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Mudah

1. Aseton juga salah satu pelarut organik universal yang banyak digunakan. Nama IUPAC yang tepat untuk
senyawa ini adalah ... .

(a) Sudah tepat aseton

(b) Dimetil keton

(c) Metil metil keton

(d) Propanon

(e) 2-propanon

2. Senyawa berikut ini memiliki nama IUPAC adalah ... .

(a) 3-etanal heptana

(b) 3-etanoil heptana

(c) 2-propil pentanal

(d) 4-propil 5-pentanal

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Diantara pasangan berikut manakah yang termasuk isomer fungsional?

(a) Etana dan etena

(b) Etana dan etanol

(c) 2-butanal dan 2-butanon

(d) 2-metil propanal dan 2-butanon

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Apabila kita membutuhkan pelarut n-propanol maka kita dapat membuatnya dengan ... .

(a) Mereaksikan propanal dengan iodin dan NaOH

(b) Meraksikan 2-propanon dengan iodin dan NaOH

(c) Mereaksikan propanal dengan LiAlH4

(d) Mereaksikan 2-propanon dengan LiAlH4

(e) C dan D benar

5. Bagaimanakah cara membedakan aldehid dan keton?

(a) Direaksikan dengan LiAlH4

(b) Direaksikan dengan HCN

(c) Direaksikan dengan iodin dan NaOH

(d) Direaksikan dengan Ag (NH3)2

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

021-29336036 / 0816950875 1 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

Sedang

1. Bila etanal direaksikan dengan asam sianida maka akan terjadi reaksi ... .

(a) Adisi elektro�lik

(b) Substitusi nukleo�lik

(c) Adisi nukleo�lik

(d) Substitusi elektro�lik

(e) Tidak terjadi reaksi

2. Reagen 2,4-dinitrofenilhidrazin dapat digunakan untuk ... .

(a) Menguji adanya aldehid dan keton

(b) Mengidenti�kasi aldehid dan keton dari titik leleh 2,4-dinitrofenilhidrazon yang terbentuk

(c) Memurnikan aldehid dan keton dari larutannya

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar

3. Diantara kelompok senyawa berikut manakah yang mempunyai titik didih paling rendah dengan jumlah atom
karbon masing-masing tiga ?

(a) Alkana

(b) Alkohol

(c) Aldehid

(d) Keton

(e) Asam karboksilat

4. Bila propanal direaksikan dengan kalium dikromat dalam suasana asam kemudian hasilnya direaksikan kem-
bali dengan natrium hidroksida, manakah yang paling mungkin sebagai hasil akhir?

(a) CH3CH2COOH

(b) CH3CH2COONa

(c) CH3COCH3

(d) CH3CH2CH2ONa

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Suatu senyawa organik X dapat membentuk endapan kuning bila direaksikan dengan iodin dan natrium
hidroksida serta endapan merah-coklat bila direaksikan dengan pereaksi Fehling. Manakah diantara senyawa
berikut yang paling mungkin sebagai X?

(a) CH3COCH2CH3

(b) CH3CH2CHO

(c) CH3COCH3

(d) CH3CHO

(e) Semuanya tidak mungkin

Sukar

1. Mengapa propanon dapat bereaksi dengan asam sianida namun propena tidak dapat?

(a) Propanon lebih rentan terhadap serangan elektro�lik dari propena
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(b) Ikatan C=O pada propanon lebih kuat dibanding ikatan C=C pada propena

(c) Ikatan C=O lebih mudah terpolarisasi dibanding ikatan C=C

(d) Produk adisi yang terbentuk dengan propena sangat tidak stabil

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Suatu senyawa X memiliki 62, 1% karbon dan 27, 6% oksigen Bila senyawa ini diketahui memiliki Mr=58 dan
dapat bereaksi dengan iodin dan natrium hidroksida, tentukan rumus molekulnya!

(a) C2H5O

(b) C4H10O

(c) C3H6O

(d) C4H12O2

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Bila digunakan 34,8 gram senyawa C3H6O, berapa gram endapan yang akan terbentuk bila ia direaksikan
dengan iodin dan natrium hidroksida (Ar I=127) ?

(a) 236,4 gram

(b) 472,8 gram

(c) 118,2 gram

(d) 709,2 gram

(e) 85,2 gram

4. Manakah diantara reagen berikut ini yang paling tepat untuk mengidenti�kasi senyawa C3H6O di dalam
campuran dengan isomernya jika senyawa tersebut dapat membentuk endapan kuning jika direaksikan dengan
I2 dan NaOH ?

(a) K2Cr2O7 yang diasamkan

(b) KMnO4 yang diasamkan

(c) HCN

(d) NaBH4

(e) HNO3 pekat

5. Manakah diantara pernyataan berikut mengenai eksperimen laboratorium menggunakan etanal yang tidak
tepat?

(a) Ia bereaksi dengan NaBH4

(b) Ia dapat bereaksi dengan kalium dikromat dan kalium permanganat dalam suasana asam

(c) Ia bereaksi dengan reagen Tollen membentuk 'cermin perak'

(d) Ia bereaksi dengan HCN membentuk senyawa yang memiliki aktivitas optik

(e) Semua benar
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