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Tata Nama Senyawa

Part I

De�nisi

Aturan pemberian nama senyawa baik organik maupun anorganik. Dalam pembahasan ini, hanya
dibahas tata nama senyawa anorganik.

Part II

Tata Nama Senyawa

1. Senyawa Ionik: Senyawa yang tersusun atas unsur logam dan non logam.

Aturan pemberian nama: menyebutkan nama kation, jika kation memiliki lebih dari satu jenis
biloks (misal besi mempunyai kation Fe2+dan Fe3+) maka perlu menuliskan biloks dalam tanda
kurung dalam bilangan romawi, kemudian diikuti anionnya.

kation (biloks) + anion

bila anion adalah unsur, maka tambahkan akhiran -ida

Contoh:

• ZnCl2: Seng klorida (tidak menuliskan muatan, karena Zn hanya mempunyai satu jenis
kation yaitu Zn2+.

• Cr2O3: Kromium (III) oksida (menuliskan muatan, karena Cr mempunyai lebih dari satu
jenis kation (Cr2+,Cr3+,Cr5+)

2. Senyawa Kovalen: Senyawa yang terdiri atas unsur non logam dan non logam.

Aturan pemberian nama: menyebutkan nama unsur yang lebih rendah elektronegativitasnya ter-
lebih dulu (seakan-akan kation) baru kemudian unsur yang lebih tinggi elektronegativitasnya
(seakan-akan anion) dengan memberikan awalan (bahasa Yunani) untuk menunjukkan jumlah
atom.

awalan + �kation� + awalan + �anion�

Awalan angka Yunani:

• 1: mono-

• 2: di-

• 3: tri-

• 4: tetra-

• 5: penta-

• 6: heksa-
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• 7: hepta-

• 8: okta-

• 9: nona-

• 10: deka-

Contoh: N2O5: dinitrogen pentoksida

CATATAN: untuk �kation� tidak digunakan awalan mono jika jumlah atomnya satu.

Contoh: NO : nitrogen monoksida, BUKAN mononitrogen monoksida

3. Senyawa Asam dan Basa

Aturan pemberian nama asam: disebutkan asam (dari atom H) diikuti nama anionnya.

Contoh: HCl : asam klorida, H2SO4: asam sulfat

Aturan pemberian nama basa:

kation(biloks+hidroksida
contoh : NaOH: natrium hidroksida; Ca(OH)2 : kalsium hidroksida

4. Senyawa Hidrat

Aturan pemberian nama: disebutkan kation yang diikuti biloks dalam tanda kurung jika kation
memiliki lebih dari satu jenis muatan , kemudian anionnya. Selanjutnya dituliskan awalan (bahasa
Yunani, untuk menunjukkan jumlah air) + hidrat.

kation(biloks) + anion + awalan + hidrat

Contoh: CuSO4.5H2O: Tembaga (II) sulfat penta hidrat

5. Tata nama anion poliatomik

(a) akhiran -it: untuk anion yang mempunyai satu atom oksigen lebih sedikit, sedangkan akhiran
-at digunakan untuk anion dengan jumlah atom oksigen yang lebih banyak.

Contoh:

SO2−
4 : sulfat

SO2−
3 : sul�t

(b) Beberapa ion diberi awalan berikut:

i. hipo- : jumlah atom oksigen paling sedikit

ii. per- : jumlah atom oksigen paling banyak

iii. di- : mengandung dua atom logam

iv. tio- : mengandung belerang

Contoh:

ClO−: hipoklorit

ClO−
2 : klorit

ClO−
3 : klorat

ClO−
4 : perklorat

Cr2O
2−
7 : dikromat

SCN−: tiosianat
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Part III

Contoh dan Pembahasan

1. Tuliskan nama senyawa berikut ini:

(a) ICl5: Iodium pentaklorida

tergolong senyawa kovalen

I : merupakan �kation� iodium (elektronegativitas lebih rendah), Cl : merupakan �anion�
klorida, dalam penulisan ditambahkan awalan angka Yunani.

(b) Na3PO4: natrium fosfat

tergolong senyawa ionik

Na: merupakan kation natrium, PO3−
4 : merupakan anion poliatomik fosfat, karena natrium

hanya memiliki satu jenis ion (Na+) sehingga dalam penulisan tidak ditambahkan biloks.

(c) PbSO4: Timbal (II) sulfat

tergolong senyawa ionik

Pb: merupakan kation timbal, SO2−
4 : merupakan anion poliatom sulfat, karena Pb memiliki

lebih dari satu jenis ion, maka dituliskan biloks.

2. Tuliskan rumus kimia senyawa berikut:

(a) Karbon tetraklorida: CCl4. Karbon dituliskan dengan simbol C, klorida dituliskan dengan
simbol Cl, dan tetra menunjukkan jumlah atom klorida sebanyak empat.

(b) Kalsium kromat: CaCrO4. Kalsium dituliskan dengan simbol Ca, Kromat merupakan ion
poliatom CrO2−

4 .

(021) 29336036 / 0816950875 3 www.wardayacollege.com


