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KONSEP MOL

Saat kita membeli apel atau daging kita selalu mengatakan kepada penjual berapa

kilogram yang ingin kita beli, demikian pula berapa liter saat kita ingin membeli

minyak tanah. Jarak dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer. Ilmu kimia

menggunakan satuan mol untuk menyatakan satuan jumlah atau banyaknya materi.

1. Hubungan Mol dengan Tetapan Avogadro

2.

Kuantitas atom, molekul dan ion dalam suatu zat dinyatakan dalam satuan

mol. Misalnya, untuk mendapatkan 18 gram air maka 2 gram gas hidrogen

direaksikan dengan 16 gram gas oksigen.

Dalam 18 gram air terdapat 6,023x1023 molekul air. Karena jumlah partikel

ini sangat besar maka tidak praktis untuk memakai angka dalam jumlah yang

besar. Sehingga istilah mol diperkenalkan untuk menyatakan kuantitas ini. Satu

mol adalah jumlah zat yang mangandung partikel (atom, molekul, ion) sebanyak

atom yang terdapat dalam 12 gram karbon dengan nomor massa 12 (karbon-12, C-

12).

Jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon-12 sebanyak 6,02x1023

atom C-12. tetapan ini disebut tetapan Avogadro.

Lambang L menyatakan huruf pertama dari Loschmidt, seorang ilmuwan

Austria yang ada tahun 1865 dapat menentukan besarnya tetapan Avogadro

dengan tepat. Sehingga,

1 mol emas  = 6,02 x 1023 atom emas

1 mol air  = 6,02 x 1023 atom air

1 mol gula  = 6,02 x 1023 molekul gula

1 mol zat X  = 6,02 x 1023 buah partikel zat X

H2 O2 H2O+

Tetapan Avogadro (L) = 6,02x1023 partikel/mol

URAIAN

INDIKATOR

Siswa dapat menghitung jumlah pertikel dalam 1 mol zat menggunakan tetapan
Avogadro (L)
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Silahkan jawab pertanyaan berikut dan lanjutkan dengan melaksanakan
perintah yang ada di pilihan jawaban !

Berapa jumlah partikel yang terdapat dalam 1 Mol Belerang (Sulfur/S)

a. 1 mol Belerang = 6,02 x 1023 partikel Belerang

(lihat halaman 4)

b. 1 mol Belerang = 16 partikel Belerang

(lihat halaman 6)

Pertanyaan
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya

Berapa jumlah atom emas yang terdapat dalam 1 mol emas ?
Ingat

Maka :
a. 1 mol Emas = 6,02 x 1023 atom emas

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 2

Berapa jumlah molekul garam dapur (NaCl) yang terdapat dalam 1 mol garam dapur
(NaCl)?

a. 1 mol garam dapur (NaCl)  = 6,02 x 1023 molekul garam dapur (NaCl)
(buka halaman 4)

b. 1 mol garam dapur (NaCl)  = 28 molekul garam dapur (NaCl)
(buka halaman 1)

1 mol zat X  = 6,02 x 1023 buah partikel zat X

ReMEDIAL 2
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Luar biasa... Jawaban mu benar !!!!!
Kita lanjutkan dengan.....

2. Hubungan mol dengan jumlah partikel

Telah diketahui bahwa 1mol zat X = l buah partikel zat X, maka :

2 mol zat X  = 2 x L partikel zat X

5 mol zat X  = 5 x L partikel zat X

n mol zat X  = n x L partikel zat X

Dimana :

Contoh Soal :

Berapa jumlah pertikel yang terdapat pada 0,5 mol air?

Jawaban :

n mol zat X  = n x 6,02 x 1023 buah partikel zat X

maka 0,5 mol = 0,5 x 6,02 x 1023 buah partikel air

= 3,01 x 1023 buah partikel air

n mol zat X  = n x 6,02 x 1023 buah partikel zat X

URAIAN

INDIKATOR

Siswa dapat menghitung jumlah partikel dalam jumlah tertentu mol zat
menggunakan tetapan Avogadro (L).
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Silahkan jawab pertanyaan berikut dan lanjutkan dengan melaksanakan
perintah yang ada di pilihan jawaban !

Berapa mol Air agar terdapat 12,04 x 1023 jumlah molekul
air?

a. 2 mol Air
(buka halaman 7)

b. 0,5 mol Air
(buka halaman 9)

Pertanyaan
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya

Berapa jumlah partikel yang terdapat dalam 1 Mol Belerang (Sulfur/S)

Ingat

Maka :
b. 1 mol Belerang = 6,02 x 1023 partikel Belerang

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 1

Berapa jumlah atom Emas yang terdapat dalam 1 mol Emas ?
c. 1 mol Emas = 6,02 x 1023 atom Emas (buka halaman 4)
d. 1 mol Emas = 79 atom Emas (buka halaman 3)

1 mol zat X  = 6,02 x 1023 buah partikel zat X

ReMEDIAL 1
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Luar biasa... Jawaban mu benar !!!!!
Kita lanjutkan dengan.....

3. Massa Molar

Telah diketahui bahwa satu mol adalah jumlah zat yang mangandung

partikel (atom, molekul, ion) sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon

dengan nomor massa 12 (karbon-12, C-12). Sehingga terlihat bahwa massa 1 mol

C-12 adalah 12 gram. Massa 1 mol zat disebut massa molar. Massa molar sama

dengan massa molekul relatif (Mr) atau massa atom relatif (Ar) suatu zat yang

dinyatakan dalam gram. Jadi...

Contoh, Tabel 3.1 Massa dan Jumlah Mol Atom/Molekul
Atom/molekul Jumlah mol Mr/Ar (g/mol) Massa

H2O 1 18 18
N 1 13 13

(CO(NH2)2) , Urea 1 60 60
Fe2(SO3)3 1 300 300

Hubungan mol dan massa dengan massa atom relatif (Ar) atau massa

molekul relatif (Mr) dimana massa molekul relatif merupakan penjumlahan massa

atom relatif dalam sebuah molekul suatu zat dapat dicari dengan

Contoh soal :

Berapa mol besi seberat 20 gram jika diketahui Ar Fe = 56 g/mol

Jawaban :

Besi tersusun oleh atom-atom besi, maka jumlah mol besi

Mol besi =
molgram

gram
/56

20 = 0,357 mol

URAIAN

INDIKATOR

Siswa dapat menentukan massa molar dari suatu zat

Massa molar = Mr atau Ar suatu zat (gram)

Gram = mol x Mr atau Ar



8

Silahkan jawab pertanyaan berikut dan lanjutkan dengan melaksanakan
perintah yang ada di pilihan jawaban !

Pertanyaan 1

Berapa gram propana C3H8 dalam 0,21 mol jika diketahui Ar C = 12
dan H = 1

a. 9,23 gram (buka halaman12)
b. 2,73 gram (buka halaman 14)

Pertanyaan
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan sebelumnya :

Berapa mol Air agar terdapat 12,04 x 1023 jumlah molekul air?

Jawaban :

Ingat bahwa :

Maka, jika terdapat 12,04 x 1023 jumlah molekul air

n mol air = 12,04 x 1023 jumlah molekul air

n x 1 mol air = n x 6,02 x 1023 jumlah molekul air

maka n =
airmolekuljumlah1023 x6,02
airmolekuljumlah1023 x12,04 = 2

Jawabanya adalah 2 mol air.

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 1

Berapa jumlah partikel emas yang terdapat pada 2 mol emas

a. 12,04 x 1023 buah partikel emas (buka halaman 7)

b. 3,01 x 1023 buah partikel emas (buka halaman 10)

n mol zat X  = n x 6,02 x 1023 buah partikel zat X

ReMEDIAL 1
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Remedial 1

Berapa jumlah partikel emas yang terdapat pada 2 mol emas

Jawaban :

Ingat bahwa :

Maka, dalam 2 mol emas terdapat

2 mol emas = 2 x 6,02 x 1023 buah partikel emas

= 12,04 x 1023 buah partikel emas

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 2

Berapa mol besi (Fe) agar terdapat 1,505 x 1024 jumlah atom besi ?

a. 2,5 mol besi (buka  halaman 7)

b. 0,5 mol besi (buka halaman 4)

n mol zat X  = n x 6,02 x 1023 buah partikel zat X

ReMEDIAL 2
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya

Berapa liter gas elpiji jika terdapat 0,2 mol gas elpiji

Jawaban :

Ingat :  Mol gas =
liter4,22

volume_gas

Maka volume gas elpiji = mol gas x 22,4 liter

= 0,2 mol x 22,4liter  = 4,48 liter

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 1

Berapa mol gas O2 200 ml

a. 0,009 liter (buka halaman 17)

b. 8,9 liter (buka halaman 15)

ReMEDIAL 1
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Luar biasa... Jawaban mu benar !!!!!
Kita lanjutkan dengan.....

4. Volume Molar

Avogadro mendapatkan hasil dari percobaannya bahwa pada suhu 0°C (273
K) dan tekanan 1 atmosfir (76cmHg) didapatkan tepat 1 liter oksigen dengan massa
1,4286 gram. Maka,

Mol gas Oksigen =
molgram

gram
/32

1,4286

Karena volume gas oksigen (O2) = 1 liter,

1 Mol gas Oksigen = literliterx
gram

molgram 4,221
1,4286

/32


Pengukuran dengan kondisi 0°C (273 K) dan tekanan 1 atmosfir (76cmHg)
disebut juga keadaan STP(Standard Temperature and Pressure). Pada keadaan STP, 1
mol gas oksigen sama dengan 22,3 liter.

Avogadro yang menyata-kan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-
gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila jumlah
molekul sama maka jumlah molnya akan sma. Sehingga, pada suhu dan tekanan yang
sama, apabila jumlah mol gas sama maka volumenyapun akan sama. Keadaan standar
pada  suhu dan tekanan yang sma (STP) maka volume 1 mol gas apasaja/sembarang
berharga sama yaitu 22,4 liter. Volume 1 mol gas disebut sebagai volume molar gas
(STP) yaitu 22,4 liter/mol.
Artinya :

Mol gas =
liter4,22

volume_gas

Contoh Soal :
Berapa mol gas CO2 sebanyak 4 liter

Jawaban :

Ingat :  Mol gas =
liter4,22

volume_gas

Maka mol CO2 =
liter4,22

liter4 = 0,18 mol

URAIAN

INDIKATOR

Siswa dapat menghitung volume molar gas yang diukur pada keadaan suhu dan
tekanan standar
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Silahkan jawab pertanyaan berikut dan lanjutkan dengan melaksanakan
perintah yang ada di pilihan jawaban !

Pertanyaan 1

Berapa liter gas elpiji jika terdapat 0,2 mol gas elpiji

a. 4,48 liter (buka halaman 17)

b. 0,009 liter (buka halaman 11)

Pertanyaan
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya

Berapa gram propana C3H8 dalam 0,21 mol jika diketahui Ar C = 12 dan H = 1

Jawaban :

Mr Propana = (3 x 12) + (8 x 1) = 33 g/mol, sehingga,

gram propana = mol x Mr = 0,21 mol x 33 g/mol = 9,23 gram

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 1

Berapa mol air jika massanya adalah 18 gram dimana Ar H = 1 dan O = 16

a. 1,06 mol (buka halaman 16)

b. 1 mol (buka halaman 12)

ReMEDIAL 1
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya :

Berapa mol gas O2 200 ml

Jawaban :

Ingat :  Mol gas =
liter4,22

volume_gas

Maka mol gas O2 =
liter4,22

200ml =
liter4,22
liter0,2 = 0,009 liter

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 2

Berapa liter gas elpiji jika terdapat 2 mol gas elpiji

a. 44,8 liter (buka halaman 17)

b. 0,09 liter (buka halaman 12)

ReMEDIAL 2
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Ayo.... lebih giat lagi... jawabanmu tadi belum tepat!!!!
Mari kita bahas bersama....

Jawaban Pertanyaan Sebelumnya

Berapa mol air jika massanya adalah 18 gram dimana Ar H = 1 dan O = 16

Jawaban

Mr Air (H2O) = 2 Ar H + 1 Ar O = 2 x 1 + 1 x 16 = 18

Maka :

Mol air =
molgram

gram
/18

18 = 1,00 mol

Nah sekarang coba lagi dengan pertanyaan ini !!!

Pertanyaan Remedial 2

Berapa massa molekul relatif garam dapur (NaCl) 0,1 mol jika massanya 2,8 gram

a. 28 gram /mol (buka halaman 12)

b. 10 gram /mol (buka halaman 7)

ReMEDIAL 2
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Selamat.... anda telah menyelesaikan tantangan
belajar melalui modul ini....

Pertahankan prestasimu...!!!!


