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IKATAN IONIK

Mudah

1. Apabila suatu unsur kurang stabil, maka ia akan cenderung ... .

(a) Melepaskan ion

(b) Membentuk ikatan

(c) Melepas proton

(d) Melepas neutron

(e) Menangkap proton

2. Proses pembentukan ion oleh suatu unsur disebut ... .

(a) Disosiasi

(b) Ionisasi

(c) Ionokreasi

(d) Elektrisasi

(e) Elektrolisis

3. Proses pembentukan ion dapat dilakukan secara ... .

(a) Kimiawi saja

(b) Fisis saja

(c) Kimiawi maupun �sis

(d) Tidak keduanya

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Ikatan ionik paling tepat dide�nisikan sebagai ... .

(a) Ikatan antar ion

(b) Ikatan yang terbentuk dari gaya elektrostatis ion penyusunnya.

(c) Ikatan antara ion positif dan negatif

(d) Ikatan relatif kuat yang dimiliki senyawa garam.

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Garam dapur adalah salah satu contoh senyawa yang memiliki ikatan ionik. Berikut ini ciri khas senyawa
dengan ikatan ionik adalah ... .

(a) Terasa asin

(b) Mudah larut pada semua pelarut

(c) Tidak menghantarkan listrik

(d) Memiliki titik leleh tinggi
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(e) Bersifat non-polar

Sedang

1. Ikatan ionik sering disebut juga sebagai ... .

(a) Ikatan elektrovalen

(b) Ikatan kovalen

(c) Ikatan homovalen

(d) Ikatan heterovalen

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Syarat terbentuknya ikatan ionik adalah ... .

(a) Unsur yang terlibat memiliki a�nitas elektron yang besar

(b) Unsur yang terlibat memiliki perbedaan jari-jari atom yang besar

(c) Unsur yang terlibat memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar

(d) Unsur yang terlibat memiliki energi ionisasi yang besar

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Manakah diantara pernyataan berikut yang paling tepat ... .

(a) Kation adalah ion dari senyawa logam

(b) Anion adalah ion dari senyawa non-logam

(c) Kation adalah ion bermuatan

(d) Anion selalu bermuatan negatif

(e) Suatu unsur dapat membentuk kation atau anion tergantung kondisi

4. Suatu senyawa ionik memiliki ciri khas yakni larutannya di air mampu menghantarkan listrik. Hal ini terjadi
karena ... .

(a) Elektron mampu bergerak diantara ion-ion

(b) Elektron dihantarkan oleh anion

(c) Muatan dihantarkan oleh pergerakan ion-ion

(d) Muatan diantarkan oleh perpindahan elektron diantara kation

(e) Muatan dalam bentuk elektron ditarik oleh kation

5. Senyawa ionik pada umumnya dibentuk oleh ... .

(a) Senyawa karbon dan halogen

(b) Senyawa alkali dan gas mulia

(c) Senyawa logam dan metaloid

(d) Senyawa metaloid dan halogen

(e) Senyawa logam dan non logam

Sukar

1. Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai kation ... .

(a) Namanya berasal dari bahasa Yunani yang artinya 'naik'
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(b) Memiliki tambahan elektron dibanding kondisi standar

(c) Memiliki proton lebih banyak dibanding elektronnya

(d) Memiliki neutron lebih banyak dibanding protonnya

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Penemu ion pertama kali adalah ... .

(a) Svante Arrhenius

(b) Gilbert Lewis

(c) Michael Faraday

(d) Broensted-Lowry

(e) Nikola Tesla

3. Manakah di antara spesi berikut ini yang akan memiliki titik leleh lebih tinggi?

(a) Na+

(b) Li+

(c) Mg2+

(d) Al3+

(e) B3+

4. Rumus kimia suatu senyawa ionik menggambarkan ... .

(a) Rumus empirisnya

(b) Rumus molekulnya

(c) Rumus kerangkanya

(d) Rumus ionnya

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Manakah diantara pasangan unsur berikut ini yang tidak dapat membentuk ikatan ionik?

(a) 19K dan 8O

(b) 7N dan 1H dalam air

(c) 11Na dalam air

(d) 13Al dan 8O dalam air

(e) Semuanya dapat membentuk senyawa ionik
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