
SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah :  SMA ......................
mata Pelajaran :   KIMIA
Kelas/Semester :  X/1
Standar Kompetensi : 2. Memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia (Stoikiometri)
Alokasi waktu : 20 JP (UH 4 JP)

Kompetensi Dasar Materi
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Sumber/Ba
han/alat

2.1 Mendeskripsik-
an tata nama
senyawa
anorganik dan
senyawa organik
sederhana serta
persamaan
reaksinya.

o Tata nama
senyawa

 Jujur
 Kerja kera
 Toleransi
 Rasa ingin

tahu
 Komunikatif
 Menghargai

prestasi
 Tanggung

Jawab
 Peduli

lingkungan

 Percaya diri
 Berorientasi

tugas dan hasil

o Menentukan
nama senyawa
kovalen biner

o Menentukan
nama senyawa
ionik biner

o Menentukan
nama senyawa
ion poliatomik
yang
terbentukdari
tabel kation
(golongan utama
dan NH4

+)  dan
anion poliatomik
serta memberi
namanya dalam
diskusi
kelompok.

o Menyimpulkan
aturan pemberian
nama senyawa
biner dan

o Menuliskan nama
senyawa biner

o Menuliskan nama
senyawa
poliatomik

o Menuliskan nama
senyawa organik
sederhana

Jenis
Tagihan:
Tugas
individu
Kuis
Bentuk
Instrukmen:
Tes tertulis

2 JP Sumber:
Buku Kimia
LKS



poliatomik.
o Menginformasik

an nama
beberapa
senyawa organik
sederhana

o Persamaan
reaksi
sederhana

 Jujur
 Kerja kera
 Toleransi
 Rasa ingin

tahu
 Komunikatif
 Menghargai

prestasi
 Tanggung

Jawab
 Peduli

lingkungan

 Percaya diri
 Berorientasi

tugas dan hasil

o Mendiskusikan
cara
menyetarakan
reaksi

o Latihan cara
menyetarakan
persamaan reaksi

o Menyetarakan
persamaan reaksi
sedewrhanadengan
diberikan nama-
nama zat yang
terlibat dalam
reaksi atau
sebaliknya.

3 JP

2.2 Membuktikan
dan
mengkomunikas
ikan berlakunya
hukum-hukum
dasar
kimiamelalui
percobaan serta
menerapkan
konsep mol
dalam
menyelesaikan
perhitungan
kimia

Hukum Dasar
Kimia
o Hukum

Lavoisier
o Hukum

Proust
o Hukum

Dalton
o Hukum gay

Lussac
o Hukum

Avogadro

 Jujur
 Kerja kera
 Toleransi
 Rasa ingin

tahu
 Komunikatif
 Menghargai

prestasi
 Tanggung

Jawab
 Peduli

lingkungan

 Percaya diri
 Berorientasi

tugas dan hasil

o Merancang dan
melakukan
percobaan untuk
membuktikakn
hukum Lavoisier
dan hukum
Proust di
laboratorium

o Menarik
kesimpulan dari
data
hasilpercobaan

o Membuktikan
hukum Lavoisier
melalui percobaan

o Membuktikan
hukum Proust
melalui percobaan

Jenis
Tagihan:
Tugas
individu
Tugas
kelompok
Ulangan
Bentuk
Instrumen:
Tes tertulis
Performans
Laporan
tertulis

2 JP Sumber:
Buku Kimia
Bahan:
LKS dan
bahan untuk
percobaan.

 Jujur
 Kerja kera

 Percaya diri
 Berorientasi

tugas dan hasil

o Mendiskusikan
data percobaan
untuk

o Menganalsis
senyawa untuk
membuktikan

2 JP



 Toleransi
 Rasa ingin

tahu
 Komunikatif
 Menghargai

prestasi
 Tanggung

Jawab
 Peduli

lingkungan

membuktikan
hukum Dalton,
Hukum Gay
Lussac, dan
hukum
Avogadro dalam
diskusi
kelompok di
kelas

o Menghitung
volume gas
pereaksi dan atau
hasil
reaksiberdasarka
n hukum Gay
Lussac.

o Menemukan
hubungan antara
volum gas
dengan jumlah
molekulnya yang
diukur pada suhu
dan tekanan
yang sama
(HUkum
Avogadro)

berlakunya hukum
kelipatan
perbandingan
(Hukum Dalton)

o Menggunakan data
percobaan untuk
membuktikan
hukum
perbandingan
volum (Hukum gay
Lussac)

o Menggunakan data
percobaan untuk
membuktikan
hukum Avogadro.

o Perhitunga
n kimia

 Jujur
 Kerja kera
 Toleransi
 Rasa ingin

tahu
 Komunikatif
 Menghargai

prestasi
 Tanggung

 Percaya diri
 Berorientasi

tugas dan hasil

o Diskusi
informasi konsep
mol

o Menghitung
jumlah mol,
jumlah partikel,
massa dan volum
gas, menulis
rumus empiris,
rumus molekul,
air kristal, kadar

o Mengkonversikan
jumlah mol dengan
jumlah partikel ,
massa dan volum
zat

o Menentukan kadar
zat dalam senyawa

o Menentukan rumus
empiris dan rumus
molekul

6 JP



Jawab
 Peduli

lingkungan

zat dalam
senyawa dan
pereaksi
pembatas.

o Menentukan
banyak zat pereaksi
atau hasil reaksi

o Menentukan
pereaksi pembatas
dalam suatu reaksi

o Menentukan rumus
hidrat

Mengetahui,
Kepala SMA ……………………

(_________________________)
NIP/NIK : ....................................

………………,…………………20…
Guru mapel Kimia

(_________________________)
NIP/NIK : ....................................


