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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 

 

MATA UJI : KIMIA 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN INDUSTRI, 

KESEHATAN DAN PERTANIAN, 

ANALIS KIMIA, KIMIA INDUSTRI 

HARI/TANGGAL : SABTU/23 MARET 2013 

WAKTU : 09.15 - 10.45 WIB 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan ganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau alat 

bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  
 

I. PILIHAN GANDA 

 

1. Perubahan materi di bawah ini yang merupakan perubahan fisika  adalah ….. 

a. Kayu dibakar  

b. Singkong menjadi tape  

c. Besi berkarat  

d. Susu menjadi keju 

e. Iodium menyublim 

 

2. Unsur dengan nomor atom 9 memiliki sifat kimia yang sama. Unsur dengan nomor atom 

tersebut adalah ..... 

a. 7 

b. 8 

c. 17 

d. 18 

e. 19 
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3. Sifat unsur yang terletak dalam satu periode adalah…. 

a. Jumlah kulit yang sama 

b. Jumlah elektron valensi yang sama 

c. Jumlah muatan inti yang sama 

d. Jumlah proton yang sama 

e. Jumlah neutron yang sama 

 

4. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron K = 2, L = 8, M = 18, dan N = 7. Salah satu 

isotopnya mempunyai nomor massa 80. Kandungan Isotop tersebut adalah…. 

a. 80 elektron dan 80 neutron 

b. 35 elektron dan 80 neutron 

c. 35 elektron dan 35 neutron 

d. 35 proton dan 35 neutron 

e. 35 proton dan 45 neutron 

 

5. Diketahui beberapa unsur dengan nomor atom sebagai berikut. 9X, 11Y, 16Z, 19A, dan 20B. 

Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah  . . . . 

a. A dan B  

b. A dan X  

c. A dan Y 

d. B dan Y 

e. X dan Z 

 

6. Sebutkan jenis ikatan yang terbentuk antara atom 12Mg dengan atom 7N adalah . . . . 

a. Ion  

b. Ion Koordinasi 

c. Kovalen  

d. Kovalen Koordinasi 

e. Tidak terjadi ikatan 

 

7. Nama senyawa berikut yang benar adalah  . . . . 

a. K2O = dikalium oksida 

b. Hg2O = merkuri oksida 

c. Fe2O3 = besi(II) oksida 

d. MnSO3 = mangan sulfida 

e. Ag2O = perak (II) oksida 

 

8. Nama yang sesuai untuk rumus kimia N2O5 adalah  . . . . 

a. Nitrogen  

b. Nitrogen (II) Oksida 

c. Dinitrogen Pentaoksida 

d. Nitrogen Oksida 

e. Nitrogen monoksida 
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9. Gas oksigen sebanyak 5 liter bereaksi dengan gas hidrogen untuk membentuk uap air, 

menurut persamaan reaksi:  2 H2 (g) + O2(g)   2 H2O (g). Volume uap air yang dapat 

dihasilkan adalah  . . . .  

a. 5,0 liter 

b. 10,0 liter 

c. 12,5 liter 

d. 15 liter 

e. 20 liter 

 

10. Sebanyak 10,4 gram kromium bereaksi dengan larutan CuSO4 menurut reaksi: 

2 Cr + 3 CuSO4   Cr2(SO4)3 + 3 Cu 
Massa tembaga yang terbentuk (Ar Cr = 52 dan Cu = 63,5) adalah  . . . . 

a. 19,05 gram 

b. 10,5 gram 

c. 9 gram  

d. 6,35 gram 

e. 3 gram 

 

11. Analisis reaksi berikut ini:  

1)  MnO2(aq) + 4 HCl(aq)  MnCl2(aq) + 2 H2O(l) + Cl2(g) 

2)  Pb3O4(aq) + 8 HCl(aq)  3 PbCl2(aq) + 4 H2O(l) + Cl2(g) 

3)  K2Cr2O7(aq) + 14 HCl(aq)  2 KCl(aq) + 2 CrCl3(aq) + 7 H2(g) + 3 Cl2(g) 

4)  SnCl2(aq) + 2 HNO3(aq) + 2 HCl(aq)  SnCl4(aq) + 2 H2O(l) + 2 NO2(g) 
 

Reaksi asam klorida yang bersifat pereduksi adalah….. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1, 2, dan 3 

d. 1, 2, 3, dan 4 

e. 4 dan 3 

 

12. Pada reaksi redoks: 

2 CuSO4 + 4 KI  2 K2SO4 + 2 CuI2 + I2. Hasil oksidasinya adalah  . . . . 

a. CuSO4 

b. CuI 

c. KI 

d. K2SO4 

e. I2 
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13. Di bawah ini adalah data yang diperoleh dari pengujian beberapa larutan dengan 

menggunakan kertas lakmus: 

No Larutan 
Perubahan warna kertas lakmus 

Lakmus merah Lakmus biru 

1 Air jeruk Merah Merah 

 2   Air kapur Biru Biru 

3 Air suling Merah Biru 

4 Air parit Biru Biru 

5 Air gula Merah Biru 

 

Larutan yang bersifat netral adalah . . . . 

a. Air jeruk dan air suling 

b. Air suling dan air gula 

c. Air jeruk dan air gula 

d. Air kapur dan air parit 

e. Air kapur dan air gula 

 

14. pH Amonium hidroksida (NH4OH 0,1 M (Kb = 1.10
-5

) adalah….. 

a. 14 

b. 12 

c. 11 

d. 10 

e. 8 

 

15. Diantara kelompok larutan berikut yang termasuk ke dalam larutan asam adalah . . . . 

a. HCl, H2SO4, H3PO4 

b. NaOH, HCl, KOH 

c. NaOH, KOH, Ba(OH)2 

d. HCl, H2SO4, KOH 

e. HCN, NaOH, HCl 

 

16. Data uji elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut: 

No Jenis Air Nyala Lampu Kecepatan Timbul Gas 

1 

2 

3 

4 

Air sumur 

Air laut 

Air sungai 

Air hujan 

- 

Terang 

- 

- 

Lambat 

Cepat 

Agak cepat 

Lambat 

 

Pernyataan yang tepat untuk data di atas adalah. . . . 

a. Daya hantar listrik air sungai lebih kecil dari air hujan 

b. Daya hantar listrik air hujan paling lemah 

c. Air sungai tergolong elektrolit paling lemah 

d. Air laut tergolong elektrolit kuat 

e. Air dari berbagai sumber adalah elektrolit 
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17. Terdapat tiga macam air dari sumber yang berbeda, yaitu air laut, air sungai, dan air 

hujan. Setelah dilakukan pengujian dengan alat penguji elektrolit, ternyata semua air 

tersebut dapat menyalakan lampu. Pernyataan yang benar dari peristiwa tersebut 

adalah…. 

a. Semua air tidak mengandung zat terlarut dan bukan elektrolit 

b. Semua air merupakan elektrolit, tetapi tidak mengandung zat terlarut 

c. Semua air mengalami ionisasi, tetapi bukan merupakan elektrolit 

d. Semua air merupakan elektrolit dan tidak mengalami ionisasi 

e. Partikel-partikel zat terlarut mengalami ionisasi dan merupakan elektrolit 

 

18. Persamaan reaksi termokimia: 

S(s)  +  O2(g)            SO2(g)              H =  – 300 kj 

2SO2(s)  +  O2(g)       2SO3(g)       H =  -  190 kkal 
Perubahan entalpi untuk reaksi:   2S(s)  +  3O2(g)                         2SO3(g)   adalah . . . . 

 

a. – 790 kj/mol 

b. – 395 kj/mol 

c. – 110  kj/mol 

d. + 395  kj/mol 

e. + 790  kj/mol 

 

19. Reaksi endoterm di bawah ini adalah.... 

a. CaO(s)  +   H2O(l)      Ca(OH)2(s)                       ∆H = - 64 kj 

b. C(s)   +    O2(g)           CO2(g)                              ∆H = - 94 kj 

c. N2(g)   +   3 H2(g)        2 NH3(g)                          ∆H = - 92 kj 

d. C2H5OH(l)                C(s)  +   H2(g)  +  O2(g)       ∆H =  + 277,7 kj 

e. H2(g)   +    ½  O2(g)    H2O(g)                               ∆H =  - 286 kj 

 

20. Dari reaksi kesetimbangan di bawah ini:   

2NO2(g)                   N2O4          H = -58,2 Kj mol
-1

     

Usaha yang dapat dilakukan agar kesetimbangan bergeser ke kanan  adalah . . . . 

a. Memperbesar konsentrasi N2O4 

b. Menaikkan  suhu 

c. Memperkecil tekanan 

d. Menambah volume 

e. Memperkecil konsentrasi NO2 
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21. Rumus Kc yang tepat untuk reaksi di bawah ini adalah . . . . 

CaCO3(s)                  CaO(s)   +   CO2(g) 

a.    
           

       
 

b.    
 

       
 

c.          

d.    
     

       
 

e.          

 

22. Penyebab terjadinya kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi adalah….. 

a. Memperbesar energi kinetik molekul pereaksi 

b. Menaikkan energi aktivasi zat yang bereaksi 

c. Memperbesar konsentrasi zat yang bereaksi 

d. Memperbesar tekanan 

e. Memperbesar luar permukaan 

 

23. Dari suatu eksperimen, untuk reaksi:  A  +  B               C 

Diperoleh data sebagai berikut: 

[A] Molar [B] Molar Laju Reaksi M/s 

0,2 0,12 16.10
-4

 

0,2 0,24 32.10
-4

 

0,4 0,12 32.10
-4

 
 

Orde total reaksi di atas adalah . . . . 

a. -1 

b. 0 

c. 1 

d. 2 

e. 3 
 

24. Reaksi di bawah ini yang memiliki kecepatan reaksi paling besar adalah . . . . 

a. 2 gram batang Zn dengan larutan HCl 0,01 M 

b. 2 gram serbuk Zn dengan larutan HCl 0,01 M 

c. 2 gram serbuk Zn dengan larutan HCl 0,1 M 

d. 2 gram batang Zn dengan larutan HCl 0,1 M 

e. 1 gram batang Zn dengan larutan HCl 0,1 M 
 

25. Rumus umum alkuna adalah . . . . 

a. CnH2n+2O 

b. CnH2n+2 

c. CnH2n 

d. CnH2n-2 

e. CnH2nO 
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26. Salah satu senyawa turunan benzena yang biasa digunakan untuk mengawetkan syrup, 

manisan, selai, saos, minuman dalam kemasan atau makanan yang sifatnya asam 

adalah… 

a. Natrium benzoat 

b. Metil salisilat 

c. Asam asetil salisilat 

d. Paracetamol 

e. Asam tereftala 
 

27. Polimer sintetis adalah polimer yang sulit sekali diuraikan. Di bawah ini adalah kelompok 

polimer sintetis adalah . . . . 

a. protein, karet alam, polietilen 

b. Polivinilklorida (PVC), selulosa, katun 

c. Dakron, nilon, selulosa 

d. Teflon, karet alam, protein 

e. Polivinilklorida (PVC), polietilen, teflon 

 

28. Terbentuknya laktosa yang merupakan karbohidrat disakarida adalah.... 

a. Glukosa dan glukosa 

b. Glukosa dan galaktosa  

c. Glukosa dan fruktosa 

d. Glukosa dan glikogen 

e. Glukosa dan ribosa 

 

29. Terjadinya Emulsi dalam sistem dispersi koloid adalah….  

a. Cair terdispersi dalam gas 

b. Gas terdispersi dalam cair  

c. padat terdispersi dalam cair 

d. Cair terdispersi dalam cair 

e. Gas terdispersi dalam padat 

 

30. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Warna larutan 
Sebelum 

penyaringan 

Setelah 

penyaringan 
Dikenakan cahaya 

1 Kuning coklat Bening Bening Menghamburkan cahaya 

2 Biru Bening Bening Meneruskan cahaya 

3 Kuning Keruh Keruh Menghamburkan cahaya 

4 Putih Keruh Keruh Menghamburkan cahaya 

5 Tak berwarna bening bening Meneruskan cahaya 

 

Yang merupakan dispersi koloid adalah . . . . 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 2 dan 3 

e. 3 dan 4 
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31. Proses pemurnian sistem koloid untuk menghilangkan ion-ion pengganggu adalah.... 

a. Dialisis 

b. Efek Tyndall 

c. Gerak Brown 

d. koagulasi 

e. Adsorbsi 

 

32. Pada reaksi inti berikut:         
 

  
                              

    

Partikel x adalah . . . . 

a. Partikel alfa 

b. Neutron 

c. Partikel beta 

d. Positron 

e. proton 

 

33. Penemu pertama kali gejala keradioaktifan adalah…. 

a. Paul U. Vilard 

b. W.C Rontgen 

c. Henry Becquerel 

d. Marie Curie 

e. Pierre Curie 

 

34. Cat air warna jingga merupakan campuran dari warna kuning dan merah. Metode yang 

digunakan untuk pemisahan campuran kedua zat warna tersebut adalah.... 

a. Destilasi 

b. Kromatografi 

c. Filtrasi 

d. Ekstraksi 

e. Sublimasi 

 

35. Radioisotop yang dapat digunakan untuk terapi kanker adalah . . . . 

a. Tc-99 

b. Ti-201 

c. I-131 
d. Co-60 

e. Na-24 
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II. URAIAN 

 

36. Diketahui reaksi belum setara:  C2H5OH + O2  CO2 + H2O 

Tentukan koefisien reaksi tersebut! 

 

37. Jika diketahui reaksi sebagai berikut:   

H
0

f C2H2 = 224 kJ 

H
0

f CO2  = - 395 kJ 

H
0

f H2O  = - 286 kJ 

Hitung H reaksi 2C2H2 + 5O2    
4CO2 + 2H2O! 

 

38. Buatlah rumus struktur (rantai kabon) dari senyawa 4-etil,-2, 3 dietil -2 heptanol! 

 

39. Jelaskan 3 manfaat protein dalam kehidupan sehari-hari! 

 

40. Ditinjau dari ukuran partikel, Fasa setelah dicampur, kestabilan dan kemampuan 

melewati kertas saring.  

Sebutkan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan sejati ! 

 


