
PENDALAMAN MATERI  

”ZAT, WUJUD ZAT, DAN MASSA JENIS” 

 

Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. 

Menempati ruang berarti benda dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah 

tertentu sedangkan massa benda dapat diukur baik dengan perkiraan atau dengan alat 

tertentu seperti neraca. Dua zat tidak dapat menempati ruang yang sama dalam waktu 

bersamaan. Setiap zat / materi terdiri dari partikel-partikel / molekul-molekul yang 

menyusun zat tersebut. Zat terdiri dari zat cair, gas, dan padat. 

A. Wujud zat  

Wujud zat berupa zat padat, gas, dan cair, dengan sifatnya masing-masing: 

1. Zat padat 

Pertikel-partikel zat padat memiliki sifat sebgai berikut : 

• Parikel-partikel yang menempati posisi yang tetap, jika artikel zat padat 

menempati posisi yang teratur maka disebut kristal, dan Jika partikel zat 

padat menempati posisi yang tidak teratur, maka disebut amorf.  

• Gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat, dan   

• Gerakan  partikel hanya berupa getaran di sekitar posisi tetapnya.   

Posisi partikel yang relaif tetap menyebabkan zat padat memiliki bentuk 

dan volume tetap. Gerakan partikel yang hanya bergetar menyebabkan zat padat 

tidak dapat mengalir. Contoh zat padat diantaranya adalah batu, kayu,gelas, dan 

sebagainya. 

2. Zat cair 

Pertikel-partikel zat cair memiliki sifat sebgai berikut : 

• Jarak antar partikel tetap dan agak berjauhan.  

• Gaya tarik menarik antar partikel lemah dibandingkan zat padat.   

• Gerakan partikel lebih lincah dari pada zat padat dan partikel dapat 

berpindah tempat.  

Jarak antar partikel yang tetap menyebabkan zat cair mempunyai volume 

yang tetap Gerakan partikel yang lincah dan dapat berpindah posisi 



menyebabkan zat cair dapat mengalir yang menyebabkan bentuk zat cair selalu 

mengikuti bentuk wadahnya. Contoh zat cair antara lain adalah air, dan air raksa. 

3. Zat gas 

Pertikel-partikel zat gas memiliki sifat sebagai berikut : 

• Memiliki jarak partikel yang berubah ubah.  

• Hampir tidak ada gaya tarik-menarik.  

• Gerakan partikel sangat bebas dibandingkan zat padat dan cair.  

Jarak antar partikel yang tetap menyebabkan zat cair mempunyai volume 

yang tetap Gerakan partikel yang lincah dan dapat berpindah posisi 

menyebabkan zat cair dapat mengalir yang menyebabkan bentuk zat cair selalu 

mengikuti bentuk wadahnya. Contoh zat cair antara lain adalah air, dan air raksa. 

Setiap zat dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. 

Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku, contohnya adalah air 

menjadi es ketika didalam kulkas dan coran besi yang dimasukkan ke dalam 

cetakan menjadi keras. Zat dapat mengalami perubahan wujud karena energi. 

Perubahan wujud padat menjadi cair disebut melebur atau meleleh, contohnya 

adalah es mencair dan mentega berubah menjadi minyak ketika dimasukkan 

kedalam penggorengan yang panas. Perubahan wujud cair menjadi gas disebut 

menguap contohnya adalah air menjadi uap dan spiritus menjadi gas. Perubahan 

dari gas menjadi cair disebut mengembun, contohnya adalah embun di pagi hari. 

Perubahan  gas ke padat, contohnya  jelaga yang merupakan hasil pembakaran 

pada lampu minyak. Perubahan padat menjadi gas disebut menyublim, 

contohnya penguapan kapur barus. Dan perubahan wujud dari gas menjadi padat 

mengalami deposisi. Contoh dari deposisi yaitu pembentukan jelaga pada 

cerobong asap. 

B. Adhesi dan kohesi 

Jika kamu memasukkan air ke dalam gelas yang kering, kemudian air 

tersebut di tumpahkan kembali, gelas menjadi basah, sebagian air menempel 

pada dinding gelas karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel. 



Gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis tersebut dinamakan  

Adhesi. Gaya tarik adhesi menyebabkan partikel cenderung meninggalkan zat 

sejenis, sebagai contoh adalah ketika tinta dituliskan pada sebuah kertas . 

Partikel-partikel zat padat atau zat cair bisa tetap menyatu membentuk 

suatu benda karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel . Kohesi adalah 

gaya tarik menarik antar partikel zat sejenis. Gaya kohesi antar partikel zat padat 

memiliki kekuatan paling besar, kemudian zat cair dan gas.Contoh kohesi adalah 

ikatan partikel-partikel zat untuk tetap menyatu membentuk suatu benda. Gaya 

kohesi yang besar menyebabkan zat padat sulit di potong atau dipatahkan. Gaya 

tarik kohesi menyebabkan partikel cenderung berkumpul dengan zat sejenis  

C. Meniscus  

Gaya tarik menarik antar molekul zat cair dapat menyebabkan terjadinya 

tegangan permukaan pada zat cair. Tegangan permukaan inilah yang 

menyebabkan nyamuk dan semut dapat dapat berdiri di atas air. Peristiwa 

permukaan zat cair yang melengkung disebut meniskus.  

Meniskus cekung adalah permukaan zat cair yang bentuk cekung sebagai 

contoh air dituangkan kedalam tabung reaksi yang tidak berminyak. Gaya adhesi 

antar partikel air dengan partikel tabung reaksi lebih besar daripada gaya kohesi 

antar partikel air . Partikel air yang bersentuhan dengan  dinding lebih tertarik ke 

dinding , oleh karena itu posisi permukaan air di dinding tabung lebih tinggi dari 

pada posisi permukaan air di tengah tabung. Sifat zat cair pada meniskus cekung 

adalah membasahi dinding kaca dan naiknya permukaan zat cair pada pipa 

kapiler.  

Meniskus cembung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cembung.  

Contohnya adalah permukaan air didalam tabung reaksi yang telah diolesi 

minyak. Gaya kohesi antar partikel air lebih besar dari pada gaya adhesi antara 

partikel air dengan partikel minyak, akibatnya partikel air cenderung menjauhi 

dinding tabung reaksi, oleh karena itu, permukaan air di dinding lebih rendah 

daripada permukaan air di tengah tabung reaksi. Meniskus cembung juga dapat 



ditunjukkan dengan memasukkan raksa kedalam tabung reaksi. Meniskus 

cembung mempunyai sifat tidak membasahi dinding dan turunnya permukaan 

raksa pada pipa kapiler. 

D. Kapilaritas 

Kapilaritas adalah meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau 

pipa rambut yang disering disebut sebagai pipa kapiler. Gejala ini disebabkan 

karena adanya gaya adhesi atau kohesi antara zat cair dan dinding celah tersebut. 

Zat cair yang dapat membasahi dinding kaca pipa kapiler memiliki gaya adhesi 

antara pipa kapiler dengan dinding pipa kapiler lebih besar. Sedangkan zat cair 

yang tidak membasahi dinding kaca pipa kapiler memilki gaya kohesi yang lebih 

besar. Hal ini akan mempengaruhi tinggi rendahnya permukaan zat cair pada 

pipa kapiler. Contoh efek kapilaritas adalah naiknya minyak pada sumbu 

kompor, air menyebar dikertas penghisap dan naiknya air dari akar ke daun 

pada  tumbuh-tumbuhan.  

E. Massa jenis 

Massa jenis suatu benda yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda. 

Atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

ρ = m / v 

dimana, ρ = massa jenis benda (kg/m3) 

  m = massa benda (kg) 

  v = volume benda (m3) 

Setiap zat mempunyai massa jenis yang berbeda-beda. Massa jenis zat 

tidak dipengaruhi oleh bentuk benda. Walaupun bentuk benda berbeda-beda 

selama terbuat dari jenis bahan yang sama maka massa jenis zat tersebut adalah 

sama. Kadang-kadang massa jenis juga disebut dengan rapat massa. Sebagai 

contoh apabila kalian ingin mengukur massa jenis sebuah batu. Timbanglah 

massa batu dengan menggunakan neraca, kemudian  mencari volume batu 

dengan menggunakan gelas ukur yang sudah berisi air. Kemudian massa jenis 

dapat dicari dengan persamaan diatas.  

 



F. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis 

• Kapal selam 

Kapal selam adalah kapal yang khusus didesain untuk menyelam 

ke dalam laut pada kedalaman tertentu. Kapal selam dapat terapung, 

melayang, dan tenggelam karena massa jenis kapal tersebut dapat diatur 

lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan massa jenis air laut.  

 Pada saat berada dipermukaan air, massa jenis kapal selam lebih 

kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut. Kemudain ketika hendak 

menyelam, massa jenis kapal diperbesar dengan cara memasukkan air 

laut kedalam tangki pemberat. Dan pada saat kapal hendak muncul, air di 

dalam tangki dikeluarkan . 

• Tinta printer 

Digunakan untuk keperluan berbagai jenis printer yang memliki 

kepekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lubang kapiler pada 

print headnya. 

• Oli untuk mesin 

Mesin-mesin kendaraan tertentu menggunakan oli dengan 

kekentalan tertentu sehingga sesuai dengan karakteristik mesin, sehingga 

mesin tidak cepat rusak dan aus 

• Lapisan batuan penyusun bumi 

Batuan yang memiliki massa jenis palin kecil berada pada lapisan 

paling atas sedangkan yang memiliki massa jenis lebih besar berada pada 

lapisan dibawahnya. Lpisan batuan dari yang memiliki massa jenis besar 

ke yang bermassa jenis kecil, yaitubatuan gamping- batuanserpih- batuan 

pasir- lapisan batuan konglomerat. 

 


