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SELEKSI  TAHUN  2002 
( TINGKAT  PROPINSI ) 

 
1. Jika klorin dialirkan ke larutan akua amonium klorida pekat, maka terbentuk nitrogen triklorida, NCl3

a. i. Tulis persamaan reaksi pembentukan NCl

 
cairan minyak berwarna kuning, bersama-sama dengan larutan HCl. Nitrogen triklorida dihidrolisis oleh 
larutan akua NaOH, menghasilkan gas ammonia dan larutan natrium hipoklorit. 

3 dan 
  ii. Tulis persamaan reaksi hidrolisis NCl3 

b.  Gambarkan struktur molekul NCl
a. Jelaskan kekuatan basa NCl

3 
3 di bandingkan dengan NH3

 
2.  a. Dengan memakai data berikut, gambarkan siklus energi yang sesuai dan hitunglah perubahan entalpi 

hidrasi : 

. 

i. ion klorida 
ii. ion iodida, berikan komentar anda atas perbedaan nilai keduanya. 
 
Data :      
∆H larutan NaCl (s)  =  - 2 kJ.mol –1 
∆H larutan Nal (s)   =  + 2 kJ.mol –1 
∆H hidrasi Na + (g)  =  - 390 kJ.mol –1 
Energi kisi NaCl      =  - 772 kJ.mol –1 

 Energi kisi Nal         =  - 699 kJ.mol –1 
b. Rasa larutan logam alkali halida bergantung pada jumlah jari-jari ionik dari ion-ion : Na +

Ion 

 dan KCl 
bersifat asin. RbCl rasa asin dan pahit, CsCl dan RbBr rasa pahit. Gunakan data berikut untuk 
meramalkan rasa NaBr dan KI dan beri alasan anda : 

Jari-jari/nm Ion Jari-jari/nm 
Na + 

K + 

Rb + 

Cs 

0,098 
0,133 
0,148 
0,167 + 

Cl – 

Br – 

I 

0,181 
0,196 
0,219 –  

 
3.  Air danau Nakuru di lembah celah Kenya mengandung natrium karbonat dan natrium bikarbonat 

terlarut. Kesetimbangan yang ada sebagai berikut : 

HCO3
 –

(aq)    ⇔    H + 
(aq)  

 +  CO3
 2 –

(aq)
      

a. Jelaskan bagaimana larutan ini bertindak sebagai buffer pada penambahan baik asam atau basa. 
   b. pH danau Nakuru adalah 10,3 dan perbandingan [CO3

 2 –
aq ] / [HCO3

  –
 aq 

a.  Jika 10,0 cm

] = 0,958. Hitunglah tetapan 
kesetimbangan untuk reaksi di atas. 

3 air danau dititrasi dengan 0,20 mol.dm – 3

H

 HCl, diperlukan asam ini sebanyak 22 ml 
untuk menetralkan semua ion karbonat dan bikarbonat menurut / sesuai dengan persamaan reaksi 
berikut : 

 + (aq)  +  HCO3
 – 

(aq)  →  H2O (l)  +  CO2 (g)  
2 H + (aq) + CO3

 2– 
(aq)  →  H2O (l)  +  CO2 (g) 

Hitung jumlah total mol asam yang dipakai dengan menggunakan perbandingan bagian (b) ; hitunglah 
[HCO3

 – 
aq] dan [CO3

 2– 
aq] di danau. 

 
4.  a. Jelaskan tipe struktur dan ikatan apa yang anda harapkan untuk unsur silikon dalam bentuk padatan  

b. Silikon murni diperlukan untuk ‘microchips’. Ia dapat dibuat dengan cara pemanasan silikon tetra 
klorida dengan zinc. 
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i. Tuliskan persamaan reaksi yang setimbang 
Sampel silikon tertra klorida mengandung 10 % massa dari material tidak reaktif sebagai pengotor. 
 

    ii.  Hitunglah masa silikon murni yang dapat diperoleh dengan cara pemanasan 8,50 g dari silikon 
tetraklorida tak murni dengan zinc berlebih. 

 
c. Silikon tetraklorida dan tetraklorometan keduanya cairan berikatan kovalen yang berkelakuan 

berbeda dengan air.  
i. Jelaskan bagaimana perilaku masing-masing ketika dikocok dengan air dan berikan 

persamaan untuk reaksi yang berlangsung. 
ii. Jelaskan dengan singkat perbedaan sifat dalam proses pengocokan pada (i). 

 
5. Iso-oktana dapat dibuat dengan mereaksikan dari dua komponen minyak bumi, iso-butana dan iso-

butena. 
Reaksi kesetimbangan :         katalis  
                 C4H10    +   C4H8      ⇔     C8H18 

      Bila nilai tetapan kesetimbangan , K , untuk reaksi pada suhu 25 0C adalah 4,3 x 10 6 dan nilai ∆Ho 
adalah  - 75,58 kJ/mol, maka hitunglah : ( R = 8,314 j.mol – 1 K – 1) 

 a. ∆Go pada suhu 25 0C 
 b. Hitunglah K pada suhu 800 0C 

c. Hitunglah ∆Go pada suhu 800 0C 
d. bagaimana spontanitas reaksi pada suhu 800 0C dibandingkan dengan reaksi pada suhu 25 0C. 
e. Apa fungsi katalis pada reaksi tersebut ? apakah dapat mempengaruhi reaksi kesetimbangan 

pembentukan iso-oktana. 
 
6. Pada baterai Zn - Ag2O, yang digunakan sebagai sumber energi listrik pada arloji, dibuat berdasarkan 

reaksi-reaksi setengah sel berikut :   
   Ag2O + H2O + 2 e →  2 Ag  +  2 OH –    E0 = + 0,344 V 
   Zn 2+  +  2 e  →  Zn                                 E0 = - 0,763 V 

Bila sel tersebut digunakan sebagai sumber energi listrik, maka : 
a. Gambarkanlah notasi dari sel tersebut, tulis reaksinya dan tunjukan elektroda positif dan negatif. 
b. Tentukan nilai potensial sel tersebut dalam keadaan standar 
c. Bagaimana pH larutan bila sel tersebut digunakan 
d. Bagaimana potensial sel bila [OH – ] = 0,5M dan [Zn2+] = 1,0M 
e. Berapa potensial sel dan pH-nya bila tercapai kesetimbangan 
f. Tentukanlah nilai tetapan kesetimbangan. 

 
7. Suatu hidrokarbon, rumus molekulnya C6H10 (A), direduksi akan menghasilkan C6H12 (B) dan bila 

dilanjutkan akan menghasilkan C6H14 (C). Bila A direaksikan dengan ozon (O3), kemudian dihidrolisis 
(Zn/H2O) akan dihasilkan dua aldehida C2H4O (D) dan C2H2O2 (E) .Senyawa B jika dioksidasi dengan 
KMnO4 dalam suasana asam, akan menghasilkan asam karboksilat C3H6O2 (F). 

 Tentukan dan berika reaksi-reaksi yang dipakai untuk menentukan senyawa A s/d F. 
 
8. Komersial “copperas” yang mengandung FeSO4.7H2O ( Mr = 278) sebagai sumber penghasil besi 

sebanyak 1 gram dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan gas NH3 sampai semua besi diendapkan 
secara sempurna sebagai Fe(OH)3. endapan disaring kemudian dipanaskan dan didapatkan endapan 
Fe2O3 ( Mr = 159,7 ) seberat 0,2671 gram. Hitunglah % FeSO4.7H2O dalam copperas komersial 
tersebut.  
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9. 10 ml gas hidrokarbon dicampur dengan 75 ml oksigen dan diledakkan. Setelah peledakan volumenya 

tinggal 60 ml. Bila ditambahkan kedalamnya KOH, volumenya sekarang tinggal setengahnya yang 
merupakan oksigen. Tentukan struktur molekul yang mungkin dari hidrokarbon tersebut. 

 
10. (i) Selesaikan reaksi di bawah ini dalam rumus bangun : 
 a. isopropyl bromida    KOH/C2H5OH  →   ...... 
 b. 2 – pentena      HCl      →   ...... 
 c. 2 – metilbutana    Cl2    →   ...... 

d. propanol    oksidasi lemah   →   ...... 
e. p – dimetil benzena     KMnO4    →   ...... 

 
       (ii) Ubahlah dari : 
        a. etana menjadi 2 propanol 
        b. asam propanoat menjadi butena 
 

 * Semua zat oganik yang dipakai harus dibuat terlebih dahulu, kecuali metana, metanol, etanoat. 
 


