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Instruksi 
 
 
 Pastikan bahwa nama dan kode peserta Anda sudah tertulis pada 

halaman pertama lembar soal dan lembar jawaban dan kode peserta 
pada setiap halaman lembar kerja. 

 Waktu untuk mengerjakan Modul Percobaan I adalah 1 jam 20 menit (80 
menit), meliputi kegiatan praktikum dan pengolahan data. 

 Percobaan ini dibagi dua tahap: tahap I selama 55 menit untuk latihan 
dan tahap II selama 25 menit untuk menganalisis sampel. 

 Pada setiap tahap: mulailah bekerja ketika aba-aba MULAI diberikan. 
Anda harus SEGERA BERHENTI BEKERJA bila aba-aba BERHENTI 
diberika. Bila tidak mengindahkan, berkas Anda tidak akan dinilai. 

 SEBELUM MULAI BEKERJA, BACALAH PETUNJUK CARA KERJA 
DENGAN BAIK DAN BEKERJA SESUAI DENGAN PETUNJUK 
TERSEBUT. 

 Berkas Soal praktikum Modul Percobaan I ini terdiri atas 6 halaman. 
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MODUL 2 
ANALISIS KUALITATIF 

IDENTIFIKASI JENIS KATION DAN ANION 
 

 

Pendahuluan  
 
Analisis kualitatif salah salah satu cara untuk mengidentifikasi jenis kation dan anion yang ada dalam 
sebuah sampel larutan, yang umum dilakukan sebelum dilakukan analisis kuantitatif. Prinsip analisis 
kualitatif berdasarkan reaksi pengendapan, pembentukan kompleks, dan reaksi redoks.  

Dalam percobaan ini akan dilakukan identifikasi kation Fe
2+

, Fe
3+

 ,Cu
2+

 , Ni
2+

 dan anion Cl-, SO4
2-, NO3-

. Setiap larutan garam Fe
2+

, Fe
3+

 ,Cu
2+

  dan Ni
2+

 memiliki warna yang khas untuk setiap jenis anion, 

sebagai contoh: larutan NICl2 berwarna hijau kekuningan dan NiSO4  berwarna hijau-kebiruan. 

 
(A) NiCl2                 (B) NiSO4   

Reagen-reagen yang digunakan dapat membedakan sebuah kation dengan kation lainnya, begitu pula 
untuk anion, antara lain: 
1. Larutan NaOH digunakan untuk mengidentifikasi kation, dimana penambahan larutan NaOH 

pada larutan Fe2+, Fe3+ ,Cu2+ , Ni2+ akan terbentuk endapan hidroksida dengan warna yang khas. 
Contohnya: coklat untuk Fe(OH)3, biru untuk Cu(OH)2, dan hijau atau hijau kebiruan untuk 
Ni(OH)2. 

2. larutan BaCl2 digunakan untuk mengidentifikasi anion SO4
2-. Jika ada anion SO4

2-dalam sampel 
larutan, maka akan terbentuk endapan BaSO4 setelah penambahan larutan BaCl2 dengan 
persamaan reaksi sebagai berikut.  

Ba
2+

(aq)
  
+ SO4

2-
(aq)  BaSO4(s) 

3. Larutan AgNO3  digunakan untuk mengidentifikasi anion Cl-. Jika ada anion Cl- dalam sampel 
larutan,maka akan terbentuk endapan AgCl  setelah penambahan larutan AgNO3  dengan 
persamaan reaksi sebagai berikut.  

Ag+ (aq)  + Cl-(aq)  AgCl(s) 

4. Larutan (NH4)SCN digunakan untuk mengidentifikasi kation Fe
3+

 . Jika ada kation Fe
3+

  dalam 

sampel larutan,maka akan terbentuk larutan berwarna mereah setelah penambahan larutan 
(NH4)SCN  dengan persamaan reaksi sebagai berikut.  

Fe3+ (aq)  + x SCN-(aq)  [Fe(SCN)x]
3-x (aq) 
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5. Larutan dimetilglikosin (H2DMG) digunakan untuk mengidentifikasi kation Ni
2+

 . Jika ada kation 

Ni
2+

 dalam sampel larutan,maka akan terbentuk larutan berwarna merah setelah penambahan 

larutan H2DMG  dengan persamaan reaksi sebagai berikut.  

Ni2+(aq) +  H2DMG  [Ni(HDMG)2](aq) 

6. Serbuk Al dan larutan NaOH 3 M  digunakan untuk mengidentifikasi anion NO3
-. Jika ada anion 

NO3
- dalam sampel larutan, maka akan terbentukgas NH3 setelah penambahan serbuk Al dan 

NaOH  dengan persamaan reaksi sebagai berikut.  

3NO3
-(aq) +8 Al (s) + 5 OH-(aq) + 18 H2O (l)  3NH3(g) + 8[Al(OH)4]- (aq) 

Tujuan percobaan ini adalah setiap siswa dapat mengidentifikasi 2 jenis kation dan 2 jenis anion 
dalam sebuah sampel larutan yang tersedia, setelah melakukan latihan mandiri terlebih dahulu. 
 

Alat dan Bahan Kimia 
 
Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan peralatan dan bahan kimia yang tersedia dalam 
“kit analisis kualitatif”. Adapun alat dan bahan yang disediakan meliputi:  
  

Alat Bahan Kimia 

Pipet plastik 

Sendok plastik mika 

Plastik mika 

Tabung mikro 

Pipa kapiler sebagai pengaduk 

Kertas karnon berwarna hitam & putih 

 

Larutan FeCl3, Fe(NO3)3, FeSO4 

Larutan CuCl2, Cu(NO3)2, CuSO4  

Larutan NiCl2, NiSO4   

Larutan NaOH 0,1 M 

Larutan BaCl2 0,1 M 

Larutan AgNO3  0,05 M 

Larutan (NH4)SCN 0,1 M 

Larutan dimetilglikosin 0,1 M 

Larutan NaOH 3 M 

Serbuk Al 

Larutan sampel 

Kertas lakmus 

 

Cara Kerja 
 

Bagian A: Latihan identifikasi kation dan anion (55 menit)  
 
1. Siapkan larutan CuSO4, FeSO4, NiSO4 , CuCl2, FeCl3, NiCl2, Fe(NO3)3, dan Cu(NO3)2  
2. Siapkan plastik mika transparan, yang di bawahnya dialaskan dengan kertas karton berwarna 

putih. 
3. Setiap larutan tersebut (8 larutan) diteteskan pada plastik mika tersebut sebanyak 1-2 tetes, 

diberi jarak antar larutan satu dengan yang lainnya seperti gambar di bawah ini. Catatan: jangan 
lupa urutan larutannya.  
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4. Pengamatan 1: teteskan larutan NaOH 0,1 M pada 8 larutan garam logam transisi tersebut. 

Kemudian aduk campuran tersebut dengan pipa kapiler dan gunakan kertas karton hitam atau 
putih sebagai alas plastik mika untuk mengamati perubahan. 

5. Amati perubahan yang terjadi (apakah warna larutan berubah, ada endapan, atau ada 
gelembung udara) ataukah tidak ada perubahan. Semua hasil pengamatan dicatat pada lembar 
pengamatan yang tersedia.  

6. Plastik mika kemudian dibersihkan dengan tisu dan ulangi langkah kerja 3-5, dengan menganti 
larutan NaOH dengan larutan BaCl2 AgNO3 , (NH4)SCN, atau dimetilglikosim, seperti tabel di 
bawah ini. 

No Larutan 

Pencampuran dengan larutan 

1, NaOH 
0,1 M 

2. BaCl2 
0,1 M 

3. AgNO3  
0,05 M 

4. (NH4)SCN 
0,1 M 

5. dimetilglikosim 
0,1 M 

1 CuSO4       

2 FeSO4       

3 NiSO4        

4 CuCl2       

5 FeCl2       

6 NiCl2       

7 Cu(NO3)2       

8 Fe(NO3)3       

 
7. Pengamatan 6: siapkan 8 tabung miro dan masing-masing diisi oleh 5 tetes larutan garam logam 

transisi. Kemudian masukkan sedikit serbuk Al dengan menggunakan sendok plastik mika yang 
tersedia dan tambahkan 5 tetes larutan NaOH 3M. Tempelkan kertas lakmus merah di mulut 
tabung mikro dan amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus. Jika perlu aduk sampuran 
tersebut dengan pipa kapiler, dengan catatan kertas lakmus tidak boleh masuk ke dalam larutan. 

8. Amati perubahan yang terjadi (apakah warna larutan berubah, ada endapan, atau ada 
gelembung udara) ataukah tidak ada perubahan. Semua hasil pengamatan dicatat pada lembar 
pengamatan yang tersedia.  
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Bagian B. Identifikasi kation dan anion larutan sampel (25 menit)  

 
1. Siapkan plastik mika transparan, yang di bawahnya dialaskan dengan kertas karton berwarna 

putih. 
2. Larutan sampel diteteskan sebanyak 1-2 tetes pada plastik mika sebanyak 5 spot seperti pada 

gambar di bawah ini:  

 
3. Masing-masing spot larutan sampel tersebut diteteskan dengan pereaksi NaOH, BaCl2, 

AgNO3, (NH4)SCN , atau dimetilglikosim, sesuai dengan latihan di bagian A. Catatan: jangan 
lupa urutannya. 

4. Amati perubahan yang terjadi (apakah warna larutan berubah, ada endapan, atau ada 
gelembung udara) ataukah tidak ada perubahan. Semua hasil pengamatan dicatat pada 
lembar pengamatan yang tersedia. 

5. Pengamatan yang terakhir, jika diperlukan. Larutan sampel sebanyak 5 tetes dimasukkan ke 
dalam tabung mikro dan kemudian masukkan sedikit serbuk Al dengan menggunakan sendok 
plastik mika yang tersedia serta tambahkan 5 tetes larutan H2SO4. Tempelkan kertas lakmus 
merah di mulut tabung mikro dan amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus. Jika 
perlu aduk campuran tersebut dengan pipa kapiler, dengan catatan kertas lakmus tidak boleh 
masuk ke dalam larutan. 

6. Identifikasi 2 jenis kation dan 2 jenis anion yang terdapat dalam larutan sampel, berdasarkan 
analiis kualitatif yang diperoleh pada tahap 1-5. 
 

 Selamat Berkesperimen  


