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Sifat & Perubahan Materi

Part I

De�nisi

Ciri khas yang ada pada suatu materi, yakni sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa.

Part II

Sifat Materi

Setiap zat memiliki sifat unik yang membedakannya antara satu dengan yang lain. Secara umum sifat suatu materi
dapat dibedakan ke dalam:

1. Sifat Fisik, yakni suatu sifat yang dapat diobservasi tanpa mengubah identitas dan komposisi suatu zat.
Beberapa contoh sifat �sik antara lain: warna, bau, massa jenis, titik leleh, titik didih dan kekerasan.

2. Sifat Kimia, yakni sifat yang menggambarkan bagaimana suatu zat mengalami perubahan atau reaksi mem-
bentuk zat lainnya. Salah satu sifat kimia yang paling umum adalah �ammability atau kemudahan terbakar,
hal ini karena ketika suatu zat terbakar ia akan membentuk zat lainnya.

Selain itu, sifat-sifat materi ini juga dapat dibagi ke dalam

1. Sifat intensif : suatu sifat yang tidak akumulatif (tidak bergantung pada jumlah sampel yang diamati).
Beberapa sifat kimia tergolong sifat intensif dan dapat digunakan untuk mengidenti�kasi suatu zat, ada pula
sifat �sik yang termasuk sifat intensif, seperti titik didih, titik leleh, massa jenis.

2. Sifat ekstensif : sifat yang dapat diakumulasikan (tergantung kepada jumlah zat yang diamati), contoh yang
paling mudah adalah massa dan volume.

Part III

Perubahan Fisika dan Kimia

Suatu zat dapat mengalami dua jenis perubahan. Pada perubahan �sika, penampilan �sik suatu senyawa berubah
namun komposisinya tetap. Sebagai contoh adalah air yang membeku atau menguap, ia hanya berubah wujud
namun tetap memiliki identitas sebagai air.

Sementara itu, perubahan kimia, dapat juga disebut reaksi kimia adalah suatu proses yang mengubah identitas
kimiawi suatu zat, sebagai contoh adalah pembakaran gas hidrogen, H2 (bereaksi dengan oksigen ,O2 di udara)
akan menghasilkan air, H2O sebagai zat baru.

Reaksi kimia sederhana yang terjadi adalah sebagai berikut:
2H2 +O2 → 2H2O
Perubahan kimia dapat terjadi dapat terjadi dengan cepat dan dramatis, sebagai contoh adalah reaksi antara

logam natrium dan air berikut :
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atau ia dapat berjalan lambat dan hampir tidak kentara seperti pengaratan pagar besi yang selama bertahun-
tahun terus terkena air hujan.

Part IV

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Golongkan perubahan berikut sebagai perubahan �sika atau kimia!

(a) Tumbuhan menghasilkan gula (glukosa) dari karbon dioksida dan air

(b) Terbentuknya kristal air di daun pada musim dingin

(c) Seorang penempa melelehkan emas dan membentuknya menjadi kawat

Jawaban

(a) Pada proses ini terjadi perubahan kimia karena karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa yang
secara kimia berbeda

(b) Kristal air terbentuk dari uap air yang mengalami perubahan fase/wujud, sehingga tergolong perubahan
�sika

(c) Emas yang dilelehkan kemudian dibentuk menjadi kawat tidak mengalami perubahan kimia, maka ter-
golong perubahan �sika.
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