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Pengukuran & Eksperimen Gas

MUDAH

1. Dibawah ini terdapat 3 alat yang digunakan untuk mengkur volume cairan. Manakah alat yang
dapat untuk mengukur 25 cm3 air destilasi?

(a) 1

(b) 2

(c) 1 dan 2

(d) 2 dan 3

(e) 1 dan 3

2. Gas P dapat isolasi dengan alat dibawah ini. Berdasarkan gambar, kesimpulan apa yang dapat
diperoleh tentang sifat �sis dari gas P?

(a) Kerapatannya lebih besar dibandingkan udara

(b) Tidak larut dalam air

(c) kerapatannya lebih besar dari udara

(d) larut dalam air

(e) gas bersifat asam
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3. Seorang siswa mencampurkan 25 mL sampel asam klorida dengan larutan NaOH dengan volume
berbeda. Setiap waktu, siswa tersebut mengukur perubahan suhu untuk menguji bahwa reaksi
yang terjadi adalah eksotermik. Alat manakah yang tidak diperlukan siswa tersebut ?

4. Pernyataan mana yang benar tentang dua zat yang dapat dipisahkan dengan metode kromatogra�
kertas?

(a) larut dalam pelarut yang sama

(b) titik didih yang berbeda

(c) berbeda kepolaran

(d) berbeda kerapatan

(e) berbeda wujud

5. Alat ukur manakah yang harus digunakan untuk mengukur volume air sebanyak 30 mL secara
akurat?

(a) Gelas kimia

(b) Buret

(c) Labu erlenmeyer

(d) Gelas ukur

(e) pipet tetes

SEDANG

1. Diagram dibawah ini menunjukkan set alat yang akan dapat digunakan untuk mengeringkan gas

Manakah gas yang dipisahkan dengan set alat tersebut ?
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(a) karbon dioksida

(b) klorin

(c) hidrogen

(d) hidrogen klorida

(e) hidrogen bromida

2. Perhatikan kromatogram berikut

Berapa nilai Rf dri noda tersebut ?

(a) x
x+y

(b) y
x+y

(c) z
x+y

(d) x
x+y+z

(e) y
x+y+z

3. Berikut kromatogtam beberapa warna tinta

Pernyataan manakah yang paling tepat?

(a) Tinta hitam dapat dibuat dengan cara mencampurkan warna hijau, merah dan kuning

(b) Tinta coklat dapat dibuat dengan cara mencampurkan tinta biru dan merah

(c) Tinta kuning dapat digunakan untuk membuat tinta coklat

(d) Dalam tinta kuning mungkin ada dalam tinta hijau

(e) Dalam tinta merah mungkin terdapat tinta hitam

4. Terdapat suatu larutan berwarna. Metode pemisahan apakah yang tepat untuk menunjukkan
bahwa larutan mengandung ion-ion yang berbeda warna ?

(a) kristalisasi
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(b) destilasi

(c) penyaringan

(d) sublimasi

(e) kromatogra�

5. Seorang siswa akan melakukan percobaan untuk mengetahui laju reaksi dari pita magnesium
dengan ukuran 3 cm yang dilarutkan dalam larutan 10 mL asam sulfat pada temperatur yang
berbeda. Alat apa saja yang dibutuhkan siswa tersebut ?

(a) neraca, gunting, stopwatch

(b) stopwacth, termometer, neraca

(c) termometer, stopwatch, gelas ukur

(d) termometer, stopwatch, labu erlenmeyer

(e) gelas ukur, termometer, mistar

SUKAR

1. Diagram dibawah ini digunakan untuk mengisolasi karbon monoksida

Apakah fungsi bagian yang ditunjukkan pada huruf Y?

(a) menghilangkan karbon dioksida dari gas

(b) mengeringkan gas

(c) mencegah air tersedot kembali ke karbon

(d) menghilangkan hidrogen klorida dari gas

(e) mencegah karbon monoksida bereaksi dengan air

2. Seorang siswa akan mengukur kemurnian garam NaCl hasil percobaan kelompoknya. Siswa terse-
but merancang set alat untuk menguji titik lelehnya seperti diagram dibawah ini
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Kemudian gurunya mengatakan bahwa set alat yang dirancang siswa tersebut tidak dapat digu-
nakan untuk mengukur titik leleh NaCl. Mengapa ?

(a) titik leleh NaCl lebih tinggi dari 100◦C dan NaCl dapat larut dalam air

(b) titik leleh NaCl lebih tinggi dari 100◦C dan NaCl tidak dapat larut

(c) titik leleh NaCl lebih rendah dari 100◦C dan NaCl dapat larut dalam air

(d) titik leleh NaCl lebih rendah dari 100◦C dan NaCl tidak dapat larut dalam air

(e) posisi termometer seharusnya di dalam tabung reaksi

3. Ketika tembaga(II) sulfat pentahidrat dipanaskan seperti diagram dibawah ini.

Manakah pernyataan dibawah ini yang tepat?

(a) Terjadi perubahan sampel dari tidak berwarna menjadi berwana biru

(b) air dingin berfungsi untuk mencegah uap aip kembali ke tabung reaksi

(c) cairan Y mengandung ion Cu2+

(d) reaksi yang terjadi adalah eksotermik

(e) tembaga(II) sulfat akan terdekompsisi mejadi CuO

4. Bagaimana titik leleh dan titik didih (dalam celcius) dari air yang mengadung pengotor?

(a) titik lelehnya 3◦ dan titik didihnya 96◦

(b) titik lelehnya 3◦ dan titik didihnya 104◦

(c) titik lelehnya 0◦ dan titik didihnya 96◦

(d) titik lelehnya −3◦ dan titik didihnya 96◦

(e) titik lelehnya −3◦ dan titik didihnya 104o

5. Diagram manakah yang paling tepat untuk memperoleh gas klorin murni dari campurannya yang
mengandung gas asam klorida?
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