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ABSTRAK 

 

STUDI AWAL PENGEMBANGAN MODUL 3  

KIMIA DASAR 

 

Oleh  : 

Sekar Setia Ningsih 

 

Modul ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya mahasiswa dalam mata kuliah 

kimia dasar sehingga menjadikan mahasiswa mampu belajar 

secara mandiri dalam pembelajaran dan dapat mengukur sendiri 

kemampuannya terhadap materi yang telah dipelajari pada mata 

kuliah kimia dasar. 

Dalam proses pembelajaran terdapat faktor-faktor 

pendukung agar pembelajaran berjalan sesuai apa yang 

diharapkan salah satunya bahan ajar yang menjadi bagian yang 

paling penting dalam proses pembelajaran. Kesulitan dalam 

proses pembelajaran sangat terbantu apabila media 

pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran adalah modul. Modul terdiri 

dari tujuan pembelajaran, materi belajar dan evalasi. Pada mata 

kuliah kimia dasar modul dapat menjadikan kegiatan dalam 

pembelajaran lebih terencana dengan baik, dan mandiri sehingga 

mempermudah mahasiswa memepelajari materi pada mata 

kuliah Kimia Dasar. 

 

Kata kunci: Media, Modul, Kimia Dasar 
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MOTTO 

 

“Sungguh engkau diciptakan bukan untuk membalas orang yang 

menyakitimu, kewajibanmu hanyalah bersabar. Karena sabar 

merupakan adab kepada Allah SWT” 

( Al Habib Ali Jufri) 
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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
1
 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi 

para pelajar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan seperti yang 

diharapkan. Karena belajar merupakan kegiatan penting yang 

dilakukan setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai 

atau memperoleh sesuatu.
2
 

Mata kuliah Kimia Dasar merapakan mata kuliah wajib 

dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Mata Kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 

ganjil dengan beban 3 SKS. Secara garis besar mata kuliah Kimia 

Dasar ini membahas :  prinsip-prinsip dasar kimia yang meliputi 

Kesetimbangan ionik dalam larutan, termodinamika kimia, 

kinetika kimia serta elektrokimia.   

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dimana ada 

praktik dan pembelajaran. Ilmu kimia secara luas 

menggambarkan karakteristik zat-zat yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, menguraikan kondisi zat itu   

berinteraksi, menguraikan sifat-sifat serta kegunaan zat baru yang 

dihasilkan dan menjelaskan mengapa perubahan-perubahan itu 

terjadi.
3
 

                                                             
1 Anita Debora Br. Simangunsong, Eva Pratiwi Pane,  ―Pengembangan Modul 

Kimia Dasar Berbasis Discovery Learning pada Materi Stoikiometri, ‖ Edukatif: 
Jurnal Ilmu Pendidikan,  Vol. 3 No. 6, (2021) : 4417 

2 Nita Sunarya Herawati, Ali Muhtadi, ―Pengembangan Modul Elektronik (E-

Modul) Interaktif Pada Mata Pelajaran Kimia Kelas Xl SMA,‖ Jurnal Inovasi 

Teknologi Pendidikan, Vol. 5, No 2, (2018) : 181 
3 Ibid. 4417 



2 

Dalam proses pembelajaran terdapat faktor-faktor 

pendukung agar pembelajaran berjalan sesuai apa yang 

diharapkan salah satunya bahan ajar memiliki peran strategis 

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

karena bahan ajar menjadi bagian yang paling penting dalam 

proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya hal-hal tersebut 

seringkali tidak ditemui lengkap dalam proses pembelajaran yang 

ada. Kesulitan dalam proses pembelajaran sangat terbantu apabila 

media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhannya. Selain model pembelajaran, salah satu bahan ajar 

yang dapat digunakan dalam menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran adalah modul.
4
 

Modul dalam pembelajaran sangatlah penting yaitu 

sebagai acuan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

sehingga perlukan acuan atau reverensi materi karena jika hanya 

fokus pada satu buku atau modul itu tidak cukup karena biasanya 

isinya pun tidak lengkap. Dengan tidak adanya modul dalam 

proses pembelajaran dapat menyebabkan mahasiswa kekurangan 

informasi tentang materi tersebut. Melalui internet dapat mencari 

informasi akan tetapi terkadang materi yang di dapat isi cakupan 

materinya pun berbeda-beda. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya akan 

membuat modul tentang judul atau tema yaitu Studi Awal 

Pengembangan Modul 3 Kimia Dasar untuk program studi 

Pendidikan Biologi di UIN Raden Intan Lampung. 

 

B. Sasaran Belajar 

 

Modul ini diharapkan mampu membantu mahasiswa 

dalam menempuh perkuliahan mata kuliah Kimia Dasar, 

sehingga mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
4 Anita Debora Br. Simangunsong, Eva Pratiwi Pane,  ―Pengembangan Modul 

Kimia Dasar Berbasis Discovery Learning pada Materi Stoikiometri, ‖ Edukatif: 

Jurnal Ilmu Pendidikan,  Vol. 3 No. 6, (2021) : 4416-4417 
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1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

kimia pada Kesetimbangan Ionik dalam Larutan. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

kimia pada Termodinamika Kimia. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

kimia pada Kinetika Kimia. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

kimia pada Elektrokimia. 
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BAB II 

KESETIMBANGAN IONIK DALAM LARUTAN 

 

A. Pengertian Kesetimbangan  

Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat keadaan 

reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak 

memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring 

waktu. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat 

dibagi menjadi dua. Kesetimbangan kimia terdiri atas 

kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada 

objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. 

Pada saat laju reaksi kekanan sama dengan cepatnya 

dengan laju reaksi kekiri dan konsentrasi pereaksi dan 

konsentrasi hasil reaksi tetap.  Dalam keadaan ini baik yang 

kekanan  maupun yang kekiri berjalan dengan tidak 

menyebabkan terjadinya perubahan konsentrasi baik pereaksi 

mapun reaksi. Sehingga keadaan ini dinamakan kesetimbangan 

dinamik.
5
 

B. Hukum Kesetimbangan Reaksi kimia 

Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi 

suatu reaksi kimia dinamakan hukum laju reaksi. Di samping itu 

ada juga hubungan antara konsentrasi yang menentukan 

perbandingan relatif pereaksi dan hasil reaksi dalam 

kesetimbangan. Hubungan ini diperoleh langsung dari persamaan 

reaksi setimbang pada keseluruhan reaksi. Secara umum reaksi 

kimia dapat ditulis sebagai berikut: aA + bB ⇄cC + dD 

Pada tahun 1866, berdasarkan hasil percobaan, Guldberg 

dan Waage berhasil menunjukkan bahwa pada temperatur 

tertentu, keadaan setimbang berlaku: 

[ ]  [ ] 

[ ]  [ ]  
    

Keterangan : 

                                                             
5 Heni Ekawati Haryono, Kimia Dasar,  (Yogyakarta: Deepuplish, 2019), h. 1 
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[ ] = tanda  konsentrasi zat yang bersangkutan  

Kc = dinamakan tetapan kesetimbangan yang merupakan suatu 

teapan. 

Keseluruhan persamaan diatas dinanamakan hkum 

ketetapan reaksi kimia. . Fraksi sebelah kiri dari persamaan di 

atas dinamakan quotient reaksi atau ungkapan aksi massa 

disingkat Q. Jadi Q akan sama dengan Kc hanya bila   reaksi   

telah   dalam   keadaan   setimbang. Apabila  Q>Kc maka 

pembilang pada persamaan (1) besar, atau konsentrasi zat C 

dan D besar dan tentu saja keadaan tidak seimbang. Untuk 

mencapai keadaan setimbang maka reaksi (1) didorong ke kiri 

sehingga konsentrasi C dan D berkurang sedangkan konsentrasi 

A dan B bertambah. Pergeseran reaksi akan berhenti bila telah 

tercapai kembali keadaan setimbang; yaitu Q = Kc. Sebaliknya 

bila Q<Kc maka penyebut dalam persamaan (1) besar atau 

konsentrasi A dan B terlalu besar. Untuk mencapai keadaan 

setimbang kembali maka reaksi didorong ke kanan yang 

mengakibatkan konsentrasi A dan B berkurang sedangkan 

konsentrasi C dan D bertambah. Pergeseran reaksi ke kanan akan 

berhenti bila reaksi telah mencapai kembali keadaan setimbang; 

yaitu : 

Q = Kc Hubungan antara konsentrasi dengan waktu 

ditunjukkan oleh gambar berikut : 

 

Gambar 1. Alur konsentrasi terhadap waktu 
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C. Tetapan Kesetimbangan 

Tetapan kesetimbangan (K) merupakan angka yang 

dihitung data eksperimen. Ada dua cara, yait pertama 

menggnakan energi bebas standar reaksi dan kedua ialah dengan 

pengukuran langsung konsentrasi kesetimbangan yang dapat 

disubtitusikan kedalam ungkapanaksi masa. Harga tetapan 

kesetimbangan sangat berguna baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Secara kuantitatif, memungkinkan menghitung 

konsentrasi pereaksi dan atau hasil reaksi dalam sistem 

kesetimbangan, sedang secara kualitatif memberikan informasi 

tentang sejauh mana reaksi berlangsung ke arah reaksi 

sempurna.
6
 

D. Perhitungan Dalam Kesetimbangan 

Harga tetapan kesetimbangan memberikan informasi 

tentang arah reaksi dan dari rumus yang ada dimungkinkan untuk 

menghitung antara lain konsentrasi pereaksi maupun konsentrasi 

hasil reaksi. Namun sebenarnya perhitungan dalam 

kesetimbangan ini melibatkan berbagai besaran di samping 

konsentrasi, yakni energi bebas, entalpi, temperatur, dan tekanan.  

Contoh : 

(Menghitung Kc dari data konsentrasi pada kesetimbangan). Gas 

NO2 berada dalam kesetimbangan dengan gas N2O4 menurut 

reaksi: 2NO2 (g) ⇄N2O4 (g). Dalam eksperimen 0,625 mol N2O4 

dimasukkan ke dalam ruang yang volumnya 5 dm3 sehingga 

memungkinkan N2O4 terurai dan menghasilkan kesetimbangan 

dengan NO2. Pada saat kesetimbangan, konsentrasi N2O4 = 

0,075 M. Hitung harga Kc reaksi di atas! 

Penyelesaian : 

Tetapan kesetimbangan reaksi dinyatakan sebagai 
[    ]

[   ] 
     

konsentrasi N2O4 mla-mula  = 0,625 dm
-3

/5 dm
3 

= 0,125 M. 

Konsentrasi N2O4 dalam kesetimbangan = 0,075 M. Jad N2O4 

yang terurai menjadi NO2 = 0,125 M – 0,075 M = 0,050 M. 

                                                             
6 Heni Ekawati Haryono, Kimia Dasar,  (Yogyakarta: Deepuplish, 2019), h. 2-

4 
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Untuk semua mol N2O4  yang terurai akan menghasilkan 2 mol 

NO2 dengan konsentrasi 2 x 0,050 M, selanjutnya keadaan 

konsentrasi zat-zat pada kesetimbangan dapat ditabelkan sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Keadaan zat-zat pada kesetimbangan 

Zat Konsentrasi 

Awal 

Perubahan Konsentrasi 

Kesetimbangan 

N2O4 0,125 - 0,050 0,05 

NO2 0 +    0, 10 0,10 M 

Harga Kc dihitung dari ungkapan : 
[    ]

[   ] 
      

Jadi, Kc = 
        ]

       
   7 

E. Faktor- faktor yang mempengaruhi kesetimbangan 

1. Pengaruh temperatur terhadap kesetimbangan 

Contoh : 

3H2(g) + N2()⇄2NH3(g) = −92,2 K 

Bila pada sistem ini temperatur dinaikkan berarti sistem 

mendapat gangguan, maka sistem akan berubah mengurangi 

gangguan itu dan akan kembali lagi ke keadaan kesetimbangan 

baru. Kenaikan temperatur dapat dilakukan dengan cara 

penambahan kalor dari luar, sedangkan sistem di atas akan 

diketahui mengeluarkan kalor. Jadi kalo ditambah kalor reaksi di 

atas akan bergeser ke arah endoterm atau bergeser ke kiri dan 

terjadi di kesetimbangan baru sehingga konsentrasi H2 dan N2 

menjadi lebih besar dan konsentrasi NH3 berkurang. Dari contoh 

diatas dapat dipahami bahwa untuk reaksi eksoterm kenaikan 

temperatur menyebabkan reaksi bergeser ke kiri, sedangkan untuk 

reaksi endoterm kenaikan temperatur menyebabkan reaksi 

bergeser ke kanan. 

2. Pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan 

Menurut hukum boyle kenaikan P berarti penurunan V, dan 

ini berlaku untuk sistem gas, karena zat padat dan cair susah 

                                                             
7  Heni Ekawati Haryono, Kimia Dasar,  (Yogyakarta: Deepuplish, 2019), h. 

10 
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dimampatkan. Tekanan P gas, itu terjadi karena adanya tumbukan 

molekul-molekul dan molekul dengan dinding wadah. Pada 

temperatur tertentu, bila jumlah molekul-molekul besar, artinya P 

makin besar.  

Contoh: N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2NH3 (g) 

Pada reaksi ini nampak bila terjadi reaksi dari kiri ke kanan, 

terjadi pengurangan jumlah moleku gas dari 4 menjadi 2, ini 

berarti P yang ditimbulkan sistem berkurang. Bila sistem tiba-tiba 

volumenya berkurang (P bertambah) menurut Le Chatelier 

diharapkan terjadi perubahan sistem sedemikian sehingga terjadi 

pengurangan tekanan. Jadi pengurangan volume (kenaikan P) 

mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke kanan (yaitu ke arah 

pengurangan tekanan).Jika diperhatikan pula, pengurangan volum 

(kenaikan tekanan) akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah 

jumlah mol gas yang terkecil. 

3. Pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan 

Contoh: H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2HI (g)  

Konstanta kesetimbangan reaksi ini :    
[  ] 

[  ][  ]
 

Dengan prinsip Le Chatelier dapat diramalkan pengaruh 

pengurangan pereaksi atau hasil reaksi pada kesetimbangan. 

a. Jika H2 dikurangi (diambil) dari sistem, maka sistem akan 

menyesuaikan, yaitu mengembalikan H2 yang diambil tadi 

dengan cara penguraian HI → H2 + I2 ini berarti 

kesetimbangan bergeser ke kiri. 

b. Jika HI diambil, maka sistem akan menyesuaikan, yaitu 

mengembalikan HI yang diambil tadi,  dengan cara 

reaksiH2 +  I2 → HI. Ini berarti reaksi kesetimbangan 

terdorong (bergeser) ke kanan. 

4. Pengaruh katalis terhadap kesetimbangan  

Katalis yang ditambahkan ke dalam sistem reaksi kimia akan 

menurunkan Rintangan energi aktivasi; yang harus diatasi agar 

reaksi berlangsung. Katalis mempengaruhi laju reaksi, tetapi tidak 

mempengaruhi ∆H’ dan ∆S’, sehingga tidak mempengaruhi ∆G’ 

dimana ∆G’ yang mempengaruhi posisi kesetimbangan pada 

temperatur tertentu. Katalis hanya mempercepat pendekatan posisi 
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kesetimbangan yang di tentukan oleh ∆G’. Mengurangi kecepatan 

reaksi inhibitor. 

Contoh pengaplikasian kesetimbangan ionik dalam larutan 

dalam kehidpan sehari- hari adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Amonia menurut Proses Haber-Bosch 

Nitrogen terdapat melimpah di udara, yaitu sekitar 78% 

volum. Walaupun demikian, senyawa nitrogen tidak terdapat 

banyak di alam. Satu-satunya sumber alam yang penting ialah 

NaNO3 yang disebut sendawa chili. Sementara itu, kebutuhan 

senyawa nitrogen semakin banyak, misalnya, untuk industri 

pupuk, mesiu, dan bahan peledak. Oleh karena itu, proses sintesis 

senyawa nitrogen, disebut fiksasi nitrogen buatan, merupakan 

proses industri yang sangat penting. Sedangkan proses industri 

pembuatan amonia, untuk produksi secara besar-besaran 

ditemukan oleh Carl Bosch, seorang insinyur kimia, juga dan 

Jerman. 

Persamaan termokimia reaksi sintesis amonia adalah 

N2(g) + 3H2(g) --------->  2NH3(g) = - 92,4 kJ  

Berdasarkan prinsip kesetimbangan, kondisi yang 

menguntungkan untuk ketuntasan reaksi ke kanan (pembentukan 

NH3) adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Akan tetapi, reaksi 

tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan 

pada suhu 500°C. Di pihak lain, karena reaksi ke kanan 

eksoterm,penambahan temperatur akan mengurangi rendemen. 

Pada awalnya proses Haber-Bosch dilangsungkan pada suhu 

sekitar 500°C dan tekanan sekitar 150 - 350 atm dengan katalis, 

yaitu serbuk besi dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. 

Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi, digunakan tekanan yang 

jauh lebih besar, bahkan mencapai 700 atm. Untuk mengurangi 

reaksi balik, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan.  

Mula-mula campuran gas nitrogen dan hidrogen 

dikompresi hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Campuran 

gas kemudian dipanaskan dalam suatu ruangan bersama 

katalisator sehingga terbentuk amonia. Campuran gas kemudian 

didinginkan sehingga amonia mencair. Gas nitrogen dan gas 

hidrogen yang belum bereaksi (dan juga amonia yang tidak 
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mencair) diresirkulasi, sehingga pada akhimya semua diubah 

menjadi amonia. 

2. Pembuatan Asam Sulfat menurut Proses Kontak 

Satu lagi contoh industri yang berdasarkan reaksi 

kesetimbangan ialah pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan 

proses kontak. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 

a.  Belerang dibakar dengan udara membentuk belerang 

dioksida. 

S(s) + O2(g) ------> SO2(g) 

b.  Belerang dioksida dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang 

trioksida. 2SO2(g) + O2(g)2SO3(g) 

c. Belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat 

membentuk asam pirosulfat. H2SO4(aq) + SO3(g) ------> 

H2S2O7(/) 

d. Asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam 

sulfat pekat.  

H2S2O7(1) +H2O(1)  H2SO4(aq) 

Tahap penting dalam proses ini adalah reaksi (2). 

Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan dan eksoterm. 

Sama seperti pada sintesis amonia, reaksi ini hanya 

berlangsung baik pada suhu tinggi. Akan tetapi, pada suhu 

tinggi justru kesetimbangan bergeser ke kiri. Pada proses 

kontak digunakan suhu sekitar 500°C dan katalis V2O5. 

Sebenarnya tekanan besar akan menguntungkan produksi SO3, 

tetapi penambahan tekanan temyata tidak diimbangi 

penambahan hasil yang memadai. Oleh    karena itu, pada 

proses kontak tidak digunakan tekanan besar melainkan 

tekanan normal, 1 atm.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Heni Ekawati Haryono, Kimia Dasar,  (Yogyakarta: Deepuplish, 2019), h. 
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