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Polimer

Mudah

1. Berdasarkan sumbernya polimer terbagi menjadi ...

(a) Polimer alam dan sintetik

(b) Polimer termoplas dan polimer termoset

(c) Polimer kopolimer dan monopolimer

(d) Polimer adisi dan kondensasi

(e) Polimer subsitusi dan kondensasi

2. Berdasarkan sifatnya polimer terbagi menjadi ....

(a) Polimer kopolimer

(b) Polimer adisi

(c) Polimer kondensasi

(d) Polimer termoset

(e) Polimer alam

3. Apa yang dimaksud dengan polimer termoset?

(a) Polimer yang melunak jika dipanaskan, dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain.

(b) polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan.

(c) polimer yang elastis; bentuknya dapat diregangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula
setelah gaya tariknya dihilangkan.

(d) Polimer yang tahan pada terhadap pemanasan, dapat dibentuk kembali menjadi bentuk lain

(e) Polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis

4. Berikut ini yang contoh polimer yang tergolong kopolimer adalah ...

(a) PVC

(b) Te�on

(c) Polistirena

(d) Poliisoprena

(e) Dakron

5. Data berikut adalah nama polimer dan monomer pembentuknya
No Nama Polimer Monomer

1 PVC vinil klorida
2 Selulosa sukrosa
3 Karet alam isoprena
4 Nilon fenol dan keton
5 Protein asam amino

Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor....
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(a) 1, 2, dan 5

(b) 2, 4 dan 5

(c) 1, 3 dan 5

(d) 1, 2 dan 4

(e) 3, 4 dan 5

Sedang

1. Berikut beberapa macam polimer
(1) poli etena
(2) poli vinil klorida
(3) poli propilena
(4) poli isoporena
(5) poli sakarida

Pasangan yang merupakan polimer alam dan sintesis adalah

(a) 5 dan 4

(b) 4 dan 1

(c) 3 dan 2

(d) 2 dan 5

(e) 1 dan 5

2. Pasangan berikut yang merupakan polimer sintetik adalah

(a) nilon dan DNA

(b) polietilena DNA

(c) polistirena dan selulosa

(d) PVC dan nilon

(e) poliester dan amilum

3. Poliviniklorida adalah suatu polimer yang tersusun dari

(a) CHCl=CHCl

(b) CHCl=CCl2

(c) CH2 = CCl2

(d) HC ≡ CCl

(e) CH2 = CHCl

4. Senyawa berikut yang bukan merupakan monomer pembentuk plastik adalah

(a) isoprena

(b) vinil klorida

(c) propilena

(d) tetra �ouro etilena

(e) stirena

5. Polimer berikut yang bukan tergolong kedalam polimer termoplas adalah
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(a) dakron

(b) karet

(c) nilon

(d) poliester

(e) bakelit

Sukar

1. Protein adalah salah satu jenis protein alami yang monemernya adalah ...

(a) asam nukleat

(b) asam amino

(c) asam karboksilat dan amina

(d) asam piruvat

(e) hidrokarbon

2. Berikut pernyataan yang tepat mengenai protein adalah

(a) Setiap monomer terikat dalam ikatan amida/peptida

(b) Tersusun dari monomer yang sejenis

(c) Setiap monomer terdapat dua gugus fungsi yang sama

(d) Pembentukan protein disertai pelepasan karbon dioksida

(e) Pembentukan protein terjadi secara adisi

3. Dibawah ini adalah data hasil uji keberadaan polimer dalam bebeberapa sampel makanan

Bahan Makanan
Tes

Biuret Xantoproteat Larutan Iodium
1 tidak ada perubahan tidak ada perubahan Biru
2 Ungu Jingga Biru
3 tidak ada perubahan tidak ada perubahan tidak ada perubahan
4 Ungu tidak ada perubahan Biru

Pasangan bahan makanan yang mengandung protein dan amilum adalah ..

(a) 1 dan 2

(b) 1 dan 3

(c) 2 dan 3

(d) 2 dan 4

(e) 3 dan 4

4. Jika larutan iodin diteteskan kedalam larutan amilum akan menghasilkan larutan berwarna biru.
Mengapa hal ini dapat terjadi?

(a) Amilum yang memiliki struktur heliks akan membentuk senyawa kompleks dengan iodin

(b) Iodin mengalami reduksi menjadi ion iodida

(c) terjadinya oksidasi glukosa akibat reduksi dari iodin menjadi ion iodida

(d) Putusnya ikatan glikosida pada selulosa

(e) Selulosan akan mengalami hidrolisis dan kemudian mengalami reaksi oksidasi
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5. Amilopektin dan glikogen adalah merupakan suatu polimer alam berupa karbohidrat. Pernyataan
yang tepat mengenai keduanya adalah

(a) Amilopektin dan glikogen banyak ditemukan pada hewan

(b) Percabangan amilopektin lebih banyak dibandingkan pada glikogen

(c) Monomer Amilopektin adalah glukosa, sedangkan glikogen antara glukosa dan fruktosa

(d) Jika dihidrolisis dapat mengasilkan monomer yang berbeda

(e) Amilopektin banyak ditemukan pada tumbuhan
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