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PEMBAHASAN UJIAN NASIONALKIMIA 2015

1.

 MATERI: SUSUNAN INTI ATOM (KONFIGURASI ELEKTRON)
 17Cl35 memiliki konfigurasi elektron yang diambil dari nomor atomnya, yaitu 17.

Jadi, konfigurasi elektron 17Cl sebagai berikut.
17Cl = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

 Nah, “harga keempat bilangan kuantum” diambil dari kulit terakhirnya yaitu 3p5.
Karena kulit p memiliki 3 buah kotak untuk diisi elektron nantinya, maka:
↑ ↓ ↑ ↓ ↑
-1 0 +1

 Dari kotak di atas terlihat bahwa spin berhenti di bagian tengah sehingga nilai
bilangan kuantum magnenitk (m) 0 sementara kuantum spinnya -1/2 dikarenakan
berhenti dalam keadaan menuju ke arah bawah. Lalu, nilai kuantum l (azimut)
adalah 1 karena 3p5 berada pada kulit p, sedangkan nilai kuantum utama (n)
adalah 3 berdasarkan rumus npx = 3p5. Jadi:
n = 3 ; l = 1 ; m = 0 ; s = -1/2

JAWABAN: E



www.amaldoft.wordpress.com

3

2.

 MATERI: IKATAN KIMIA
 Di soal, terdapat kode “kelarutan dalam air”. Nah, dapat diketahui bahwa air

adalah senyawa polar karena mempunyai PEB (pasangan elektron bebas). Jadi,
senyawa polar pasti larut murni dalam senyawa polar, tetapi senyawa nonpolar
pasti tidak larut murni dalam senyawa polar dan hanya larut dalam senyawa
nonpolar juga.

 Untuk memahami perbedaan senyawa polar dan nonpolar, perhatikan tabel
berikut!
No. Sifat fisik Kovalen polar Kovalen nonpolar
1. Wujud zat Padat, cair, gas
2. Titik didih Di bawah 500 Rendah
3. Titik leleh Rendah
4. Kelarutan dalam air Sangan larut Kurang larut
5. Adanya kutub Ada Tidak ada

 Selain data di atas, yang terpenting juga adalah daya hantar listri. Saya
menyingkatya dengan PADALELA atau PADAtan, LElehan, dan LArutan. Nah,
PADALELA ini juga membentuk huruf L yang saling menyatu, perhatikan tabel
ya!

Senyawa / Daya hantar
listrik

Padatan Lelehan Larutan

Kovalen polar - + +
Kovalen nonpolar - - +
Terlihat bahwa tanda negatif (-) membentuk huruf L, sedangkan tanda positif (+)

juga membentuk huruf L. Nah, beginilah cara mudah menghapalnya :)
JAWABAN: A
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3.

 MATERI: KIMIAUNSUR
 Jika diperhatikan dari unsur P,Q,R,S diketahui bahwa unsur-unsur itu termasuk

periode ketiga yaitu Na, Mg, Al, Si. Nah, unsur-unsur periode ketiga ini
memiliki sifat khusus yaitu energi ionisasinya yang cenderung berubah-ubah
(tidak cenderung naik terus) karena pengaruh pengisian elektron penuh dan tidak
penuh pada kulit terakhir.

 Tulis dulu konfigurasi elektron dari unsur P hingga unsur S
 11P = 1s2 2s2 2p6 3s1 (setengah penuh ; energi ionisasi rendah)

↑

 12Q = 1s2 2s2 2p6 3s2 (penuh atau stabil ; energi ionisasi tinggi)
↑ ↓

 13R = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 (sangat tidak stabil ; energi ionisasi rendah)

 14S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 (lebih stabil ; energi ionisasi tinggi)

 Dapat dikatakan bahwa elektron yang benar-benar mengisi penuh
kotak-kotaknya memiliki energi ionisasi sempurna alias tinggi, tetapi jika hanya
setengah saja atau ada yang kosong maka tidak sempurna alias rendah.

JAWABAN: D

↑

↑ ↑
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4.

 MATERI: IKATAN KIMIA (BENTUK SENYAWAKIMIA)
 Untuk memahami soal ini, perhatikan 2 elektron terakhir dengan bilangan

kuantum utama (n) harus sama. Di unsur M hanya 1 elektron terakhir jadi ambil
4s2 tsb sementara unsur N karena nilai kuantum utama (n) sama-sama 3, jadi
ambillah 3s2 3p5.

 Identifikasikan di mana unsur M dan N terletak dengan melihat pangkatnya.
M = unsur golongan IIA (2)
N = unsur golongan VIIA (2 + 5)

 Identifikasikan berapa banyak elektron yang terlibat untuk mencapai stabil (8
elektron di kulit terluar)
M = melepaskan 2 elektron = M2+

N = memerlukan 1 elektron = N-

 Reaksikan ion M dengan ion N sehingga menjadi senyawa yang di minta,
dengan pangkat dari ion M lari ke koefisien N sementara pangkat dari ion N lari
ke koefisien N. Maksudnya, pangkat dari M kan 2+ jadi lari ke koefisien N
menjadi N2 sementara pangkat dari ion N kan -1 jadi lari ke koefisien M menjadi
M saja:

M2+ + N- -----> MN2

JAWABAN: B
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5.

 MATERI: STOIKIOMETRI (HUKUM-HUKUM DASAR KIMIA)
 Untuk soal ini, carilah mana yang penjumlahan antara massa Fe dan massa O

menghasilkan hasil jumlah yang benar!
 Terlihat bahwa kolom ke dua adalah yang benar karena 14 + 4 = 18, jadi

perbandingan massa Fe dan O dalam senyawa FeO adalah:

Massa Fe : massa O
14 : 4
7 : 2

JAWABAN: B

6.

 MATERI: STOIKIOMETRI (RUMUS SENYAWAKIMIA)
 Untuk mencari soal ini, andalkan perbandingan mol dan ingat kembali rumus

mencari rumus molekul!
 86% massa karbon berarti 86 gram karbon dalam 100% gram senyawa

hidrokarbon tersebut. Begitu juga dengan 14% massa H berarti 14 gram H.
 mol C : mol H

86/12 : 14/1
7 : 14
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1 : 2 ----------> Jadi, rumus empirisnya adalah C1H2 atau CH2

 Mencari rumus molekul adalah dengan memasukkan nilai Ar senyawa dari
rumus empirisnya. Jadi:

(Rumus empiris ; RE)x = Mr
(CH2)x = 56
(12 + 2.1)x = 56
(12 + 2)x = 56
x = 4

Jadi, (CH2)x = (CH2)4 = C2H4

JAWABAN: D

7.

 MATERI: STOIKIOMETRI (REAKSI KIMIA SEDERHANA)
 Dalam soal ada senyawa hidrokarbon alkana yaitu, heptana. Rumus senyawa

adalah C7H16 karena sesuai rumus alkana CnH2n+2 dengan “hepta” pada heptana
melambang urutan ketujuh

JAWABAN: C
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8.

 MATERI: LARUTAN ELEKTROLIT DAN NONELEKTROLIT
 Daya hantar listrik sama kuat artinya dari spesi yang berasal dari asam kuat dan

basa kuat serta garam. Di pernyataan soal, diket bahwa:
 C12H22O11 2M = nonelektrolit
 CaCl2 2M = garam elektrolit kuat karena dari Ca(OH)2 dan NaCl
 Ca(OH)2 2M = elektrolit kuat
 H2C2O4 2M = elektrolit lemah karena bersifat asam lemah

JAWABAN: C

9.

 MATERI: KONSEP pH (HIDROLISIS GARAM)
 Pertama, carilah nilai mol NH3 dan HCl

 n NH3 = M x V (dalam liter) = 0,2 M x 0,05 L = 0,01 mol
 n HCl = M x V (dalam liter) = 0,2 M x 0,05 L = 0,01 mol

 Reaksikan antara NH3 dengan HCl menggunakan sistem MBS (mula-mula,
bereaksi, dan sisa)

NH3 + HCl ---> NH4Cl
m 0,01 0,01 -
b -0,01 -0,01 +0,01
s 0 0 0,01
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 Yang bersisa pada saat “sisa” hanyalah garam NH4Cl sebanyak 0,01 mol. Karena
yang bersisa garam, maka terjadi sistem larutan hidrolisis garam. Sebelum
memasukkan ke rumus, cari terlebih dahulu konsentrasi NH4Cl dengan membagi
mol dengan volume total:
[NH4Cl] = mol / volume total = 0,01 mol / 0,05 L + 0,05 L = 0,1 M

 NH4Cl bersifat asam, jadi untuk menentukan pH menggunakan rumus asam di
hidrolisis garam:

[H+] = √10-14 x 0,1 M/ 10-5

= √10-10

= 10-5

pH = -log [H+]
= -log 10-5

= 5
= 5 + log 1 (log 1 = 0)

JAWABAN: C

10.

 MATERI: KELARUTAN DAN HASILKALI KELARUTAN (Ksp)
 Data Ksp pada soal hanya sebagai “penolong”. Kenapa? Karena berdasarkan

data Ksp yan diketahui tersebut itulah massa zat yang mengendap yang ditanya
di soal? Dari mana kita tahu CaCO3 itu didapatkan? Ya, mereaksikan CaCl2
dengan Na2CO3.

 Cari terlebih dahulu mol CaCl2 dan Na2CO3
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 n CaCl2 = 0,1 mol x 0,6 M = 0,06 mol
 n Na2CO3 = 0,1 mol x 0,6 M = 0,06 mol

 Reaksikan kedua senyawa tersebut menggunakan sistem MBS
CaCl2 + Na2CO3 ---> CaCO3 + 2NaCl

m 0,06 0,06 - -
b -0,06 -0,06 +0,06 +0,12
s 0 0 0,06 0,12

 Ambil CaCO3 sebanyak 0,06 mol setelah selesai bereaksi. Jadi, untuk mencari
massa zat CaCO3 yang mengendap tersebut menggunakan rumus mol:
n = g/Mr CaCO3

0,06 gram / 100 = massa CaCO3

Massa CaCO3 = 6 gram

JAWABAN: A

11.

 MATERI: KONSEP pH (ASAM-BASA)
 Pertama, perhatikan termasuk kuat atau lemah senyawa kimia asam-basa yang

diketahui di soal. Sudah pasti H2SO4 termasuk asam kuat, jadi untuk mencari pH
larutannya menggunak rumus:
pH = -log [H+]

 Kedua, cari konsentrasi asam sulfatnya:
M = n / V (dalam liter)

= g / Mr x V
= 0,49 gram / 98 x 1 L
= 5 x 10-3

 Karena di rumus pH di atas memerlukan konsentrasi H+, maka cari
konsentrasinya dengan rumus:
[H+] = [H2SO4] x valensi asam ----> (valensi asam H2SO4 = 2)

= 5 x 10-3 x 2



www.amaldoft.wordpress.com

11

= 10-2

 Masukkan ke rumus pH asam kuat
pH = -log [H+]

= 2
= 2 + log 1 (log 1 = 0)

JAWABAN: A

12.

 MATERI: KONSEP pH (LARUTAN PENYANGGA/BUFFER)
 Dari pasangan ion/senyawa nomor 1 s/d hingga 5 kegunaannya adalah:

1) H2CO3 = darah dan ekstra sel
2) H2SO4 = aki
3) H2PO4- = air ludah dan larutan penyangga dalam sel
4) HCO4- = darah dan ekstra sel
5) HPO42- = air ludah dan buffer dalam sel

JAWABAN: B
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13.

 MATERI: KONSEP pH (TITRASI ASAM-BASA)
 Di dalam soal, NaOH dititrasi dengan asam sulfat. Ingat kembali rumus titrasi

asam-basa:
V1 x M1 x valensi = V2 x M2 x valensi (valensi tidak harus sama)

 Volume H2SO4 yang dititrasi ada tiga buah, jadi ambil rata-ratanya:
Volume asam sulfat = 4 + 5 + 6 / 3 = 11 mL

 H2SO4 = NaOH
V1 x M1 x valensi asam = V2 x M2 x valensi basa
Mol x valensi asam = V2 x M2 x valensi basa
Mol H2SO4 x 2 = 10 mL x 0,1 M x 1
Mol H2SO4 = 0,5 mol

 Sudah didapat mol asam sulfat sebanyak 0,5 mol, jadi carilah massa asam sulfat
menggunakan rumus mol:
n = g/Mr H2SO4

Massa = 0,5 mol x 98
= 0,049 gram

JAWABAN: A
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14.

 MATERI: SIFAT KOLIGATIF LARUTAN
 Dari pernyataan nomor 1 s/d 5, kegunaan berhubungan dengan koligatif adalah:

1) Tekanan osmotik
2) Penurunan titik beku
3) Tekanan osmotik
4) Penurunan titik didih dan beku
5) Penurunan titik beku

JAWABAN: B

15.

 MATERI: SISTEM KIMIAKOLOID
 Dari pilihan 1 s/d 5, pernyataan yang benar dengan sifat-sifat koloidnya adalah:

1) Adsorpsi (dengan tawas atau Al2(SO4)3)
2) Adsorpsi
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3) Koagulasi
4) Dialisis
5) Efek Tyndall

JAWABAN: E

16.

 MATERI: KEGUNAAN TURUNAN BENZENA
 1) Asam benzoat = bahan pengawet makanan

2) Asam benzena sulfonat = Pemanis buatan atau pengganti gula
3) Asam salisilat = obat gosok
4) Anilina = pewarna diazo
5) Fenol = desinfektan, bahan baku sintesis warna, dan resin
JAWABAN: E

17 .

 MATERI: TATANAMASENYAWATURUNAN BENZENA
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 Pertama, identifikasikan induk dari benzenanya dengan memerhatikan urutan
prioritas gugusnya:
COOH > —SO3H > —CHO > —CN > —OH > —NH2 > —R (alkil) —NO2

—X (halogen)
 Dalam prioritas gugus di atas, gugus alkil lebih prioritas dibandingkan gugus

halogen, aritnya CH3 (metil) di soal sebagai gugus diberi nomor pertama
sementara Br sebagai anak gugus.

 Karena hanya terdiri dari 1 cabang yaitu atom halogen, maka penamaannya
berdasarkan orto (o), meta (m), para (p)

 So, atom Br terletak di nomor 2, jadi memiliki nama orto. Jadi, nama
senyawanya orto-bromo toluena (toluena = turunan benzena yang ada gugus
metil)

JAWABAN: E

18.

 MATERI: SENYAWAKARBON
 Dalam uji senyawa karbon, terdapat dua indikator:

1) Jika dalam air kapur menghasilkan hasil yang keruh, maka adanya pelepasan
atau pembebasan oksigen

2) Jika warna biru berubah menjadi merah jambu, menghasilkan uap air,
termasuk nantinya membebaskan oksigen dan hidrogen

JAWABAN: E
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19.

 MATERI: REAKSI-REAKSI TURUNAN ALKANA (TURUNAN
ALKANA)

 Di soal diketahui senyawa turunan alkananya, yaitu C3H8O, yang sesuai dengan
rumus CnH2n+2O. Berarti, senyawa turunan alkana tersebut masuk ke dalam
alkohol dan eter.

 Eits! Tunggu dulu, ada syarat lain: “Jika bereaksi dengan logam natrium
menghasilkan gas hidrogen.” Jadi, turunan alkana tersebut berjenis alkohol,
bukan eter karena eter tidak dapat bereaksi dengan natrium disebabkan tidak
adanya gugus H lagi dalam turunannya (gugus fungsi eter: —O—)

 So, obsein A dan B menjadi hipotesis jawaban. Yeah, kerangka dari obsein A dan
B sebagai berikut.
 1-propanol = CH3—CH2—CH2—OH
 2-propanol = CH3—CH—CH3

|
OH

 Nah, gugus alkohol (—OH) yang terletak pada alkohol primer lebih mudah
bereaksi dengan natrium karena semakin mudahnya menjalankan reaksi
substitusi, dibandingkan alkohl sekunder pada 2-propanol.

JAWABAN: A
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20.

 MATERI: HIDROKARBON
 Rumus struktur senyawa hidrokarbon pada soal adalah jenis alkena karena

berikatan rangkap 2. Di soal diminta isomer strukturnya, bukan tata namanya.
Nah, di soal rumus senyawa hidrokarbonnya C5H10. Otomatis obsein A dan B
salah.

 OBSEIN C (2-metil-3-butena)
CH3—C=C—CH3 (????) TIDAKADA SENYAWA2-metil-3-butena!

 OBSEIN D (3-metil-1-butena)
CH3—CH—CH=CH3 -----> Mempunyai rumus C5H10

|
CH3

 Jika obsein D sudah benar, untuk apa memeriksa obsein E? :)

JAWABAN: D
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21.

 MATERI: SENYAWAKARBON
 1) Monosodium glutamat = penguat rasa

2) Eter = MTBE (penaik bilangan oktan pada bensin)
3) Cairan pendingan pada AC = CFC (haloalkana)
4) Etil butirat = pemberi aroma
5) Glikol = cairan pendingin pada mobil
6) Aseton = pembersih kuku
7) Antiseptik = haloalkana

JAWABAN: B

22.

 MATERI: POLIMER
 Dalam polimer, reaksi pembentukan terbagi atas 2 yaitu:
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1) Adisi: Reaksi polimer dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal
2) Kondensasi: Reaksi polimer dengan gugus aktif disertasi pelepasan
molekul kecil seperti air, hidroksida, dsb.

 Jenis polimer juga ada 2 yaitu:
1) Alam: benar-benar dari alam
2) Sintesis: polimer yang dibuat melibatkan unsur-unsur kimia

 Dari tabel 1 s/d 5 yang benar adalah:
No. Reaksi pembentukan Jenis polimer Contoh polimer
1. Adisi Sintesis Teflon
2. Adisi Sintesis PVC
3. Adisi Sintesis Polietilen (PE)
4. Kondensasi Sintesis Bakelit
5. Kondensasi Alam Protein

JAWABAN: B

23.

 MATERI: BIOKIMIA
 1) Biokatalis = protein

2) Kontrol genetika = karbohidrat
3) Sumber energi = karbohidrat dan lemak
4) Memperbaiki sel-sel yang rusak = protein
5) Mengatur katabolisme lemak = karbohidrat
JAWABAN: C
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24.

 MATERI: BIOKIMIA
 Materi ini sebenarnya mengingat kembali pelajaran sistem pencernaan di biologi,

jadi sedikit lebih mudah.
 Dalam pernyataan pertama diketahui bahwa pereaksi biuret terbentuk warna

ungu, artinya positif mengandung protein. Lalu, dalam pernyataan kedua
diketahui bahwa (CH3COO)2Pb terbentuk warna hitam artinya asam amino yang
dalam gugusnya ada mengandung belerang. Nah, pernyataan nomor 2 ini
termasuk protein karena mengandung asam amino

 Bisa dikatakan obsein A dan B salah, jadi identifikasikan obsein C, D, dan E saja
 1) Protein kandungan metionin = mengandung asam amino belerang

2) Protein kandungan tirosin = mengandung gugus fenil (turunan benzena). Nah,
tirosin bisa berupa Xantoprotat berwarna jingga.

3) Protein kandungan histidin = mengandung gugus siklik

JAWABAN: C

25.

 MATERI: REAKSI-REAKSI TERMOKIMIA (ENDOTERM &
EKSOTERM)

 Nah, reaksi endoterm artinya kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah,
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dari pernyataan nomor 1 s/d 4, hasil pernyataan yang sesuai dengan reaksi-reaksi
termokimia adalah:
1) Reaksi eksoterm
2) Reaksi endoterm
3) Reaksi eksoterm (korosi)
4) Reaksi endoterm

JAWABAN: D

26.

 MATERI: PERHITUNGANΔH DAN KALORIMETER (TERMOKIMIA)
 Dari soal, yang ditanyakan adalah ΔH reaksi per mol air, artinya kita memakai

rumus:
ΔH = -q / n H2O

 Di gambar reaksi termokimia terlihan banyaknya HCl dan NaOH serta
konsentrasinya pada suhu yang sama yaitu 25 C. Maka, cari mol HCl dan NaOH
terlebih dahulu:
 n NaOH = n HCl = 25 cm3 x 0,1 M = 2,5 mmol = 0,0025 mol

 Diketahi juga massa jenis air, maka cari massa air menggunakan rumus massa
jenis:
 ρ = m / V campuran

1 g/cm3 x 50 cm3 = massa air
Massa air = 50 gram

 Nah, karena suhu yang masuk dan keluar sama (suhu HCl dan NaOH), maka
bisa dikatakan q masuk = q keluar. Jadi, hitunglah banyak kalornya:
 q = m x c x ΔT

= 50 gram x 4,2 J/g C x (31-25) C
= 1,260 J

 Masukkan harga q ke rumus awal tadi:
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ΔH = -q/ n H2O
= -1,260 J / 0,0025 mol
= -50,40 kJ (tanda minus menunjukkan bahwa prosesnya eksoterm)

JAWABAN: A

27.

 MATERI: HUKUM HESS (TERKOMIKIMA)
 Hukum Hess menyatakan bahwa ΔH adalah penjumlahan atas ΔH yang terlibat

dalam termokimia. So:
ΔH1 = ΔH2 + ΔH3

= -276,6 kJ + (-58,6) kJ
= -335,20 kJ

JAWABAN: D
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28.

 MATERI: PENGARUH PERGESERAN KESETIMBANGAN
(KESETIMBANGAN KIMIA)

 Dalam pergeseran kesetimbangan, berlaku:
1) Konsentrasi

 Konsentrasi ditambah di reaktan atau produk, kesetimbangan bergeser
dari bagian konsentrasi yang ditambah tersebut

 Konsentrasi dikurangi di reaktan atau produk, kesetimbangan bergeser
ke bagian konsentrasi yang dikurangi tersebut

2) Volume dan tekanan
 Jika volume diperbesar, maka tekanan diperkecil, dan kesetimbangan

lari ke koefisien yang terbesar
 Jika volume diperkecil, maka tekanan diperbesar, dan kesetimbangan

lari ke koefisien yang terkecil
3) Suhu

 Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan lari ke reaksi endoterm
 Jika suhu diturunkan, maka eaksi akan lari ke reaksi ekstoerm

 Dari soal di atas, bahwa suhu dinaikkan jadi kesetimbangan lari ke endoterm.
Nah, pertama lihat ΔH! ΔH bertanda positif, jadi reaksi tersebut adalah reaksi
endoterm, dengan ketentuna:
 Ke daerah kanan (produk), reaksi endoterm
 Ke daerah kiri (reaktan), reaksi eksoterm

 Maka, kesetimangan akan bergeser ke daerah kanan (produk).

JAWABAN: A
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29.

 MATERI: FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI (LAJU REAKSI)
 Yang memengaruhi laju reaksi:

1) Konsentrasi
2) Luas permuakaan (ukuran partikel)
3) Suhu
4) Katalis

 Jadi, bisa dikatakan bahwa waktu tidak memengaruhi laju reaksi, jadi obsein E
salah.

 Nah, di soal diminta memerhatikan nomor 2 dan 3. Yang terlihat paling berbeda
adalah ukuran partikel, yaitu pada nomor 2 berupa kerikil dan nomor 3 berupa
serbuk. Maka, laju reaksi tercepat pada partikel serbu. Jadi, laju reaksi
dipengaruhi oleh luas permukaan

JAWABAN: C
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30.

 MATERI: MENGHITUNG NILAI Kc (KESETIMBANGAN KIMIA)
 Nilai kesetimbangan kimia (Kc maupun Kp) diukur dari banyaknya konsentrasi

produk pangkat orde reaksi per banyaknya konsentrasi reaktan pangkat orde
reaksinya. Nah, konsentrasi yang diambil adalah saat setimbang atau saat sisa.

 Jadi, dalam soal masih diketahui (lihat tabel) 0,8 mol PCl5, 0,6 mol PCl3,dan 0,6
Cl2. Ingat kembali, bahwa konsentrasi yang dimasukkan ke dalam rumus adalah
yang berwujud gas dan larutan (aq)!

 Nah, khusus soal ini, PCl5, PCl3, dan Cl2 dimasukkan ke dalam rumus Kc karena
berwujud gas seluruhnya. Jadi, perhitungan Kc-nya terlebih dulu menghitung
konsentrasinya:
[PCl5] = 0,8 mol / 2 L = 0,4 M
[PCl3] = [Cl2] = 0,6 mol / 2 L = 0,3 M

 Kc = Produk / reaktan
= [Cl2] [PCl3] / [PCl5]
= (0,3) (0,3) / (0,4)

JAWABAN: A
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31.

 MATERI: LAJU REAKSI
 Di soal, ditanyakan laju reaksi pembentukan gas hidrogen, disertai reaksi kimia.

Nah, seperti diketahui, rumus laju reaksi adalah:
 V = + [ΔV]

Δt
 V = - [ΔV]

Δt
 Nah, rumus yang dipakai adalah rumus pertama karena dalam laju pembentukan,

harga kecepatan selalu positif. Jadi, di sini ambil data ke 2 dan 1, atau kalian bisa
ambil data ke 3 dan 1 ataupun data ke 3 dan 2, pasti hasilnya sama.
V = + [ΔV]

Δt
= + [40-0] mL

[15-0] detik
= 2,67 mL/detik

JAWABAN: C
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32.

 MATERI: SELVOLTA (REDOKS DAN ELEKTROKIMIA)
 Notasi sel yang “tidak” berlangsung spontan artinya reaksi tersebut

menghasilkan nilai potensial sel bertanda negatif.
 Nah, notasi sel tidak spontan ketika nilai E° anode > E°katode. Jadi, di sini saya

memakai rumus cepat: “E° sebelah kiri harus punya potensial lebih besar
dibandingkan yang kanan, itulah dia yang tidak spontan.”

 1) Fe|Fe2+ || Cu2+|Cu = -0,44 || +0,34 = kecil || besar = spontan
2) Zn|Zn2+ || Fe2+|Fe = -0,76 || -0,44 = kecil || besar = spontan
3) Mg|Mg2+ || Cu2+|Cu = -2,37 || +0,34 = kecil || besar = spontan
4) Al|Al3+ || Zn2+|Zn = -1,66 || -0,76 = kecil || besar = spontan
5) Cu|Cu2+ || Al3+|Al = +0,34 || -1,66 = besar || kecil = tidak spontan

JAWABAN: E
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33.

 MATERI: KOROSI (REDOKS DAN ELEKTROKIMIA)
 Urutan besi yang mengalami perkaratan paling cepat (harus ada kontak dengan

udara oksigen dan air ; untuk wadah tertutup, korosi melambat)
1) Paku dalam air garam atau larutan elektrolit
2) Paku dalam air
3) Paku yang di dalam air panas atau dididihkan
4) Paku yang dilapisi zink (nomor 5)
5) Paku di dalam minyak

JAWABAN: A

34.

 Reaksi autoredoks (disproporsionasi) adalah reaksi redoks dengan oksidator dan
reduktor berupa zat yang sama pada produk (sebelah kanan). Biasanya, yang
mengalami reaksi autoredoks adalah unsur-unsur yang biloksnya berubah-ubah.
Nah, dalam soal, biloksnya yang berubah-ubah adalah unsur belerang (S)

 Biloks S dalam:
 Na2S2O3
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2 (biloks Na) + 2 (biloks S) + 3 (biloks O) = 0
2 (1) + 2S + 3 (-2) = 0
Biloks S = +2

 S
Biloks S = 0 karena unsur bebas

 SO2

1 (biloks S) + 2 (biloks O) = 0
Biloks S + 2 (-2) = 0
Biloks S = +4

 Jadi, biloks belerang berubah dari +2 ke 0 dan +4

JAWABAN: A

35.

 MATERI: ELEKTROLISIS
 Di dalam soal, cairan KNO3 dielektrolisis dan diminta reaksi yang terjadi di

katode. Ingat! Elektrolisis menggunakan singkatan KNAP (Katode negatif ;
anode positif) dan KARAOS (Katode reduksi ; anode oksidasi).

 Tetapi ingat, bahwa cairan sama dengan lelehan (liquid) jadi air tidak teroksidasi
dan tereduksi di dalam proses elektrolisis. Lalu, pecahlah reaksinya menjadi:
 Reaksi awal: KNO3 ----> K+ + NO3-

 Reaksi katode (ion kalium) = K+ + e ----> K
 Reaksi anode (ion nitrat) = NO3- + 4H+ + 3e ---> NO + 2H2O
 Reaksi elektrolisis = 3K+ + NO3- + 4H+ ---> 3K + NO + 2H2O
JAWABAN: B
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36.

 MATERI: HUKUM FARADAY II (ELEKTROLISIS)
 Adanya dua buah sel yaitu Ni(NO3)2 dan AgNO3 dielektrolisis secara seri,

artinya arus listrik yang mengalir di kedua sel bernilai sama dan berlaku hukum
Faraday II, dengan rumus: (kita tetapkan Ni(NO3)2 sebagai nomor 1 dan AgNO3

untuk nomor 2)
W1 = ekivalen 1
W2 ekivalen 2

 Lalu, ditanya banyaknya logam Cu yang mengendap. Memang sih logam Cu
tidak akan muncul tiba-tiba dalam proses elektrolisis tsb. Tapi, menurut saya ini
salah soal karena logam Cu tidak ada hubungannya dengan proses elektrolisis
dalam soal. Namun, misal hasil logam Ag yang ditemukan nantinya direaksikan
dengan reaksi reduksi Cu untuk mendapatkan logam Cu yang mengendap

 Pertama, cari logamAg dulu.
W1 = ekivalen 1 -----> [Ni(NO3)2 memiliki ion Ni2+ dan AgNO3 punya ion
W2 ekivalen 2 Ag+]

14,75 gram = 59/2
W2 108/1

W2 = 54 gram
 Lalu, reaksikan reaksi oksidasi Ag dengan reaksi reduksi Cu

 Reduksi Cu = Cu2+ + 2e ---> Cu
 Oksidasi Ag = Ag ---> Ag+ + e
 Redoks = 2Ag + Cu2+ ----> Cu + 2Ag+

 Selanjutnya, cari massa Cu menggunakan perbandingan mol:
 Koefisien yang ditanya (Cu) x massa yang diket (Ag)

Koefisien yang diket (Ag)
1 x 54 gram

2
27 gram
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JAWABAN: D

37.

 MATERI: KIMIAUNSUR
 Dari tabel di soal, pernyataan yang benar adalah (kecuali bagian “kegunaan”,

semua unsur sudah sesuai)
No. Lambang unsur Pembuatan Hal yang sebenarnya
1. Si Reduksi SiO2

dengan batang
karbon

Hall-herault = aluminium
(Al)

2. Fe Tanur tinggi Goldschmidt = krom
3. S Frasch & sisilia -
4. Cl Deacon -
5. P Wohler Down = golongan IA & IIA

JAWABAN: D
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38.

 MATERI: KIMIAUNSUR
 Sifat yang sesuai dari keempat pernyataan tersebut adalah golongan halogen.

Bingung? Cek saja golongan halogen (VIIIA) di website saya:
https://amaldoft.wordpress.com/2015/10/12/golongan-viia-halogen-kimia-unsur/

JAWABAN: A

39.

 MATERI: KIMIAUNSUR
 Berdasarkan data, mineral berdasarkan unsur yang benar sebagai berikut.
No. Unsur Mineral Unsur yang benar
1. Zn Siderit (FeCO3) Fe
2. Mn Pyrolusit (MnO2) Mn
3. Ca Gyps (CaSO4 . nH2O) Ca
4. Al Rutile (TiO2) Ti
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40.

 MATERI: RADIOAKTIF
 Soal terakhir ini membahas jenis partikel-partikel radioaktif yang terlibat dalam

suatu reaksi radioaktif. Pokoknya nomor massa (A) dan nomor atom (Z) harus
sama antara kanan dan kiri berdasarkan reaksi:
13Al27 + α ---> 15Po30 + X ; atau
13Al27 + 2He4 ---> 15Po30 + X

 Mencari nomor massa (A) partikel X
27 + 4 = 30 + X
X = 1

 Mencari nomor atom (Z) partikel X
13 + 2 = 15 + X
X = 0

 Maka, bisa dipastikan bahwa partikel X tersebut adalah 0X1 atau setara dengan
partikel neutron (0n1)

JAWABAN: B

——SELESAI——


