidikan Nasional adalah mencerdaskan suatu kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia di Negara Indonesia 

untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya guna.
1
 

 Pembelajaran adalah suatu proses memberikan bimbingan atau 

bantuan pada peserta didik dalam proses belajar. Peran guru atau 

doosen sebagai pembimbing. Dalam belajar tentunya banyak 

sekali perbedaan, seperti adanyabpeserta didik yang mampu 

mencerna materi pelajaran, ada yang pula peserta didik yang 

lamban dalam mencerna pembelajaran. Kedua perbedaan inilah 

yang menyebabkan guru atau dosen mampu mengatur strategi 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta 

didik.
2
 

Dalam sebuah proses belajar mengajar membutuhkan sebuah 

media agar lebih memudahkan sebuah pembelajaran. Maka, salah 

satu solusi yakni dengan menggunakan media pembelajaran. 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah modul. Modul 

merupakan salah satu bahan ajar yang dikemas secara sistematis, 

yang membuat peserta didik menguasai tujuan pembelajaran. 

modul terdiri materi belajar dan evaluasi. pada mata kuliah Kimia 

dasar yang menggunakan rumus perhitungan perlu diterapkannya 

penggunaan modul agar lebih memudahkan mahasiswa dan 

                                                           
1Rika Miftakhul fadhilah, “Modul Pembelajaran Lingkungan Hidup”, , 

(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021), h 3. 
2Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar Dan 

Pembelajaran”, FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 3, No. 2, (2017), h.  

333. 
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membuat mahasiswa lebih aktif dan mandiri dalam mempelajari 

materi pada mata kuliah Kimia Dasar. 

Oleh karena itu penulis membuat media pembelajaran berupa 

modul yang diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

meningkatkan kegiatan belajar sehingga dapat mencapai prestasi 

belajar kimia dasar sesuai dengan yang diharapkan. 

B. Deskripsi  

Mata kuliah kimia dasar merupakan salah satu mata kuliah 

wajib pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Mata kuliah kimia dasar diberikan kepada mahasiswa semester 1 

(ganjil) dengan bobot 3 SKS.  

Materi yang akan dipelajari dalam modul ini meliputi materi 

perhitungan stokiometri dan reaksi kimia, larutan, konsentrasi, 

sifat kognitif, kesetimbangan kimia dan teori asam basa. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu mengetahui materi-materi pada mata 

kuliah Kimia dasar. 

2. Mahasiswa mampu mengetahui reaksi dan bahan-bahan 

kimiawi dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mahasiswa mampu mengerjakan tugas-tugas mata kuliah 

Kimia Dasar dengan mandiri. 
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BAB II 

STOIKIOMETRI DAN REAKSI KIMIA 

 

A. Stoikiometri 

a. Pengertian stoikiometri 

Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani stoikheion 

(elemen) dan metria (ukuran). Umumnya ilmu yang 

mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari 

reaktan dan produk dalam reaksi kimia. (footnote buku ajar 

kimia dasar) 

b. Bilangan Avogadro  

Bilangan Avogadro (lambang L, atau NA) dinamakan 

sebagai tetapan Avogadro tau konstanta Avogadro,merupakan 

banyaknya “entitas” (berupa atom molekul) dalam satuan mol, 

yang merupakan jumlah atom karbon -12 dalam 12 gram 

(0,012 kilogram) karbon-12 dalam keadaan dasarnya. Perkiran 

terbaik terakhir untuk angka ini adalah 6,02 x 10
23 

/mol. 

c. Massa Atom Relatif dan Massa Molekul Relatif 

1) Massa Atom relatif 

Nilai massa atom relative diperoleh dengan 

membandingkan massa atom yang lain. Sebagai 

pembanding ditetapkan sebesar 
 

  
 dari massa satu 

atom yang lain C-12.  

2) Massa molekul relatif 

Nilai massa molekul dengan symbol ( Mr) 

merupakan perbandingan massa molekul zat 

dengan 
 

  
 massa  atom C-12. 

d. Konsep Mol 

Menyatakan jumlah penyusun suatu zat, dipergunakan 

suatu satuan jumlah zat yaitu disebut mol. Satu mol zat ialah 

sejumlah zat yang mengandung 6.0225 x 10
23

butir partikel 

(sejumlah bilangan Avogadro). Bilangan Avogadro 

merupakan “faktor penghubung A” antara jumlah mol zat 

dengan jumlah partikel yang mengandung zat. 
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Jumlah mol = 
               

                 
 = 

                

           
 

Massa 1 mol suatu zat = massa molekul dalam satuan 

gram = Mr x 1 gram. Massa dari 1 mol atom disebut massa 

molar, misalnya 1 mol atom kalor mempunyai massa molar; 

35.435 g Cl/mol Cl.
3
 

e. Rumus Molekul dan Rumus Empiris 

1) Rumus molekul  

Rumus molekul tidak hanya jumlah relative atom-

atom dari setiap elemen, tetapi menunjukkan jumlah 

actual atom setiap unsur penyusun dalah suatu molekul 

senyawa.Misalnya pada benzene memiliki rumus molekul 

C6H6 yang berarti benzene tersusun dari 6 buah atom dan 

6 buah atom H. 

2) Rumus empiris 

Rumus empiris juga dikatakan rumus sederhana 

menyatakan perbandingan mol unsur-unsur dalam suatu 

senyawa. Untuk menentukan rumus empiris maka 

diperlukan perbandingan mol atau unsur-unsur penyusun. 

Unsur empiris didapat dari pengukuran hasil percobaan % 

susunan senyawa.  

Sebagai contoh pada benzena dengan rumus molekul 

C6H6memiliki rumus empiris (CH)n karena perbandingan 

mol antara C dan H adalah 6:6 atau jika disederhanakan = 

1:1. Artinya dari rumus empiris tersebut dapat diperoleh 

senyawa lain dengan mengubah faktor n, misalnya = 

(CH)2 = C2H2. 

f. Penentuan Reaksi Pembatas  

Suatu reaksi kimia seringkali berlangsung Dalam 

keadaan zat-zat pereaksinya mempunyai jumlah zat 

berlebih. Sehingga dari pereaksi yang berlebihan tetap 

berada dalam campuran sampai reaksi berakhir. Pereaksi 

yang habis bereaksi disebut pereaksi pembatas, pereaksi ini 

keseluruhannya habis bereaksi. 

                                                           
3Yusnidar Yusuf, Kimia Dasar, (2018), h 72. 
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g. Hasil Teoritis, Hasil Nyata dan Persen Hasil 

Jumlah hasil reaksi yang dihitung dari sejumlah 

pereaksi yang ada dari awal reaksi dilakukan disebut hasil 

teoritis suatu reaksi. Jumlah hasil yang secara nyata 

dihasilkan dalam sebuah reaksi kimia disebut hasil 

nyata.persen hasil merupakan perbandingan hasil nyata 

dengan hasil teoritis. Ada reaksi yang hasilya hampir sama 

dengan hasil teoritis dan reaksi tersebut dikatakan bereaksi 

secara kuantitatif. Pereaksi senyawa organic, kebanyakan 

hasil reaksi (hasil nayta) lebih kecil dibandingkan hasil 

teoritis. Hal ini karena reaksi tidak berjalan sempurna, ada 

reaksi-reaksi saingan yang dapat mengurangi hasil reaksi 

atau dapat juga terjadi kehilangan zat selama penanganan.
4
 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai beberapa contoh 

bagaimana stoikiometri digunakan, stoikiometri merupakan 

solusi dari beberapa masalah. Contohnya sebagai berikut: 

1. Desain kantung udara 

Kantung udara atau Airbag fitur keselamatan didalam 

kendaraan yang akan mengurangi dampak tabrakan pada 

pengemudi dan penumpang dalam suatu kecelakaan. 

Pengoperasian kantung udara yang efektif memerlukannya 

untuk mengembang dengan cepet dengan jumlah (volume) 

gas yang sesuai dan dalam milidetik sejak tumbukan awal. 

 
Gambar 1. Volume pada desain kantung udara 

Sumber:https://www.sainskimia.com./beberapa- 

contoh-stoikiometri-dalam-kehidupan-sehari-hari/ 

                                                           
4Ibid. h 73-74. 
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2. Penggerak roket 

Mesin utama banyak roket terutama ditenagai oleh reaksi 

eksotermik hydrogen dan oksigen, menyalakan campuran 

memulai reaksi kimia yang kuat dengan cepat 

menghasilkan produk gas dalam jumlah besar. Gas-gas ini 

dikeluarkan dari mesin roket melalui noselnya, 

memberikan dorongan yang diperlukan untuk mendorong 

muatan berat ke luar angkasa.
5
 

  

Gambar 2. Gas penggerak roket 

Sumber:https://www.sainskimia.com./beberapa-contoh-

stoikiometri-dalam-kehidupan-sehari-hari/ 

Latihan Soal: 

1. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 

66,3% klor, 26,2% nitrogen, 7,5% hydrogen. (Ar N = 14, H = 

1, Cl = 35,5) 

                                                           
5Thohari Anwar, “Beberapa Contoh Stoikiometri dalam Kehidupan Sehari-

hari,”, Sainskimia.com, (2021). https://www.sainskimia.com/beberapa-contoh-

stoikiometri-dalam-kehidupan-sehari-hari/. 

https://www.sainskimia.com./beberapa-contoh-stoikiometri-dalam-kehidupan-sehari-hari/
https://www.sainskimia.com./beberapa-contoh-stoikiometri-dalam-kehidupan-sehari-hari/
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2. Molalitas suatu larutan etil alcohol (C2H5OH) dalam air – 

1,54 mol/kg. berapa gram alcohol yang terlarut dalam 2,5 kg 

air? 

3. Berapa molkah sebongkah besi murni yang ketika diuji 

massanya mempunyai massa 215 gram? 

 

B. Reaksi Kimia 

Reaksi kimia merupakan suatu proses dimana satu 

atau lebih reaktan berubah menjadi satu atau lebih produk. 

Reaksi kimia dapat terjadi dalam waktu yang cepat ataupun 

sangat lambat. Dalam beberapa reaksi kimia terjadi secara 

spontan pada suhu dan tekanan normal saat terjadinya 

kontak antar reakstan. Beberapa reaksi kimia lainnya hanya 

terjadi jika mendapat energy eksternal seperti panas, cahaya, 

ataupun listrik. Reaksi kimia terjadi dapat dilihat dengan 

sederhana dari adanya prubahan pada warna, terbentuknya 

gas atau endapan dan terdapat pelepasan atau penyerapan 

panas. Beragam reaksi-reaksi kimia dan pendekatan-

pendekatan yang dilakukan dalam mempelajarinya 

mengakibatkan banyaknya cara untuk mengklasifikasikan 

reaksi-reaksi tersebut.
6
 

a. Reaksi Reduksi-Oksidasi 

Reduksi merupakan proses yang terjadi 

apabila atom atau ion memperoleh satu atau lebh 

electron dalam suatu zat. Oksidasi merupakan suatu 

proses yang terjadi apabila atom atau ion kehilangan 

satu atau lebih dalam suatu zat, bilangan oksidasi 

memiliki unsur bebas (tidak berikatan dengan unsur 

yang jenisnya lain), oksidasi memiliki bilangan 0.  

                                                           
6Ratu Fazlia Inda Rahmayani Sulastri, “Buku Ajar-Kimia Dasar 1,”Aceh: 

Syiah Kuala University Press, (2017) h 98. 
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Gambar 3 . kehilangan dan penerimaan electron 

  Sumber:  https://www.google.com/reaksi-reduksi-oksidasi/ 

b. Reaksi Pengendapan 

Reaksi pengendapan merupakan suatu reaksi yang 

dapat berlangsung dalam cairan, misanya pada air. Suatu 

reaksi dapat dikatakan  

reaksi pengendapan apabila menghasilkan endapan. 

Endapan adalah zat padat yang tidak larut dalam cairan 

tersebut. Endapan mungkin dapat berupa Kristal atau koloid, 

dan dapat dikeluarkan dati larutan dengan cara penyaringan. 

Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi 

pengendapan yaitu senyawa-senyawa ionik.  

Kelarutan bergantung pada beberapa kondisi seperti 

suhu, tekanan, konsentrasi, dan bahan-bahan lainnya didalam 

larutan. Sebagai contoh reaksi pengendapan pada kalsium 

klorida dan natrium phosfat, maka persamaan reaksinya : 

 

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + NaCl 

 

 Maka dapat diberikan lambang senyawa dalam persamaan  

 Tersebut 

 

 3CaCl2(aq) + 2Na3PO4(aq) → Ca3(PO4)2(s) + 6NaCl (aq) 

 

Berlangsungnya reaksi karena kalsium phosfat tidak 

larut, tetapi membentuk endapan berwarna putih yang dapat 

disaring dari larutan natrium klorida yang tetap dalam bentuk 

ion-ionnya. 
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1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan 

a) Konsentrasi  

Semakin besarnya konsentrasi, gaya gesek 

yang dialami partikel karena partikel lain semakin 

besar sehingga drag forcenya pun semakin besar. 

Peristiwa ini disebabkan karena dengan semakin 

besarnya konsentrasi berarti semakin banyak 

jumlah partikel dalam suatu suspense yang 

menyebabkan bertambahnya gaya gesek anatara 

suatu partikel dengan partikel yang lain.drag force 

atau gaya seret ini bekerja pada arah yang 

berlawanan dengan gerakan partikel dalam fluida, 

sehingga gaya drag kea rah atas dan gerakan 

partikel kea rah bawah. 

 Gaya seret ini disebabkan oleh adanya transfer 

momentum yang arahnya tegak lurus permukaan 

dalam bentuk gesekan. Maka dengan adanya drag 

force yang arahnya berlawanan dengan arah 

partikel ini akan menyebabkan gerakan partikel 

menjadi lambat karena kecilnya gaya total ke arah 

bawah sehingga kecepatan pengendapan semakin 

turun. 

b) Ukuran partikel 

Ukuran partikel berpengaruh langsunng 

terhadap diameter partikel. Jika ukuran partikel 

semakin besar maka semakin besar pula 

permukaan dan volumenya. Luas permukaan 

partikel berbanding lurus dengan gaya drag dan 

volume partikelnya berbanding lurus dengan 

gaya apungnya. Peristiwa ini desebabkan gaya ke 

atas (gaya drag dan gaya apung) semakin besar 

sehingga gaya total untuk mengendapkan partikel 

semakin kecil sehingga kecepatan pengendapan 

semakin menurun. 
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c) Jenis partikel  

Jenis partikel berhubungan dengan density 

partikel yang berpengaruh terhadap gaya apung 

dan agay gravitasi yang dapat mempengaruhi 

kecepatan pengendapan suatu partikel dalam suatu 

fluida yang statis. Density partikel semakin besar 

akan menyebabkan gaya apung semakin kecil 

sedangkan gaya gravitasi semakin besar, sehingga 

resultan gaya ke bawah yang merupakan 

penjumlahan dari gaya drag, gaya apung dan gaya 

gravitasi akan semakin besar pula, berarti 

kecepatan pengendapannya akan semakin besar. 

 

 

Gambar 4 . Reaksi Pengendapan. 

Sumber:https://www.ilmukimia.org/2014/02/reaksi-pengendapan.html 

 

c. Reaksi Logam dan Nonlogam 

Logam merupakan sebuah unsur kimia yang siap 

membentuk ion (kation) memiliki ikatan logam, dan dapat 

dikatakan bahwa mirip dengan kation diawan electron. Logam 

memiliki ciri umun yaitu mengkilap, penghantar panas dan 

listrik yang baik, dapat direngganggkan, dan memiliki titik 

didih serta titik leleh yang tinggi. 

1) Logam 

Ikatan logam merupakan ikatan yang 

terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang 
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terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam 

dan muatan negatif dari electron-elektron yang 

bebas bergerak. Atom-atom logam dapat 

diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal 

rapat antara satu sama lain.  

 Logam dapat ditempa, direntangkan, tidak 

mudah rapuh dan dapat dibengkokkan, karena 

atom-atom logam tersusun secara teratur dan 

rapat sehingga ketika diberi tekanan atom-atom 

akan tergelincir diatas lapisan atom lainnya.  

 Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa 

macam unsur logam, misalnya pada Tembaga 

(Cu) tembaga selama ini sering digunakan untuk 

bahan pembuatan kabel listrik, perhiasan dan 

uang logam. Selain itu terdapat besi (Fe) yang 

umumnya digunakan untuk campuran karbon 

dalam membuat baja. 

2) Nonlogam 

Nonlogam merupakan suatu kelompok unsur 

kimia yang memiliki sifat elektronegatif, yaitu 

lebih mudah menarik electron valensi dari atom 

lain dibandingkan melepaskannya.  

Unsur non logam berbeda dengan unsur 

logam, unsur non logam memiliki sifat berwujud 

gas, cait atau bahkan padat bila berada pada suhu 

kamar. selain itu, unsurnya tidak mengkilap dan 

tidak memiliki kemampuan menjadi penghantar 

listrik dan panas yang baik. bahkan unsur non 

logam sangat sulit untuk ditempa.
7
 

 

Nonlogam merupakan halogen, gas mulia, dan 

terdiri dari unsur hydrogen (H), karbon (C), 

                                                           
7farisa Mukti Arta Mevia, “„Unsur-Unsur Logam, Sifat, Contoh dan 

Bedanya dari Non Logam‟”, Wira, )2020). https://wira.co.id/unsur-logam/. 
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nitrogen (N), oksigen (O), fosfor (P), belerang (S) 

dan selenium (Se).  

 

  Gambar 5 . Table Periodik Unsur Nonlogam.  

Sumber:https://www.ilmukimia.org/2016/01/sifat-logam-

nonlogam-dan-metaloid.html 

 

d. Reaksi Pembakaran 

Reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia yang 

menghasilkan panas (energy) dalam jumlah besar. bahan 

bakar dan oksigen yang didapat dari udara akan 

menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang 

berlangsung sangat cepat. Reaksi pembakaran akan 

menghasilkan produk hasil pembakaran yang 

komposisinya tergantung ari kualitas pembakaran yang 

terjadi. Contoh reaksi pembakaran yaitu pada Propana 

yang terbakar menghasilkan karbon dioksida dan air.
8
 

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) 

                                                           
8Septyan Anugerah, “Reaksi Kimia”, Academia.Edu. 

https://www.academia.edu/35433201/REAKSI_KIMIA . 
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 Gambar 6 . Reaksi Pembakaran 

Sumber:https://pixabay.com/id/photos/api-batang-pohon-kayu 

  bakar-panas-2196933 

 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai 

beberpa contoh dari reaksi kimiawi seperti fotosintesis, 

pembakaran, dan sabun serta detergen.
9
 

 

1. Fotosintesis 

Tumbuhan mengalami reaksi kimia yang disebut 

fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air 

menjadi glukosa dan oksigen. Ini merupakan salah satu 

reaksi kimia dikehidupan sehari-hari yang paling umum, 

karena inilah cara tumbuhan menghasilkan makanan serta 

mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. 

                                                           
9,“10 Contoh Reaksi Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari”, 

Utakatikkotak.com, (2017). https://www.utakatikkotak.com/10-Contoh-Reaksi-Kimia-

dalam-Kehidupan-Sehari-hari/kongkow/detail/8790. 
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Gambar 7. reaksi Fotosintesis 

Sumber:https://images.app.goo.gl/utFcxnmtrmjcZrdj7 

 

2. Pembakaran  

Menyalakan korek api, menyalakan kompor atau 

menyalakan panggangan termasuk reaksi pembakaran. 

Pembakaran menggabungkan dua molekul yaitu molekul 

energi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon 

dioksida dan air. 

 
Gambar 8 .reaksi pembakaran  

Sumber:https://pixabay.com/id/photos/api-batang-

pohon-kayu-bakar-panas-2196933 

3. Sabun dan detergen 

Ketika membersihkan badan atau pakaian dengan sabun 

atau detergen melalui reaksi kimia. Sabun mengemulsi 

kotoran yang menempel sehingga dapat dibersihkan 

dengan air. 
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Gambar 9 . Reaksi sabun dan detergen 

Sumber:https://nusacaraka.com/2019/03/18/rangkuman-bahan-kimia-

dalam-kehidupan/ 

Soal: 

1. Tentukan reaksi reduksi, oksidasi pada reaksi-reaksi berikut. 

a. 2Na(s) + Cl2(s) → 2NaCl 

b. 2Ca(s) + O2(g) → 2CaO 

2. Berikan contoh reaksi pembakaran. 

3. Tuliskan contoh unsur logam dan non logam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nusacaraka.com/2019/03/18/rangkuman-bahan-kimia-dalam-kehidupan/
https://nusacaraka.com/2019/03/18/rangkuman-bahan-kimia-dalam-kehidupan/
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