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Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Bagan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi : 

 

 

 

 

 

   

              I              II    III       IV            V            

 

 Keterangan  :              = mol partikel zat terlarut 

                                       = mol partikel pelarut 

Bagan yang menunjukkan tekanan uap larutan paling besar adalah.... 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

2. Gambar berikut merupakan gambar partikel zat terlarut dan pelarut dalam sebuah wadah : 

1     2            3           4   5 

 

 

 

 

 

 

        Keterangan :   = partikel zat terlarut 

 

     = partikel zat pelarut 

Larutan yang mepunyai titik didih tertinggi dan terendah berturut- turut terdapat pada wadah nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 1 

 C. 3 dan 5 

 D. 2 dan 4 

 E. 3 dan 5 

KELAS 
XII / IPA-R 

MATA PELAJARAN 
Kimia 

BULAN TAHUN 
Desember  2020 

WAKTU 
90 Menit 



3. Tabel berikut berisi data sejumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam air : 

  

Larutan Mol Zat Terlarut Volume Larutan ( mL ) 

1 0,1 200 

2 0,1 100 

3 0,2 300 

4 0,2 100 

5 0,1 250 

Jika R = 0,082 L. Atm. mol-1. K-1 dan pengukuran dilakukan pada suhu tetap, maka larutan yang mempunyai 

tekanan osmotik paling besar adalah... 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 

4. Perhatikan diagram PT berikut : 

Tekanan Uap 

              K    L                             M      N 

  

 

 

    Padat           Cair 

 

                                          T 

 

   R 

    gas 

                Suhu 

Bagian yang merupakan perubahan wujud dari cair ke gas suatu larutan adalah.... 

A. S 

 

5. Perhatikan diagram P- T dibawah ini : 

 

       P                U      V                            W     X 

 

                                                         Cair 

 

  Padat            

           Y 

 

               Z            Gas 

                                     

       T 



        Yang menunjukkan penurunan tekanan uap adalah..... 

A. U- V 

B. W- X 

C. W- Y 

D. U- Z 

E. V- W 

6. Gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna tapi beracun. Gas tersebut dapat dihasilkan dari 

reaksi asam sulfida dengan asam nitrat, dengan persamaan reaksi : 

3H2S(g) + 2HNO3(aq) + 6H+(aq)   2NO(g) + 2S(s)  + 4H2O(l) 

 Spesi yang merupakan oksidator dan reduktor berturut-turut adalah…. 

A. H2S dan HNO3 

B. HNO3 dan H+ 

C. HNO3 dan H2S 

D. S dan NO 

E. H2O dan S 

7. PT. Petro Kimia Gresik merupakan pabrik zat kimia yang  memproduksi bahan kimia dasar yaitu amoniak. 

Amoniak yang merupakan bahan dasar pembuatan bahan yang diperlukan dalam kehidupan para petani 

misalnya pupuk. Proses pembuatan gas amoniak (NH3) dengan persamaan reaksi : 

8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O  8NaAlO2 + 3NH3 

Zat yang mengalami peristiwa oksidasi dan reduksi  adalah…. 

A. Al dan NaNO3 

B. NaNO3 dan NaOH 

C. NaOH dan H2O 

D. NaAlO2 dan NH3 

E. NH3 dan NaOH 

 

8.  Persamaan reaksi redoks dapat disetarakan dengan cara bilangan oksidasi maupun setengah reaksi .  

a ClO- + Bi2O3 + b OH-  c Cl- + d BiO3
- + H2O 

Harga koefisien a, b, c, dan d adalah…. 

A. 2,2,2, dan 3 

B. 3,3,3, dan 2 

C. 2,1,2, dan 2 

D. 2,2,1, dan 2 

E. 2,2,2, dan 2 

9. Perhatikan persamaan reaksi dan peristiwa yang terjadi pada tabel berikut : 

 REAKSI  PERISTIWA 

A IO3
-  IO4

- 1 Reduksi 

B Ca  Ca2+ + 2e 2 Oksidasi 

C Zn2+ + 2e  Zn 3 Reduktor 

D NO3
-  NO 4 Oksidator 

E Cl2 + 2KOH  KClO + KCl + H2O 

 

5 Autoredoks 

Reaksi yang sesuai dengan peristiwanya adalah.... 

A. (A) dengan (5) 

B. (B) dengan (4) 

C. (C) dengan (2) 

D. (D) dengan (1) 

E. (E) dengan (3) 

 



10. Seorang siswa mau menyetarakan reaksi redoks dengan cara menentukan Koefisien  reaksi yang  terjadi. Ada 

dua metode yang telah dia pelajari dibuku teks yaitu metode bilangan oksidasi dan setengah reaksi. Di sisi lain 

dia juga mendapatkan informasi dari temannya yang mengikuti program dua tahun metode yang ketiga yaitu 

cara matematika multivariabel. Setelah dia mencoba tiga metode ini dari persamaan reaksi              aSO2(g) + 

bH2S(g)  cH2O(l) + dS(s) akan diperoleh  nilai a,b,c dan d  persamaan reaksi tersebut berturut-turut  .... 

A. 1,2,2,3 

B. 1,2,1,3 

C. 1,3,1,2 

D. 2,1,2,1 

E. 2,1,1,3 

 

11. Perhatikan rangkaian sel Volta berikut : 

                  

Zn Ag

ZnSO4 AgNO3  

Untuk menganalisa rangkaian sel Volta diatas membutuhkan kepastian elektroda mana yang menjadi anoda 

dan katoda. Hal ini dapat dilakukan melalui tabel harga potensial sel standar masing- masing logam. Jika 

potensial sel standar dari masing-masing logam belum diketahui, maka langkah berikutnya adalah dengan 

menggunakan deret Volta. Maka berdasarkan deret Volta diagram sel dari rangkaian tersebut adalah…. 

A. Pb2+/ Pb//Ag/Ag+ 

B. Ag/Ag+//Pb2+/Pb 

C. Ag+/Ag//Pb2+/Pb 

D. Pb/Pb2+//Ag/Ag+ 

E. Pb/Pb2+//Ag+/Ag 

12. Diketahui : Al3+(aq) + 3e  Al(s) Eo = -1,66 volt 

Zn2+(aq) + 2e  Zn(s) Eo = -0,76 volt 

Pada sel Volta reaksi dapat berlangsung spontan dan bisa juga tidak spontan. Reaksi spontan akan terjadi 

perubahan  dari reaksi redoks (energi kimia) menghasilkan energi listrik. Energi listrik itu terjadi akibat 

adanya elektron yang mengalir pada peristiwa reaksi oksidasi yang berpasangan dengan reaksi reduksi. 

Berdasarkan harga potensial elektroda standar reduksi logam Aluminium dan Zink, maka notasi sel reaksi 

yang dapat berlangsung spontan adalah…. 

A. Zn/Zn2+//Al3+/Al 

B. Al3+/Al//Zn/Zn2+ 

C. Al/Al3+//Zn2+/Zn 

D. Zn2+/Zn//Al3+/Al 

E. Al/Al3+//Zn/Zn2+ 

 

 

 

 

 

 

Pb 

Pb(NO3)2 



Zn Cu 

Zn+2 

SO4
2- 

Cu+2 

SO4
2- 

13. Di bawah ini  bagan sel Volta beserta harga potensial sel standar reduksi dari elektroda-elektrodanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn+2/ Zn  Eo =  -0,76 Volt 

Cu+2/ Cu Eo = +0,34 Volt 

Jika reaksi tersebut berlangsung secara spontan, maka besarnya potensial sel  Volta tersebut adalah…. 

A. -0,42 Volt 

B. -1,10 Volt 

C. +0,42 Volt 

D. +1,10 Volt 

E. +11,0 Volt 

14.  Seorang ilmuwan kimia meneliti harga potensial sel elektroda standar dari beberapa logam dengan standar gas 

hidrogen. Dalam penelitiannya tersebut diperoleh harga potensial sel standar beberapa logam sebagaimana 

tabel dibawah ini.  

Cu2+(aq) + 2e  Cu(s) Eo = +0,34 volt 

Al3+ (aq) + 3e  Al(s) Eo = -1,66  volt  

Ag +(aq) + e    Ag(s) Eo = +0,80 volt 

Zn2+(aq) + 2e  Zn(s) Eo =  -0,76 volt 

Mg2+(aq)+ 2e  Mg(s) Eo =  -2,37 volt 

Dari harga potensial sel standar tersebut beliau mencoba bebarapa rangkaian accu dengan elektroda logam- 

logam tersebut. Notasi sel yang dirangkainya dan dapat menghasilkan arus listrik adalah…. 

A. Cu/Cu2+//Al3+/Al 

B. Ag/Ag+//Mg2+/Mg 

C. Cu/Cu2+//Zn2+/Zn 

D. Cu/Cu2+//Zn2+/Zn 

E. Al/Al3+//Ag +/Ag 

15.   Didapati tabel potensial elektroda sebagai berikut :   

 Zn2+/Zn = -0,76 V 

Fe2+/Fe  = -0,44 V 

Pb2+/Pb  = -0,13 V 

Cu2+/Cu = +0,34 V 

Ag+/Ag  = +0,80 V 

       Pada saat lampu PLN mengalami pemadaman bergilir, seorang siswa ingin lampu dikamarnya tetap menyala. 

Berdasarkan tabel potensial elektroda standar dari lima logam diatas, maka dia menyusun rangkaian dari 

logam- logam tersebut dan dicelupkan kedalam larutan elektrolit yang sesuai. Diagram sel yang dapat 

menghidupkan lampu kamarnya adalah.... 

 A. Cu/Cu2+//Zn2+/Zn 

 B. Ag/Ag+//Fe2+/Fe 

 C. Ag/Ag+//Zn2+/Zn 

 D. Pb/Pb2+//Cu2+/Cu 

 E. Pb/Pb2+//Zn2+/Zn 



16.  Seorang siswa SMANESI kelas XII- IPA mencoba  beberapa elektrolisis larutan sebagaimana bagan dibawah 

ini.  

 

PtPt

KNO3

+ -

I

 

CC

NaCl

+ -

II

 

FeFe

AgNO3

+ -

III

 

CuCu

CuSO4

+ -

IV  

Kemudian dia mengamati peristiwa reaksi redoks dari masing- masing rangkaian sel elektrolisis yang 

disusunnya. Data pengamatan yang diperoleh adalah : sebagian berupa endapan logam dan sebagian berupa 

gelembung-gelembung di sekitar elektrodanya. Reaksi elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen 

ditunjukkan oleh gambar … . 

A. I dan II 

B. I dan III  

C. II dan III 

D. II dan IV 

E. III dan IV 

17.    Ketika ujian praktik seorang siswa diminta untuk melakukan elektrolisis larutan Al2(SO4)3 seperti terlihat 

pada bagan dibawah ini dengan menggunakan elektroda karbon. Pada saat dihubungkan dengan sumber arus, 

maka pada kedua elektrodanya terjadi gelembung-gelembung yang banyak. Setelah diamati gelembung-

gelembung yang terjadi hampir sama dan tidak berwarna.  Kemudian siswa ini merunut kabel menuju 

sumber arus baik yang berkutub positif maupun negatif. Reaksi manakah yang terjadi pada elektroda (+) .... 

 

 

 

 

 

A. Al Al3+ + 3e  

B. Al3+ + 3e Al 

C. 2H2O O2 + 4H+ + 4e 

D. 2H+ +2e H2 

E. 2H2O + 2e H2 + OH- 

18.  Seorang tukang sepuh di pasar Singosari masih baru belajar menyepuh menggantikan ayahnya yang sudah tua 

dan tidak dapat bekerja lagi. Dia mencoba merangkai alat penyepuhan seperti gambar  berikut ini. Dengan 

menggunakan larutan Nikel Sulfat dia mulai menghubungkan dengan baterai kering yang biasa di pakai oleh 

ayahnya. 

       Cu           Cu 

       

 

 

 

                              NiSO4(aq) 

           Ni  



Setelah dihubungkan dengan baterai terjadi reaksi baik di katoda maupun anodanya. Reaksi yang terjadi di 

anoda adalah…. 

A. Ni2+(aq) + 2e  Ni(s) 

B. Cu(s)  Cu2+(aq) + 2e 

C. 2H2O(l)  4H+(aq) + O2(g) + 4e 

D. SO4
2-(aq) + 4H+(aq) + 2e  2H2O(l) + SO2(g) 

E. Ni(s)  Ni2+(aq) + 2e 

19.  Sebuah pabrik klorin akan didirikan di desa Banjararum dusun Tanjung. Gas klorin ini diperoleh dengan cara 

mengektrolisis leburan garam dapur yang diangkut dari Kabupaten Sumenep pulau Madura. Sebelum garam 

dapur dicairkan, maka dicampurkan sedikit Natrium Fluorida untuk menurunkan titik leburnya dari 800oC 

menjadi 600oC. Persamaan reaksi yang terjadi : 

Katoda (besi) : 2Na+ + 2e  2Na 

Anoda (karbon) : 2Cl-  Cl2 + 2e 

Massa logam Natrium (Ar Na = 23) yang dihasilkan setiap 50 menit elektrolisis dengan arus 15 ampere 

adalah….gram. 

A. 23x15x50x60 

               96500 

B.   23x15x50x60 

             2x96500 

C.   23x15x50 

             96500 

D.  23x15x50 

 2x96500 

E.  23x15x50 

    965 

20.  Aldi Nazar salah satu siswa SMAN 1 Singosari terpilih mewakili Kabupaten Malang dalam ajang olimpiade 

kimia tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada saat tes praktikum di lab dia diminta untuk menghubungkan dua sel 

elektrolisis dengan elektrolit berupa larutan NiSO4 dan CuSO4 yang disusun secara seri. Setelah  dialirkan arus 

listrik, ternyata Aldi mendapatkan 3,175 gram Cu yang diendapkan. Jika Ar Cu = 63,5 dan Ar Ni = 59, maka 

banyaknya logam Ni yang mengendap adalah…. 

A. 2,95   gram 

B. 5,90   gram 

C. 8,85   gram 

D. 11,80 gram 

E. 14,75 gram 

21.  Waktu pelajaran Daring seorang siswa melakukan percobaan secara mandiri. Berikut ini percobaan logam besi 

(Fe) yang dihubungkan dengan logam lain. Masing-masing logam yang telah dihubungkan diletakkan 

ditempat yang sedikit lembab dan bersuasana asam, seperti gambar : 

Mg                  Mn     Cr 

 

 

           Fe        Fe         Fe 

 

 I    II     III 

 

Zn     Cu 

      Fe     Fe 



     IV    V 

Besi yang akan mengalami korosi paling cepat yaitu percobaan nomor…. 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

22.  Seorang pegawai PDAM kabag teknisi pipanisasi ingin melakukan pencegahan korosi pada pipa PDAM yang 

akan dipasang sepanjang jalan Singosari - Lawang. Dia mulai mentabulasi metode yang akan dipakai untuk 

mencegah korosi tersebut yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Beberapa metode pencegahan korosi 

pipa besi yang telah ditabulasi sebagai berikut: 

1. Mengecat dengan metalik 

2. Melumuri dengan oli sintetik 

3. Dibalut dengan plastik 

4. Perlindungan katodik 

5. Galvanisasi cromik 

Dengan anggaran yang sangat terbatas dan tuntutan bahwa pipa tersebut harus tahan puluhan tahun dari 

korosi, maka metode yang paling tepat digunakan untuk pipa besi PDAM agar tidak mengalami korosi dalam 

jangka waktu yang lama  adalah…. 

A. 1  B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 

23.  Praktikum mandiri yang dilakukan siswa SMANESI kelas XII-IPA pada saat daring untuk menguji kecepatan 

korosi digambarkan sebagai bagan berikut ini :  

 

 sumbat                            sumbat                                sumbat                                sumbat                            sumbat 

 

                     udara                               udara                                 udara                                   udara                               udara   

 

                    air                                     CaCl2                                 air yang                               larutan                              minyak 

                                                              anhidrat                            dididihkan                           NaCl                              

                    paku                                  paku                                   paku                                    paku                                paku 

 

       (1)                          (2)                                        (3)                                      (4)                                      (5) 

 

Paku dibiarkan tenggelan di air selama satu minggu. Setelah satu minggu salah satu siswa mulai  mendapati 

paku tersebut mengalami korosi.  Paku   yang paling  cepat  mengalami korosi terdapat pada gambar nomor….   

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 

24. Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berseolah di SMAN 1 Singosari yang baru masuk di kelas X 

tentang cara yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hiasan rumah yang terbuat dari besi dari peristiwa-

peristiwa korosi.  Anak ini kemudian meminta ijin ke ibunya untuk menanyakan ke kakak tingkatnya yaitu 

kelas XII jurusan IPA via WA perihal cara tersebut. Maka balasan WA-pun berdering kemudian anak tersebut 

menunjukkan kepada Ibunya. Menurut kalian jawaban yang terbaik bagi Ibu tersebut  adalah…. 

A. dilapisi dengan perak 

B. dilapisi dengan aluminium 

C. diproteksi katodik 

D. dilumuri dengan oli 

E. dilapisi dengan seng 



25. Pada saat luring para siswa kelas XII-IPA mengadakan percobaan tentang peristiwa perkaratan di 

laboratorium. Untuk menyiapkan alat dan bahan Bu Dina telah merancang gambar sebagai berikut :   

 

 

 

           Paku                     Paku                     Paku          Paku        Paku 

            Larutan HCl            H2O                  gelas tertutup     diatas kapas      diatas kapas 

                                                                                                    gelas terbuka    gelas tertutup 

        I          II           III            IV                    V 

Siswa telah merangkai alat dan bahan sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Bu Dina. Setelah satu 

minggu para siswa akan mengadakan pengamatan peristiwa perkaratan yang dialami oleh paku tersebut. 

Proses perkaratan yang paling lambat akan terjadi pada wadah…. 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

26. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan sebanding dengan.… 

 A.  molaritas larutan 

 B.  molalitas larutan 

 C.  fraksi mol pelarut 

 D.  fraksi mol zat terlarut 

 E.  normalitas larutan 

27. Jika fraksi mol pelarut dalam suatu larutan menurun, maka.… 

 A.  titik didih larutan menurun 

 B.  tekanan uap larutan meningkat 

 C.  tekanan osmotik meningkat 

 D.  titik beku larutan meningkat 

 E.  penurunan tekanan uap 

28. Bilangan oksidasi Cr dalam K2Cr2O7 adalah.… 

 A.  +2  

 B.  +3  

 C.  +6 

 D.  +7 

 E.  +12 

29. Bilangan oksidasi atom O = +2 terdapat pada.… 

 A.  Cl2O  

 B. F2O  

 C. Na2O2 

 D.  Na2O 

 E.  KO2 

30. Pada persamaan reaksi:  

 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O.  

 Zat yang berperan sebagai reduktor adalah.… 

 A.  H2SO4  

 B.  MnSO4   

 C.  H2O 

 D.  KMnO4 

 E.  H2C2O4 

 


