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Soal Teori 
OSN Guru Kimia 2013 (Bandung, 2–8 September 2013) 

 
Jawablah semua soal di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan 
 
1. (Skor 10 poin) 

Berikut ini adalah kutipan dari salah satu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 
standar isi. 
Standar Kompetensi : Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari–hari 
Kompetensi Dasar : Mengelompokkan sifat–sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari–hari. 
 
Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut di atas, Saudara diminta: 
a. Merumuskan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut 
b. Menentukan strategi (pendekatan, metoda, model) yang sesuai 
c. Jelaskan alasan saudara memilih strategi tersebut. 

 
2. (Skor 20 poin) 

Nitrogen merupakan unsur golongan V(A) dan di alam berada dalam berbagai senyawaan dengan tingkat 
oksidasi yang beragam, antara lain: NO3

–, NO2
–, NO, NH3, N2H4, N2O, N2, dan NH2OH . 

a. Tentukan tingkat oksidasi N dalam senyawa atau ion–ion tersebut. 
b. Jelaskan mengapa N memiliki berbagai tingkat oksidasi? 
c. Urutkan senyawaan atau ion–ion tersebut sesuai dengan kenaikan sifat pengoksidasinya (oksidator) 

 
Gas dinitrogen tetraoksida dapat dibentuk dari dimerisasi gas paramagnetik nitrogen dioksida sesuai dengan 
reaksi   2NO2(g)  N2O4(g)   
 
d. Tuliskan struktur Lewis dari kedua gas tersebut. Tentukan manakah yang memiliki struktur resonansi. 
 

Pada suhu 298 K, energi bebas pembentukan (Gf
0) dari N2O4(g)  dan NO2(g) masing-masing adalah 98,28 kJ 

dan 51,84 kJ. Berdasarkan data tersebut: 
 
e. Hitung harga tetapan kesetimbangan (Kp) reaksi dekomposisi N2O4  
f. Jika tekanan awal N2O4  pada suhu 298 K adalah 1 atm, dan tekanan total dijaga tetap pada 1 atm, 

berapakah fraksi N2O4  yang terurai? 
g. Jika dianggap ∆H reaksi dekomposisi N2O4  pada suhu 298 K adalah 53,03 kJ maka pada temperatur 

berapakah fraksi N2O4  yang terdekompisisi menjadi dua lipatnya (sesuai perhitungan f). 
 
3. (Skor 15 poin) 

Soda kue, NaHCO3 dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu: pertama, hasil sintesis antara soda abu (Na2O) 
dengan air yang dialiri gas CO2.  Kedua, bahan tambang (mineral “trona”): Na2CO3.NaHCO3.2H2O. 
 
a. Tuliskan reaksi sintesis di atas 
 
Seorang analis kimia menentukan tingkat kemurnian soda kue dari kedua sumber tersebut di atas dengan 
langkah sebagai berikut: 
1) Mengolah kedua sampel dengan asam klorida secukupnya untuk mengkonversi semua natrium karbonat 

dan bikarbonat menjadi natrium klorida, karbondioksida dan air. 
2) Mengubah natrium klorida yang dihasilkan menjadi perak klorida dengan penambahan perak nitrat. 

 
b. Tuliskan reaksi–reaksi yang terjadi pada langkah 1) dan 2) 
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Jika sebanyak 6,93 g sampel soda kue yang berasal dari trona, dihasilkan 11,89 g perak klorida sedangkan 
6,78 g sampel soda kue hasil sintesis menghasilkan 11,77 g perak klorida, maka: 
 
c. Tentukan sampel mana dengan kandungan NaHCO3 lebih banyak 
d. Jelaskan tujuan dan proses penggunaan soda kue pada pembuatan kue. 

 
4. (Skor 10 poin) 

Pirdin, merupakan senyawa heterosiklik dengan struktur seperti pada gambar. 
 

 
Piridin larut baik dalam air dan bersifat basa dengan harga pKb sebesar 8,75. 
a. Jelaskan mengapa piridin bersifat basa. 
b. Sesuai dengan teori asam–basa Bronsted–Lowry tuliskan reaksi kesetimbangan piridin dalam air. 
 
Seorang siswa diberikan larutan 0,1 M piridin sebanyak 100 mL dan diminta untuk mengamati perubahan pH 
larutan yang terjadi bila ke dalam larutan piridin tersebut ditambahkan asam HCl dengan konsentrasi 0,1 M. 
Dia membagi larutan piridin menjadi lima bagian masing-masing dengan volume yang sama ke dalam gelas 
kimia dan diberi label I – V. Gelas dengan label I tidak ditambahkan larutan HCl ke dalanya, sedangkan ke 
dalam gelas kimia dengan label II–V ditambakan larutan HCl masing-masing dengan volume 5, 10, 20, dan 25 
mL. 
c. Tuliskan reaksi antara piridin dengan HCl 
d. Hitunglah pH larutan pada masing-masing gelas kimia 
e. Identifikasikan manakah yang merupakan larutan buffer  
f. Larutan buffer manakah yang paling elfekt menaham perubahan pH jika ditambahkan asam atau basa. 

Mengapa? 
 

5. (Skor 15 poin) 
Suatu trigliserida bersifat optis aktif. Hidrolisis trigliserida tersebut menghasilkan dua macam asam lemak A 
dan B dengan perbandingan mol 1:2. Senyawa B dapat menghilangkan warna air brom (Br2 /CCl4) sedang 
senyawa A tidak. Rumus molekul kedua senyawa ditentukan dengan metode titrasi. Sebanyak 3,0 gram asam 
lemak A dan 1,7 asam lemak B masing-masing dilarutkan dalam sejumlah etanol dan dititrasi dengan 
KOH/etanol 0,001 M. Volume KOH yang dibutuhkan pada proses titrasi senyawa A adalah 14,9 mL sedangkan 
untuk senyawa B adalah 8,2 mL. Senyawa B direaksikan dengan KMnO4  panas menghasilkan dua asam lemak 
baru C dan D. Sebanyak 3,0 gram senyawa C dititrasi dengan KOH dan volume yang dibutuhkan adalah 23,8 
mL. 
 
Berdasarkan data percobaan di atas: 
a. Tentukan rumus molekul asam lemak A, B, C, dan D 
b. Tuliskan persamaan reaksi senyawa B dengan Br2 . 
c. Tentukan rumus struktur A dan B 
d. Tuliskan rumus struktur trigliserida awal dengan memperhatikan letak/posisi asam lemak A dan B. 

 
6. (Skor 10 poin) 

Unsur F dapat membentuk berbagai senyawaan kovalen dengan bentuk geometri yang berbeda–beda, 
antara lain BF3 , CF4, NF3, dan SF6. 
 
a. Tuliskan hibridisasi atom pusat untuk keempat senyawaan florida di atas 
b. Gambarkan geometri molekul keempat senyawa tersebut. 
c. Urutkan tingkat kepolaran senyawa tersebut dari yang terendah. 
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7. (Skor 15 poin) 

Amoxicillin merupakan suatu antibiotik dengan penggunaan yang cukup luas pada penderita infeksi yang 
diakibatkan bakteri. Antibiotik ini lebih mudah diserap dalam tubuh dibandingkan dengan antibiotik sejenis 
lainnya. Hal ini dikarenakan kelarutannya yang tinggi dalam air. Struktur amoxicillin dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 

 
Berdasarkan struktur tersebut, 
a. Identifikasi semua gusus fungsi yang terdapat dalam amoxicillin 
b. Tuliskan reaksi kelarutannya dalam air 
c. Sarankan upaya untuk mengingkatkan kelarutan amoxicillin dalam air 
 
Dalam tubuh, antibiotik tersebut memiliki kecepatan dekomposisi sesuai dengan laju reaksi orde pertama. 
Pada seseorang dengan temperatur normal (36 oC), konstanta laju reaksinya (k) adalah 3,1 x 10–5 s–1. 
Sedangkan untuk seseorang yang sedang demam (39 oC), k = 3,9 x 10–5 s–1 
 
d. Jika seseorang yang sedang demam harus meminium kembali antibiotik ketika 2/3 antibiotik yang 

pertama telah terdekomposisi, berapa lama waktu (jam) dia harus meminum antibiotik yang kedua? 
e. Hitung energi aktivasi (Ea) untuk dekomposisi antibiotik tersebut! 
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Soal Eksperimen 
OSN Guru Kimia 2013 (Bandung, 2–8 September 2013) 

 

EKSPERIMEN ELEKTROKIMIA 
I. Petunjuk  

Pada kegiatan eksperimen kimia, saudara diberikan data potensial reduksi standar sebagai berikut. 

Cu2+ 
(aq) + 2e- 

 Cu(s) E0 = +0,34 V 

Zn2+ 
(aq) + 2e- 

 Zn(s) E0 = –0,76 V 
 
Saudara ditugaskan untuk menentukan potensial sel (E sel) dari reaksi di atas sesuai langkah berikut: 

 
A. Reaksi dilakukan menggunakan elektroda Cu dan Zn untuk pasangan konsentrasi sebagai berikut: 

1. CuSO4 1 M dan ZnSO4 1 M 
2. CuSO4 0,1 M dan ZnSO4 1 M 

B. Ulangi reaksi di atas dengan mengganti salah satu elektroda dengan elektroda karbon/grafit 
 
Dalam melakukan eksperimen, saudara akan diberikan satu set alat dan bahan kimia seperti yang tercantum 
di bawah ini: 
 

II. Alat dan Bahan: 
Alat 
1. Voltmeter 
2. Gelas Kimia 100 mL 
3. Gelas Ukur 100 mL 
4. Pipa U 
5. Batang Pengaduk 
6. Kawat penghantar 
7. Botol semprot 
8. Pipet tetes 
9. Tissue 

 
Bahan 
1. CuSO4 1M 
2. CuSO4 0,1M 
3. ZnSO4 1M 
4. Lempeng Cu 
5. Lempeng Zn 
6. Karbon/grafit 
7. KNO3 
8. Aquadest 
9. Agar–agar 

 
III. Pertanyaan 

1. Tuliskan langkah kerja dari percobaan yang saudara lakukan 
2. Tuliskan reaksi sel yang terjadi 
3. Tentukan harga potensial seldari percobaan yang saudara lakukan dan bandingkan hasilnya 

dengan teoritis. 
4. Buatlah grafik potensial sel terhadap waktu sampai terjadi kesetimbangan 
5. Dari plot grafik potensial sel terhadap waktu (A) tentukan waktu saat terjadi kesetimbangan 
6. Apa yang terjadi jika elektroda pada langkah B diganti dengan elektroda karbon/grafit. 

 


