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LARUTAN ELEKTROLIT  

DAN NON ELEKTROLIT 
 

 

 

 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1  :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong  royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.1 Menyadari  adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat tentatif. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 

membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif,  demokratis, 

komunikatif ) dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari.  

2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan peduli lingkungan serta hemat 

dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

3.8 Menganalisis Sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 

Indikator: 

1. Menjelaskan larutan berdasarkan jenis ikatannya. 

2. Mengelompokkan larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. 

3. Menganalisis data hasil percobaan uji daya hantar listrik larutan 

4.8 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil  percobaan untuk mengetahui sifat 

larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Indikator: 

1. Menyebutkan ciri-ciri hantaran arus listrik dalam beberapa larutan berdasarkan  pengamatan hasil 

percobaan. 

2. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 
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3. Mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan hantaran 

listriknya  

4. Merancang dan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi fakta berbagai larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

5. Menganalisis penyebab larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. 

 

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NONELEKTROLIT 

A. Pengertian Larutan 

 

Larutan adalah campuran homogen dua zat ataulebih yang saling melarutkan dan masing-masing zatpenyusunnya tidak 

dapat dibedakan lagi secara fisik. 

Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu: komponen zat terlarut dan pelarut. 

 Komponen dengan jumlah yang sedikit biasanya dinamakan zat terlarut. 

 Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit 

 

Gambar 2. 

Svante Arrhenius (1859-1927) 

 

 

Sedangkan larutan nonelektrolit, ketika dilarutkan dalam air tidak terurai menjadi ion-ion, tetapitetap dalam bentuk molekul 

yang tidak bermuatan listrik. 

Campuran 

Campuran Homogen  

disebut juga 
larutan 

Contoh: larutan gula 

larutan garam 

berdasarkan daya 
hantar listrik 

larutan elektrolit larutan nonelektrolit 

Campuran Heterogen 

Contoh: 

campuran pasir dan kerikil 

Gambar 1. Larutan gula 

Penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit pertama kali dijelaskan 

oleh ilmuan asal Swedia, Svante August Arrhenius pada tahun 1884. 

Menurut Arrhenius, zat elektrolitdalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel 

yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. 

Ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas dan ion-ion inilah yangsebenarnya 

menghantarkan arus listrik melalui larutannya. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan 

listrik. 

 Larutan nonelektrolit adalah larutan yang tidak dapatmenghantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-

ion, tetapi tetapdalam bentuk molekul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Daya Hantar Senyawa Ion dan Kovalen Polar 

Pada pelajaran ikatan kimia telah dipelajari bahwa berdasarkan jenisikatannya, senyawa kimia dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu senyawaionik dan senyawa kovalen. 

 

1. Senyawa Ion 

NaCl merupakan senyawa ion. Jika kristal NaCl dilarutkan dalam air, makaikatan antara ion positif Na
+
 dan ion negatif Cl

–
 

terputus dan ion-ion itu berinteraksidengan molekul air. Ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air.Peristiwa ini 

disebuthidrasi.Dalam keadaan terhidrasi, ion-ion bebas bergerak di seluruh bagian larutan. 

 

Gambar 2.Proses hidrasi senyawa ion 

Reaksi ionisasi senyawa NaCl dapat dituliskan sebagai berikut: 

NaCl(aq) → Na
+
(aq)  +  Cl

-
(aq)

 

Semua senyawa ion merupakan zat elektrolit, sebab jika larut dalam air dapat 

menghasilkan ion-ion.  

NaCl padat (kristal) tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya terikat kuat.Apabila NaCl dilelehkan pada 

temperatur ±800 
o
C, ion Na

+
 dan Cl

–
 akan dapatbergerak bebas sehingga lelehan NaCl dan senyawa ion lainnya merupakan 

penghantar listrik yangbaik. 

 

2. Senyawa Kovalen Polar 

Senyawa kovalen adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui 

ikatan kovalen. Senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabungmempunyai perbedaan 

keelektronegatifan.Contoh senyawa kovalen polar, diantaranya larutan asam klorida, larutan amonia, dan asam cuka. Senyawa – 

senyawaini dalam bentuk murni bukan penghantar listrik yang baik, tetapi bilasenyawa-senyawa tersebut dilarutkan dalam air 

akan menghasilkan larutan yangdapat menghantarkan listrik. 

 Hal tersebut dapat terjadi karena HCl dan H2O merupakan senyawa kovalen polar, yang mempunyai kutub positif dan 

negatif.Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, terjadilah pembentukan ion, yaituion H
+
 dan ion Cl

–
. Reaksi ionisasinya: 

HCl(aq)  →  H
+
(aq)  +  Cl

-
(aq) 

 Beberapa senyawa kovalen polar dapat terionisasi tapi tidak sempurna, hanyasedikit ion yang dihasilkan pada saat 

pelarutan maka larutan bersifat elektrolit lemah. Contoh: HNO2 dan CH3COOH. 

Reaksi ionisasi: 

HNO2(aq)    H
+
(aq)  +  NO2

-
(aq) 

 

3. Daya Hantar Listrik Senyawa Ion an Kovalen 

 

Daya hantar listrik senyawa ion dan senyawa kovalen polar bergantung pada 

wujudnya. 

a. Senyawa Ion 

LATIHAN 

1. Jelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen! Berikan masing – masing contohnya! 

2. Jelaskan pengertian larutan! 

3. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit dan nonelektrolit! 

4. Sebutkan tiga contoh larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam kehidupan sehari – hari! 
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 Padatan: Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebab, dalam padatan, ion – ionnyatidak bergerak bebas. 

 Lelehan: Dapat menghantarkan listrik. Sebab, dalam lelehan, ion-ionnya dapatbergerak relatif lebih bebas dibandingkan 

ion-ion dalam zat padat. 

 Larutan (dalam pelarut air): Dapat menghantarkan listrik. Sebab, dalam larutan,ion – ionnya dapat bergerak bebas. 

b. Senyawa Kovalen Polar 

 Padatan: Tidak dapat menghantarkan listrik, karena padatannya terdiri atas molekul – molekulnetral meski bersifat polar. 

 Lelehan: Tidak dapat menghantarkan listrik, karena lelehannya terdiri atas molekul – molekulnetral meski dapat bergerak 

bebas. 

 Larutan (dalam air): Dapat menghantarkan listrik, karena dalam larutan molekul – molekulnyadapat terhidrolisis menjadi 

ion-ion yang dapat bergerak bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Elektrolit Kuat, Elektrolit Lemah dan Nonelektrolit 

Berdasarkan kuat-lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Larutan elektrolit kuat, yaitu larutan elektrolit yang mengalami ionisasi 

sempurna.Banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi (α), yaitu 

perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. 

𝛼  =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑧𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑧𝑎𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎
 

Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna sehingga derajat ionisasinya (α) = 1. 

Indikator pengamatan: lampu menyala terang dan timbul banyak gelembung gas 

pada elektrode. 

 
Gambar 4. Larutan NaCl 

 

 

 

Contoh: larutan H2SO4, larutan NaOH, dan larutan NaCl. 

Reaksi ionisasi: 

H2SO4(aq)  → 2H
+
(aq)  +  SO4

2-
(aq) 

NaOH(aq)  → Na
+
(aq)  + OH

-
(aq)   

NaCl(aq)  → Na
+
(aq)  + Cl

-
(aq)   

 

b. Larutan elektrolit lemah, yaitu larutan elektrolit yang mengalami sedikit 

ionisasi (terion tidak sempurna), sehingga derajat ionisasinya (α) adalah 0 ≤ α ≤ 1. 

Indikator pengamatan: lampu tidak menyala atau menyala redup dan timbul sedikit 

gelembung gas pada elektrode. 

 
Gambar 5. Larutan CH3COOH 

Contoh: larutan CH3COOH dan larutan NH4OH. 

Reaksi ionisasi: 

LATIHAN 

1. Jelaskan perbedaan ciri – ciri larutan elektrolit kuat, lemah dan larutan non elektrolit? 

2. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? 

3. Sebutkan masing-masing empat buah contoh zat yang dapat menghantarkan aruslistrik dari 

senyawa ionik dan senyawa kovalen polar dalam pelarut air! 

4. Mengapa lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan listrik,sedangkan lelehan 

senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? 
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CH3COOH(aq)  H

+
(aq)  +  CH3COO

-
(aq) 

NH4OH(aq)  NH4
+
(aq)  +  OH

-
(aq)

 

c. Larutan Nonelektrolit, yaitu larutan yang tidak mengalami ionisasi sehingga derajat ionisasi (α) = 0. 

Indikator pengamatan: lampu tidak menyala dan tidak timbulgelembung gas pada elektrode. 

 

 
Gambar 6. Larutan gula 

Secara umum, perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan larutan non elektrolit dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Uji daya hantar listrik larutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Air minum berikut yang bukan larutan adalah .... 

a. aqua galon 

b. air teh 

c. air isi ulang 

d. air ledeng 

e. aqua destilasi 

2. Campuran berikut yang bukan larutan adalah .... 

a. sirup 

b. minuman isotonik 

c. gula pasir 

d. kuningan  

e. perunggu 

3. Pada label minuman beralkohol tertera "mengandung5% alkohol". Dalam 100 mL minuman, terdapat alcohol sebanyak .... 

a. 2 mL 

b. 5 mL 

c. 10 mL 

d. 25 mL 

LATIHAN 

Tulis reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa berikut: 

a. NaOH 

b. (NH4)2SO4  

c. HCOOH 

d. Na2CO3 

e. HNO3 

f. KCl 

g. CaCl2 

h. CH3COOH 

 

 

Uji Kompetensi Bab 6 
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e. 100 mL 

4. Pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah .... 

a. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik 

b. Elektrolit adalah zat yang mengandung ion-ion yang bebas bergerak 

c. Elektrolit adalah zat yang dalam bentuk larutan atau leburannya dapatmenghantarkan listrik 

d. Elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bebas bergerak 

e. Elektrolit adalah zat yang mengandung molekul-molekul yang bebas bergerak 

5. Di bawah ini, yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah .... 

a. larutan gula 0,1 M  

b. larutan asam asetat 0,1 M  

c. larutan asam asetat 1 M 

d. larutan NaCl 0,1 M 

e. larutan NaCl 1M 

6. Di bawah ini, yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah .... 

 
Dari data di atas, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah 

berturut-turut adalah .... 

a. 1 dan 2  

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 4 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 4 

7. Asam klorida merupakan ... jika dilarutkan ke dalam air bersifat .... 

a. senyawa ionik; non elektrolit 

b. senyawa ionik; elektrolit 

c. senyawa kovalen; non elektrolit 

d. senyawa kovalen; elektrolit 

e. senyawa kovalen non polar; non elektrolit 

8. Larutan garam dapur dan cuka keduanya menghantarkan arus listrik. Hal inimenunjukkan bahwa kedua larutan itu .... 

a. saling bereaksi  

b. bersifat netral 

c. bersifat asam  

d. mengandung ion 

e. bersifat basa 

9. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung.... 

a. elektron yang bergerak bebas 

b. air yang dapat menghantarkan listrik 

c. air yang terionisasi 

d. logam yang merupakan penghantar listrik 

e. ion-ion yang bergerak bebas 

10. Pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ion adalah .... 

a. NaCl dan KBr  

b. H2O dan HBr 

c. CH4 dan NH3 

d. KCl dan HCl 

e. SO2 dan HCl 

11. Dari senyawa berikut, yang mempunyai ikatan kovalen dan bersifat polar adalah . . . . 

a. H2  

b. KCl 

c. I2  

d. NH3 

e. BF3 

12. Larutan berikut adalah elektrolit, kecuali ... . 

a. NH4OH 

b. Na2CO3 

c. C6H12O6 

d. CH3COOH 

e. Ca(OH)2 

13. Data eksperimen uji daya hantar listrik sebagai berikut. 

 
Berdasarkan data di atas, yang merupakan larutan nonelektrolit adalah ... . 

a. 1 dan 5  

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 5 

e. 2 dan 4 

14. Di antara zat elektrolit berikut, yang tergolong senyawa kovalen adalah ... . 
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a. HBr  

b. BaCl2 

c. NaBr  

d. CaCl2 

e. KCl 

15. Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuklarutan elektrolit kuat adalah .... 

a. gula pasir  

b. cuka 

c. alkohol  

d. garam dapur 

e. formalin 

16. Spesi kimia yang menghantarkan listrik di dalamlarutan KSCN adalah .... 

a. ion-ion S
2– 

dan KCN
2+

 

b. ion-ion KS
+
 dan CN

–
 

c. ion-ion K
+
 dan SCN

–
 

d. molekul KSCN dan H2O 

e. ion-ion K
+
 dan H2O 

17. Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuklarutan elektrolit lemah adalah .... 

a. HCl 

b. H2SO4 

c. HNO3 

d. NH3 

e. NaOH 

 

18. Larutan natrium klorida dan larutan asam cuka, keduanya menghantarkanarus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua 

larutan 

1. merupakan senyawa ion 

2. bersifat netral 

3. mengandung ion 

4. merupakan senyawa kovalen 

yang benar adalah . . . . 

a. 1, 2, 3  b. 1, 4 c. 1, 2  d. 3 saja e. 1, 3 

19. Dari 0,1 mol asam cuka yang terlarut dalam air telah terurai 0,005 mol. 

Berapa % asam cuka yang terionisasi menjadi ion-ionnya? 

a. 5%  

b. 1% 

c. 0,5%  

d. 0,1% 

e. 0,05% 

20. Amonium sulfat (NH4)2SO4 dilarutkan ke dalam air sesuai dengan persamaanreaksi . . . . 

a. (NH4)2SO4(aq) → NH4
+
(aq) + SO4

–
(aq) 

b. (NH4)2SO4(aq) → NH4
+
(aq) + SO4

2–
(aq) 

c. (NH4)2SO4(aq) →2NH4
+
(aq) + SO4

2–
(aq) 

d. (NH4)2SO4(aq) → NH4
2+ 

(aq) + SO4
2–

(aq) 

e. (NH4)2SO4(aq) →2NH4
+
(aq) + 2SO4

2–
(aq) 

21. Elektrolit adalah . . . . 

a. zat yang menghantarkan arus listrik 

b. garam yang terionisasi menjadi kation dan anion 

c. larutan yang memerahkan lakmus biru 

d. larutan yang membirukan lakmus merah 

e. zat yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik 

22. Larutan berikut adalah elektrolit, kecuali . . . . 

a. NH4OH 

b. Na2CO3 

c. C6H12O6  

 

d. Ca(OH)2  

e. CH3COOH 

 

 

 

 

 

23. Suatu larutan merupakan penghantar listrik yang baik, jika larutan tersebut mengandung . . . . 

a. ion-ion yang dapat bergerak bebas 

b. logam yang bersifat konduktor 

c. molekul-molekul zat terlarut 

d. pelarut yang bersifat polar 

e. elektron yang bebas bergerak 

24. Ciri-ciri yang tepat untuk larutan elektrolit adalah . . . . 

a. tidak dapat menghantarkan arus dan terdapatgelembung gas 

b. menyebabkan lampu menyala tanpa adanyagelembung gas  

c. memerahkan lakmus biru 

d. dapat menghantarkan arus listrik dan menimbulkan nyala lampu 

e. membirukan lakmus merah 

25. Berikut ini adalah pasangan yang termasuksenyawa kovalen dan bersifat elektrolit adalah . . . . 

a. KCl dan NH3 

b. H2SO4 dan HCl 

c. KOH dan NaCl 

d. KBr dan PCl5 

e. Ba(OH)2 dan CCl4 

26. Daya hantar listrik terbesar akan diberikan oleh larutan . . . .  

a. H2SO4 0,1 M 

b. CH3COOH 0,05 M 

c. HCl 0,1 M 

d. CH3COOH 0,1 M 

e. H2SO4 0,05 M 

27. Di antara pernyataan berikut, yang tidak menunjukkan definisi larutan adalah . . . . 

a. membentuk satu fasa 

b. zat terlarut tersebar merata dalam medium pelarut 

c. bersifat homogeny 

d. tidak ada interaksi antar partikel pelarut dan terlarut 

e. zat terlarut dapat berupa molekul atau ion 
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Kimia SMA kelas X 8 

 

28. Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan kedalam larutan asam cuka, tetapi pada 

elektroda tetap terbentuk gelembung gas.Penjelasan untuk keadaan ini adalah . . . . 

a. cuka bukan elektrolit 

b. sedikit sekali cuka yang terionisasi 

c. cuka merupakan elektrolit kuat 

d. alat penguji elektrolit rusak 

e. gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap 

29. Larutan yang bukan elektrolit adalah . . . . 

a. soda 

b. tawas 

c. minyak tanah 

d. kaporit 

e. cuka 

30. Di bawah ini, zat yang dalam lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik adalah . . . . 

a. NaCl 

b. KI 

c. C12H22O11 

d. Al2(SO4)3 

e. CaCl2 


