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Difusi & Osmosis

MUDAH

1. Difusi dapat terjadi pada ...

(a) zat padat

(b) zat cair

(c) zat gas

(d) A dan B benar

(e) B dan C benar

2. Berikut ini yang dapat terjadi setelah difusi, kecuali ...

(a) percampuran gas

(b) percampuran cairan

(c) terbentuk campuran heterogen gas

(d) pergerakan zat cair dari konsentrasi tinggi ke rendah

(e) tidak ada pilihan yang tepat

3. Berikut ini perbedaan efusi dan difusi adalah ...

(a) difusi adalah pergerakan gas melalui membran semipermeabel

(b) efusi adalah pergerakan gas melalui membran semipermeabel

(c) difusi hanya terjadi bila dicampurkan jenis gas yang berbeda

(d) efusi terjadi bila gas melalui lubang yang sangat sempit

(e) tidak ada pilihan yang benar

4. Faktor manakah yang mempengaruhi laju difusi dan efusi?

(a) temperatur sistem

(b) massa molekul gas

(c) volume wadah

(d) A dan B benar

(e) semua benar

5. Manakah di antara pernyataan berikut mengenai osmosis yang benar?

(a) partikel zat terlarut bergerak melalui membran permeabel

(b) partikel zat pelarut bergerak melalui membran permeabel

(c) partikel zat terlarut bergerak melalui membran semipermeabel

1



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

(d) partikel zat pelarut bergerak melalui membran semipermeabel

(e) tidak ada pilihan yang tepat

SEDANG

1. Manakah diantara pernyataan berikut yang benar?

(a) laju difusi semakin besar seiring dengan bertambahnya massa molekul gas

(b) laju efusi bergantung hanya kepada temperatur sistem

(c) gas hidrogen akan memiliki laju difusi lebih cepat dari helium pada temperatur yang sama

(d) semakin tinggi energi kinetik molekul gas maka semakin tinggi temperatur sistem

(e) tidak ada pilihan yang tepat

2. Salah satu penerapan prinsip difusi adalah penggunaan .... pada gas LPG

(a) CH3OH

(b) CH3SH

(c) CH3CH2SH

(d) CH3SCH3

(e) H2S

3. Diantara molekul gas berikut manakah yang akan memiliki laju efusi paling cepat?

(a) argon

(b) klorin

(c) oksigen

(d) nitrogen

(e) �orin

4. Berikut ini salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju osmosis adalah ...

(a) meningkatkan temperatur sistem

(b) meningkatkan tekanan sistem

(c) menambah konsentrasi larutan

(d) menambah jumlah pelarut

(e) tidak ada pilihan yang tepat

5. Tekanan osmosis adalah ...

(a) tekanan yang dihasilkan dari pergerakan pelarut pada proses osmosis

(b) tekanan yang diterima oleh partikel pelarut dan menyebabkan ia bergerak menuju larutan
yang lebih pekat

(c) tekanan yang diakibatkan tumbukan antara partikel pelarut dengan membran semipermeabel

(d) tekanan yang digunakan untuk menghentikan proses osmosis

(e) tidak ada pilihan yang tepat

SUKAR
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1. Dalam suatu percobaan, metilamina (CH3NH2) dan HCl masing-masing dilarutkan lalu kapas
dicelupkan ke dalamnya. Kedua kapas tersebut kemudian diletakkan dalam tabung reaksi, dimana
kedua molekul tersebut akan mengalami evaporasi dan bereaksi membentuk endapan putih sesuai
ilustrasi berikut

Dimanakah akan terbentuk endapan putih?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) tidak terbentuk endapan putih

2. Perhatikan ilustrasi efusi berikut dimana gas hidrogen diletakkan di luar udara melalui wadah
yang berlubang kecil.

Apakah yang akan terjadi pada permukaan air pada titik X?

(a) turun, kemudian kembali ke titik X awal

(b) turun dan tetap berada di bawah

(c) naik, kemudian kembali ke titik X awal

(d) naik dan tetap berada di atas

(e) tidak ada perubahan

3. Pada percobaan efusi berikut, wadah gas yang berisi gas nitrogen dibalik di atas suatu wadah
berpori yang mengandung gas yang belum diketahui.
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Ternyata diamati bahwa tidak terjadi perubahan sama sekali pada permukaan air. Manakah di
antara molekul berikut yang merupakan gas di dalam wadah berpori?

(a) sulfur dioksida

(b) karbon dioksida

(c) nitrogen dioksida

(d) nitrogen monoksida

(e) tidak ada pilihan yang tepat

4. Untuk memahami proses difusi dilakukan percobaan berikut. Terdapat 4 buah balon yang diisi
dengan gas yang berbeda-beda. Manakah diantara keempat balon ini yang jatuh ke tanah lebih
dulu bila ikatannya dibuka?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) semuanya jatuh bersamaan

5. Salah satu penerapan prinsip osmosis adalah proses desalinasi air laut menghasilkan air tawar
yang dapat diminum. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.
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Berikut ini manakah pernyataan yang tepat mengenai proses tersebut?

(a) membran yang digunakan hanya dapat dilewati oleh ion-ion garam

(b) jalannya osmosis normal adalah dari sisi B ke A

(c) pada desalinasi diberikan tekanan pada sisi B melebihi tekanan osmotik

(d) pada desalinasi diberikan tekanan pada sisi A sebesar tekanan osmotik

(e) pada desalinasi diberikan tekanan pada sisi B sebesar tekanan osmotik
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