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Mudah

1. Suatu alkana yang memiliki 5 karbon diberi nama ... .

(a) Heksana

(b) Pentana

(c) Butana

(d) Propana

(e) Etil butana

2. Manakah yang merupakan rumus umum molekul untuk suatu alkana?

(a) CnH2n+2

(b) CnH2n

(c) CnH2n-2

(d) CnHn+2

(e) CnHn

3. Apakah istilah yang tepat untuk suatu alkana yang kehilangan 1 hidrogen untuk membentuk suatu rantai
samping pada alkana lainnya?

(a) Alkanoil

(b) Alkanat

(c) Alkil

(d) Alkida

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat?

(a) Alkana bersifat polar

(b) Alkana larut dalam air

(c) Alkana pasti berwujud cair dalam suhu ruang

(d) Alkana adalah senyawa karbon-tak-jenuh

(e) Alkana mengandung unsur karbon dan hidrogen saja

5. Faktor manakah yang paling berpengaruh pada nilai titik didih dan titik leleh suatu alkana?

(a) Besar momen dipol pada senyawanya

(b) Polarisabilitas

(c) Panjang rantai karbon

(d) Overlap pada orbital karbon sp3

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sedang

1. Suatu alkana yang memiliki 10 hidrogen diberi nama ... .

(a) Metana

(b) Etana

(c) Propana
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(d) Butana

(e) Pentana

2. Alkana dengan 10 hidrogen memiliki isomer konstitusional sebanyak ... .

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(e) 4

3. Senyawa karbon di bawah ini memiliki nama ... .

(a) 2, 2, 4-trimetilpentana

(b) 2, 4, 4-trimetilpentana

(c) 2-etil, 4-metilpentana

(d) 1-isopropil, 2, 2-dimetil propana

(e) 2-metil, 2-metil, 4-metilpentana

4. Seorang peneliti membandingkan senyawa n-pentana dengan isomernya, 2-metil butana. Manakah data yang
mungkin akan didapatkan oleh peneliti tersebut?

(a) Titik didih keduanya sama

(b) Titik didih n-pentana lebih rendah daripada isomernya

(c) Titik didih n-pentana lebih tinggi daripada isomernya

(d) Titik leleh keduanya sama

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Suatu percobaan mengamati besarnya energi pada rotasi internal etana. Manakah pernyataan berikut yang
tepat mengenai hasil percobaan tersebut?

(a) Suatu etana berotasi menghasilkan energi konstan setiap saat

(b) Suatu etana pada konformasi staggered memiliki energi terbesar

(c) Rotasi etena menghasilkan energi yang terlalu kecil untuk diamati

(d) Suatu etena pada konformasi eclipsed memiliki energi terkecil

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar
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1. Senyawa di bawah ini memiliki nama IUPAC ... .

(a) 3,5-dimetil, 4-etil-4-heksanol

(b) 4 etil, 3,5-dimetil-4-heksanol

(c) 4-isopropil-3-metil-4-heksanol

(d) 3-isopropil-4-metil-3-heksanol

(e) 3-etil-2,4-dimetil-3-heksanol

2. Pada suatu penelitian terhadap etana dihasilkan kurva antara sudut dihedral (sumbu X) vs energi potensial
(sumbu Y). Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat?

(a) Energi potensial terendah muncul pada sudut 60 derajat

(b) Konformasi eclipsed akan muncul pada sudut 60 derajat

(c) Konformasi staggered akan muncul pada sudut 180 derajat

(d) Energi potensial tertinggi muncul pada sudut 180 derajat

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Pada suatu penelitian terhadap butana dihasilkan kurva antara sudut dihedral (sumbu X) vs energi potensial
(sumbu Y), lalu dibuat proyeksi Newmannya terhadap karbon C2-C3, manakah di antara pernyataan berikut
yang tepat mengenai hasil percobaannya?

(a) Akan terbentuk 2 jenis konformasi

(b) Energi terendah terjadi hanya pada sudut 180 derajat

(c) Energi tertinggi terjadi hanya pada sudut 120 derajat

(d) Pada sudut 240 derajat konformasi butana adalah gauche

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Suatu alkana cukup sulit bereaksi, salah satu reaksinya yang mudah dilakukan adalah pengubahan menjadi
alkil halida. Manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi tersebut?

(a) Alkana adalah senyawa karbon jenuh

(b) Alkana bereaksi dengan suatu asam halida yang dipanaskan

(c) Alkana bereaksi dengan gas halogen dalam pemanasan

(d) Iodium bereaksi hebat dengan alkana

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Manakah faktor yang paling mempengaruhi reaktivitas pada halogenasi suatu alkana?

(a) Struktur alkana
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(b) Struktur halogen

(c) Tekanan pada sistem

(d) Jenis halogen

(e) Tidak ada pilihan yang tepat
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