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Mata Uji : MA-KIM-1

        

(A) (1), (2) dan (3)
(B) (1) dan (3)
(C) (2) dan (4)
(D) Semua benar

1.
Unsur karbon merupakan unsur yang melimpah di alam. Allah menciptakan makluk hidup dan
beberapa benda mati di bumi ini tersusun atas unsur karbon. Unsur karbon merupakan unsur
yang melimpah di alam. Unsur karbon dapat berikatan dengan sesamanya membentuk alotrop
seperti intan, grafit dan fulleren. Fulleren (C ) berbentuk bola berongga dimana setiap karbon
terikat dengan tiga atom karbon yang lain (Gambar.1).

Fulleren memiliki struktur senyawa yang sama dengan intan dan grafit, namun memiliki sifat fisik
dan kimia yang berbeda seperti pernyataan berikut:

1. Fulleren memiliki titik sublimasi yang relatif rendah dari pada grafit  karena gaya van der
Waals pada fullerene lebih rendah dari pada grafit.

2. Delokalisasi elektron pada fullerene lebih rendah dari pada grafit sehingga sifat konduktor
listriknya lebih lemah.

3. Fullerene lebih reaktif dari pada grafit dan intan karena memiliki densitas elekton lebih tinggi.
4. Kelarutan fullerene dalam metilbenzena lebih rendah dari pada intan dan grafit.

Pernyataan yang benar adalah:
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(A) Kelarutan CO dalam alkohol eter dan keton meningkat seiring  dengan kenaikan suhu dan
tekanan

(B) Pelarut dengan gugus karbonil melarutkan CO  paling baik dibandingkan pelarut lain
(C) Gugus karbonil dan ikatan eter dalam pelarut dapat menghambat  absorpsi CO
(D) Gugus hidroksil dalam pelarut meningkatkan kemampuan adsorpsi CO

2.
Di dalam surat Al An’am ayat 165, Allah SWT menegaskan kewajiban muslim untuk peduli dan
bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya di muka bumi. Salah satu masalah
lingkungan yang belum terselesaikan yaitu adanya penggunaan bahan bakar fosil pada
kendaraan bermotor sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti gas CO . Masalah
kritis itu harus dipecahkan oleh ilmuwan.  Salah satu metode yang efektif untuk menyerap gas
CO  adalah menggunakan pelarut organik.  Dalam suatu eksperimen, metode konstanta volume
digunakan untuk menentukan kelarutan gas karbondioksida dalam berbagai pelarut organik pada
tekanan 6MPa dan suhu bervariasi antara 288,15 K dan 318,15 K. Berdasarkan eksperimen
tersebut diperoleh data pengukuran Konstanta Hukum Henry/MPa untuk CO   sebagai berikut:

Kesimpulan yang tepat berdasarkan data percobaan tersebut adalah  ....
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3.
Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 68
ا یَْعِرُشْوَنۙ ِمَن الشََّجِر َوِممَّ َواَْوٰحى َربَُّك اِلَى النَّْحِل اَِن اتَِّخِذْي ِمَن اْلِجبَاِل بُیُْوتًا وَّ
Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah telah memberi ilham
kepada lebah untuk membuat tempat tinggal. Selain membuat rumah, Allah juga memberikan
ilham kepada lebah untuk melindungi dirinya dari ancaman musuh dengan cara menyengat.
Ketika menyengat, seekor lebah akan mengeluarkan senyawa isopentil asetat sebanyak 1 µg.
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(A) 3,24 x 10 dan اتَِّخِذْي
(B) 3,24 x 10 dan اَْوٰحى
(C) 3,24 x 10 dan اتَِّخِذْي
(D) 3,24 x 10 dan اَْوٰحى

Isopentil asetat memiliki aroma pisang yang dapat menarik lebah lain untuk bergabung dalam
serangan itu. Berapa banyak atom karbon yang dikeluarkan dalam sekali sengatan seekor lebah
dan kalimat manakah yang dimaksud dengan memberi ilham dalam ayat tersebut? (Ar H =1,
C=12, O=16)

13 

13 

16 

16 

(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) Semua benar

4.
Terdapat beberapa cairan yang digunakan sebagai pelarut, yaitu: HOCH CH OH (etilen glikol);
C H  (benzena); C H (pentana); C H OH(oktanol) dan C H  (oktana)

Dari pernyataan berikut ini:

1. Benzena larut dalam pentana melalui gaya dispersi London, karena bersifat hidrofobik

2. Oktanol dan oktana panjang rantai C-nya sama sehingga dapat saling melarutkan

3. Etilene glikol terlarut dalam air karena bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen

4. Etilen glikol mudah larut dalam oktanol yang bersifat hidrofilik dan mengandung gugus OH

Pernyataan yang benar adalah:

2 2
6 6 5 10 8 17 8 18

5.
Sebanyak 0,228 gram asam organik dapat dinetralkan dengan 20 mL natrium hidroksida 0,1 M.
Sedangkan analisis unsur dihasilkan adanya atom karbon sebanyak 63%, atom hidrogen
sebanyak 9% dan atom oksigen sebanyak 28% (Ar H=1, C=12, O=16). Berikut adalah
kemungkinan struktur asam organik: 
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(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

Struktur asam organik yang benar adalah….

(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3

6.
Di dalam Al-Qur’an Surat Al Haqqah ayat 45 - 46 dan Surat Al-Qaaf: 16 dapat dikaji penjelasan
tentang jantung, darah dan sistem sirkulasi darah.  Sirkulasi Darah adalah sistem transpor yang
mengsuplai zat-zat yang diabsorpsi dari saluran pencernaan dan O  ke jaringan, mengembalikan
CO  ke paru-paru dan produk-produk metabolisme lainnya ke ginjal. Sistem sirkulasi dan respirasi
secara efesien membuang CO  dari sel tubuh. Untuk itu enzim karbonat anhidrase berperan
penting dalam proses hidrolisis CO  sesuai persamaan reaksi berikut ini :
 

 
Pada saat otot bekerja keras (misalnya ketika olah raga), konsentrasi total CO  yang terlarut
dalam aliran darah di otot meningkat menjadi 2,7 X 10  M.
Dari pernyataan berikut ini: 

1. Karbonat anhidrase mempercepat proses hidrolisis CO  dalam darah, sehingga
meningkatkan kekuatan asam karbonat yang terlarut dalam CO .

2. Karbonat anhidrase menyebabkan tingkat keasaman meningkat, karena K  asam karbonat
tergantung pada total CO  dalam larutan.

3. K  asam karbonat mengalami perubahan karena pengaruh karbonat anhidrase, sehingga
konsentrasi asam karbonat lebih besar dari 9,2 x 10

4. Karbonat anhidrase mempercepat proses hidrolisis CO  dalam darah, sehingga dihasilkan
asam karbonat sebanyak 9,2 x 10

 Pernyataan yang benar adalah :
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(C) 2 dan 4
(D) 4

(A) 1,92 x 10
(B) 8,16 x 10
(C) 1,92 x 10
(D) 8,16 x 10

7.
Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates telah menemukan obat analgesik dari ekstrak kulit
willow (Salix alba) yang disebut dengan salisin. Akan tetapi salisin memiliki efek samping yang
berbahaya bagi pencernaan sehingga pada tahun 1859, berhasil disintesis senyawa aspirin
sebagai pengganti salisin. Aspirin disintesis dari senyawa  asam salisilat dengan anhidrida asetat
seperti reaksi berikut:

Pada suatu percobaan sintesis aspirin (Mr=180) dari 0,01 mol asam salisilat (Mr=132) dengan
0,04 mol anhidrida asetat (Mr=102) dalam 10 mL larutan, dihasilkan randemen sebanyak 80%
massa. dengan nilai konstanta laju reaksi sebesar 1,5 .dan orde reaksi terhadap asam salisilat
adalah 2 sedangkan terhadap anhidrida asetat adalah 1, maka berapa laju reaksi dari pembuatan
aspirin tersebut?

-7

-7

-13

-13

8.
Dalam Islam, membangun keseimbangan dalam kehidupan ini sangat dianjurkan, guna
menciptakan keselarasan. Di antara bentuknya adalah saling memberi dan menerima.

Dalam ilmu kimia, peristiwa memberi dan menerima elektron terjadi dalam reaksi redoks. Prinsip
reaksi redoks ini mendasari cara kerja Baterai. Suatu baterai tersusun dari elektrode logam
magnesium dan molibdenum sulfida Mo S  padat yang dicelupkan ke dalam garam kompleks
Mg(AlCl CH ) .  Akibat terjadinya serah terima elektron dihasilkan  potensial sel (dalam keadaan
standar) sebesar 1,50 V. 

Diketahui potensial reduksi standar (PRS) untuk Mg  (aq) + 2e  Mg (s)  sebesar  -2,37 V dan
reaksi setengah sel untuk Mo S adalah Mg  (aq) + Mo S  (s) + 2e   MgMo S  (s)

Dari pernyataan berikut ini:

3 4
3 3 2  

2+ -

3 4 
2+

3 4
-

3 4
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(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) 4

1. Mo S  padat mengalami oksidasi pada anode dengan PRS sebesar 0,87 V ,

2. Logam magnesium sebagai anode, sehingga PRS Mo S  padat adalah -0,87 V

3. Garam kompleks berguna untuk menyuplai ion Mg  yang tereduksi menjadi Mg di katode

4. Logam magnesium lebih mudah teroksidasi, karena harga PRS nya lebih negatif

 Pernyataan yang benar adalah ....

3 4

3 4

2+

(A) -52 kJ dan Ibn Al Haitham
(B) 36 kJ dan Abbas Ibn Firnas
(C) -52 kJ dan Abbas Ibn Firnas
(D) 36 kJ dan Ibn Al Haitham

9.
Seorang astronom dan ahli penerbangan muslim dari abad ke-9 telah yang berhasil
mengembangkan alat penerbangan. Keberhasilannya dalam konsep penerbangan menjadi acuan
bagi ilmuwan Barat saat ini untuk mengembangkan pesawat dan roket. Sumber energi pesawat
dan roket diperoleh dari bahan bakarnya. Salah satu senyawa yang berpotensi untuk menjadi
bahan bakar roket yaitu diboran (B H ). B H merupakan hidrida boron yang sangat reaktif dan
dapat disintesis dari unsur-unsurnya. Berikut adalah data entalpi dari beberapa reaksi: '

Berapakah ∆H pembentukan diboran dari unsur-unsurnya dan siapakah astronom muslim yang
dimaksud?

2 6 2 6 

Perhatikan Gambar

10.
Sabun pertama kali ditemukan para ilmuwan Muslim Al Razi, di era puncak peradaban Islam pada
abad 7 M. Di masa itu, umat muslim telah berhasil mengembangkan konsep hidup higienis yang
mutakhir. Sabun pertama kali diproduksi di era kekhalifahan dengan menggunakan minyak zaitun
atau minyak sayuran dan minyak aroma sebagai bahan dasarnya. Pembuatan sabun kini di abad
modern dikembangkan dalam industri melalui reaksi yang sama yaitu Saponifikasi. Reaksi
sebaliknya disebut esterifikasi. Senyawa ester diubah menjadi sabun dengan penambahan
natrium hidroksida.
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(A) C H O  dan CH (CH ) COOH
(B) CH (CH ) COOH dan CH (CH ) COO(CH ) CH
(C) CH -CH-(OH)  dan CH (CH ) COOH
(D) OH-(CH ) -CH-OH dan CH (CH ) COOH

Ikatan pada senyawa ester seperti terlihat pada gambar akan terputus menghasilkan ....

3 8 3 3 2 12

3 2 12 3 2 12 2 12 3

2 3 3 2 12

2 2 3 2 12

(A) K  = K  dengan konsentrasi produk lebih banyak dari pada reaktan
(B) K  = K dengan konsentrasi produk lebih banyak dari pada reaktan
(C) K  = K  dengan konsentrasi produk lebih kecil dari pada reaktan
(D) K  = K  dengan konsentrasi produk lebih kecil dari pada reaktan

11.
Pada zaman ilmuwan muslim Jabir bin hayyan, unsur nitrogen telah dimanfaatkan dalam bentuk
senyawa asam nitrat, natrium nitrat dan ammonia. Jabir bin hayyan mereaksikan asam nitrat
dengan asam klorida (aqua regia) untuk melarutkan emas. Allah telah menyediakan sumber
nitrogen yang melimpah di atmosfer dalam bentuk N . Gas N  akan bereaksi dengan gas
hidrogen membentuk senyawa ammonia yang disebut dengan proses Harber. Berikut beberapa
penulisan kesetimbangan dalam proses Harber:

Diketahui dalam keadaan setimbang pada reaksi (a) terdapat 0,9 mol N , 0,4 mol H , dan 8 x 10
mol NH  dalam 10 L larutan. Nilai K = 1 x 10  pada suhu 375 C.
Pernyataan berikut yang benar tentang persamaan reaksi (a) adalah….

2 2

2 2
-5

3 b
-6 0

a b
2/3

a b
3/2 

a b
2/3

a b
3/2 

12.
Ibnu Hajar dalam kitab Tanbih Al Akhbar mengatakan Rasulullah pernah menyuruh para sahabat
mengenakan pakaian warna hijau atau putih: "Pada hari raya kami disuruh memakai pakaian
berwarna hijau karena warna hijau lebih utama. Adapun warna hijau adalah afdhal daripada
warna lainnya, sesudah putih". Warna hijau pada masa itu diperoleh secara alami dari tumbuh-
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(A) 0,14
(B) 0,26
(C) 0,35
(D) 0,75

tumbuhan. Namun kemudian pada abad-18, pigmen hijau sintesis tembaga (II) hidrogen arsenit
CuHAsO  digunakan pewarna tekstil, cat dinding, hingga makanan. Pigmen hijau sintesis
menghasilkan warna hijau terang yang sangat menarik dibanding pewarna hijau alami.
Sayangnya pada kondisi lembab, pigmen hijau itu secara perlahan diubah oleh kapang (jamur)
menjadi suatu gas yang sangat beracun yaitu trimetilarsine (CH ) As. Akibatnya, pekerja pabrik
kain abad ke-18 kerap teracuni, dan wanita yang berpakaian hijau dilaporkan pingsan akibat
paparan arsenik pada kulit mereka.  Keracunan arsenik dapat terjadi jika mencapai level 0,50
mg/m  . Seandainya suatu ruangan berukuran   12,5 m x 7,5 m x 3,0 m dicat menggunakan
pigmen hijau. Berapa gram kah pigmen hijau yang digunakan untuk mencapai level toksisitas
arsenik? (Diketahui Ar: Cu= 63,5 ; H = 1; As = 75; O = 16)

3

3 3

3

(A) Rukun wudlu
(B) Rukun nikah
(C) Rukun sholat
(D) Rukun islam

13.
Arus listrik dialirkan ke dalam larutan X(ClO )  dan dihasilkan massa katode bertambah 5,2 g.
Larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan oleh 100 mL larutan KOH 2 M. Jika neutron logam X
adalah 28, maka golongan logam X sama dengan jumlah….

3 2

14.
Penggunaan kayu siwak (Salvadora Persica) telah dikenal sejak berabad-abad lalu untuk
memelihara kebersihan mulut dan gigi. Bahkan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wassalam bersabda,

ّبِ َواُك َمْطَھَرةٌ ِلْلفَِم َمْرَضاةٌ ِللرَّ الّسِ

“Bersiwak itu membersihkan mulut dan merupakan sesuatu yang mendatangkan ridha Rabb” (HR.
Bukhari dan An Nasa’i).

Siwak kaya dengan kandungan fluorida dan silika serta mineral alami lainnya, sehingga sangat
baik digunakan sehari-hari. Namun kini, penggunaan siwak digantikan dengan sikat dan pasta gigi
yang mengandung ion fluoride. Proses ion fluoride mencegah kerusakan gigi ditentukan oleh
reaksi kimia yang terjadi pada lapisan gigi. Lapisan enamel gigi mengandung mineral
hidroksiapatit Ca (PO ) (OH). Harga hasil kali kelarutan (Ksp) hidroksiapatit dan fluoroapatit
berturut-turut adalah 6,8 X 10  dan fluoroapatit = 1.10

Dari pernyataan berikut ini:

5 4 3 -37 -60

8



(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) Semua benar

1. Kelarutan enamel gigi menurun menjadi 6 x 10  mol/L,   karena posfat dan hidroksida
bereaksi dengan ion fluoride.

2. Ion OH  digantikan dengan ion F  suatu basa konjugat yang lebih kuat, hingga mampu
melindungi kerusakan enamel.

3. Ion F  tidak bereaksi dengan ion H O  dari fermentasi makanan yang menyebabkan
kerusakan gigi.

4. Kelarutan fluoro apatit sangat kecil dalam air yaitu 2,7 X 10  mol/L, sehingga lapisan email
gigi menjadi lebih kuat.

Pernyataan yang benar mengenai pengaruh fluoride yang terkandung pada siwak adalah:

-8

- -

-
3

+

-5

15.

Berikut adalah pernyataan tentang wacana diatas :
1. Ayat Al-Qur’an tersebut merupakan doa Nabi Zakaria ketika meminta keturunan
2. DHA dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk gugus epoksida
3. Ayat Al-Qur’an tersebut merupakan doa Nabi Ibrahim ketika Hajar mengandung Nabi Isma’il
4. DHA dapat membentuk senyawa dimernya melalui ikatan hidrogen
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(A) 1, 2 dan 4
(B) 2, 4 dan 5
(C) 2, 3 dan 4
(D) 2, 4 dan 5

5. DHA dapat mengalami adisi elektrofilik dengan senyawa halida menghasilkan produk sesuai
aturan markovnikov

Pernyataan yang benar adalah:

(A) 63,5 mg NaCl ; 2,697 atm
(B) 236,5 mg NaCl; 0,835 atm
(C) 388,5 mg NaCl; 3,232 atm
(D) 601,2 mg NaCl ; 7.060 atm

16.
Berdasarkan riwayat Abu Darda' Radhiyallahu 'Anhu: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam
bersabda:"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan
bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram."
(H.R Abu Dawud No: 3372). Dalam kondisi sakit dan memerlukan cairan, Dokter memberikan
cairan infus (larutan ringer laktat) melalui botol ke pembuluh darah (intravena). Cairan infus
terjaga kehalalannya, karena menggunakan pelarut air murni (non alkohol). Dalam 100 mL Ringer
Laktat terlarut ion-ion sebagai berikut:  300 mg Na ;  15,7 mg K ; 5,45 mg Ca ; 388 mg Cl  dan
246 mg Laktat.

Untuk membuat 100 mL larutan ringer laktat itu dibutuhkan 309,5 mg NaC H O ; 29,9 mg KCl ;
20 mg CaCl .2H O dan NaCl (belum diketahui). Massa NaCl (dalam mg) yang dibutuhkan dan
tekanan osmosis larutan ringer laktat  pada 37 C berturut-turut adalah .... (Diketahui: Ar H=1, C =
12, O = 16, Na= 22,9 , Ca= 40, K=39,10, Cl= 35,5).

+ + 2+ -

3 5 3 
2 2 0
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(A) 1,2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) Semua benar

17.
Minuman keras (alkohol) haram untuk dikonsumsi karena bersifat memabukkan. Sebagaimana
dalam hadits, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Berikut pernyataan tentang diagram energi reaksi SN2:
1. Reaksi SN2 berlangsung spontan dengan energi aktivasi (Ea) sebesar 102,6 kJ/mol
2. Reaksi SN2 berlangsung melalui intermediet karbokation dengan ∆H sebesar 100,5 kJ/mol
3. Reaksi SN2 merupakan reaksi eksotermis karena energi potensial reaktan lebih besar dari

pada produk
4. Dengan menurunkan energi aktivasi, maka entalpi (∆H) pada reaksi SN2 semakin kecil

Berikut ini pernyataan yang benar adalah….

18.
Bernafas adalah salah satu nikmat sehat yang Allah SWT berikan kepada kita.  Manusia yang
normal akan membutuhkan oksigen sekitar 375 liter per hari. Secara alamiah, kita mendapatkan
oksigen dengan bernapas melalui paru-paru. Oksigen sampai di paru-paru kemudian ke alveoli
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(A) 1,3,5
(B) 2,4,5
(C) 3,5,1
(D) 5,2,3

lalu akan diikat oleh hemoglobin di dalam darah, selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh.
Tahapan proses pernapasan itu berlangsung melalui serangkaian reaksi redoks yang kompleks.
Transport elektron melibatkan protein yang mengandung besi yang disebut sitokrom (Cyt).
Transport elektron mengubah besi dalam sitrokrom dari bilangan oksidasi +3 menjadi +2. Berikut
ini potensial reduksi reaksi transfer elektron untuk tiga jenis sitokrom (Cyt a, Cyt b, Cyt c).

Urutan transfer elektron yang tepat agar elektron dapat ditransferkan ke oksigen secara spontan
adalah  .....

(A) Huruf fa’ (ف ) dalam surat Al-Insyiroh
(B) Syarat wajibnya sholat
(C) Huruf ‘ain ( ع ) dalam surat Al-Kafirun
(D) Usia minimal wanita haid

19.
Ibnu sina merupakan ilmuwan muslim dibidang kedokteran. Salah satu bukunya yang terkenal
dan menjadi acuan para ilmuwan barat hingga saat ini yaitu Al-Qanun fi Tibb (The Canon of
Medicine). Dalam buku tersebut telah dijelaskan penggunaan antibiotik untuk mengobati penyakit
menular seperti TBC. Antibiotik yang digunakan untuk mengobati TBC yaitu senyawa rifampicin.
Struktur senyawa rifampicin terdiri dari gugus aromatik berupa naftalen, eter, amida dan beberapa
ikatan rangkap (C=C). jika sebanyak 0,37 gram rifampicin (Mr = 823 g/mol) membutuhkan 0,342
gram iodin untuk mengadisi ikatan rangkap (C=C), maka jumlah total ikatan rangkap (C=C) pada
satu molekul rifampicin sama dengan jumlah…. (Ar I = 127)

20.
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(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) 4

Manusia yang dianugerahi akal pemikiran oleh Allah SWT, selalu mencari jalan untuk hidup
dengan lebih nyaman dan sejahtera melalui penciptaan berbagai teknologi.  Salah satu teknologi
yang mempengaruhi peradaban manusia masa kini adalah teknologi semi konduktor.  Indium (III)
fospida digunakan sebagai semikonduktor dalam laser, lampu LED (Light-emiting diode) dan
peralatan fiber optic. Senyawa tersebut disintesis melalui reaksi berikut: 

In(CH )  (g) + PH  (g) --> InP (s) + 3 CH  (g).

Pada suatu eksperimen 2,56 L In(CH )  pada 2,00 atm direaksikan dengan 1,38 L PH  pada 3,00
atm. Selanjutnya material yang ditempatkan dalam peralatan optoelektronik dan diberi arus listrik,
sehingga diemisikan cahaya yang memiliki energi sebesar 2,03 x 10  J (Diketahui: tetapan
planck = 6,626 X 10 J.s ; Kecepatan cahaya = 3 x 10  m/s dan massa molar InP = 145,8 g/mol).

Dari pernyataan berikut ini:

1. Jumlah mol In(CH )  lebih besar dari PH  dan emisi cahaya oleh InP tidak dapat dilihat mata

2. Panjang gelombang yang diemisikan oleh InP sebesar 979 nm berada pada daerah cahaya
tampak

3. PH  sebagai pereaksi pembatas dan InP hasil reaksi sebanyak 8,18 gram

4. In (CH )  sebagai pereaksi pembatas dan hasil bersih InP sebanyak  10,10 gram

Pernyataan yang benar sesuai data adalah ....

3 3 3 4

3 3 3

-19
-34 8

3 3 3

3

3 3

21.
Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada
keluarganya tentang lauk. Mereka lantas menjawab bahwa tidak di sisi mereka selain cuka.
Kemudian Nabi SAW bersabda:

نِْعَم األُُدُم اْلَخلُّ نِْعَم األُُدُم اْلَخلُّ
“Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka.” (HR. Muslim no. 2052)
Maksud dari hadist tersebut bukanlah cuka sebagai makanan yang paling baik akan tetapi
sebagai pelajaran untuk menghargai setiap makanan yang ada dan menghormati orang yang
menyajikan makanan tersebut. namun jika dikaji secara ilmiah, asam cuka juga bermanfaat untuk
menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Berikut adalah nilai K  asam cuka dengan berbagai
subtituen:

a



(A) Penambahan gugus metil dalam senyawa asam karboksilat dapat meningkatkan keasaman
karena memberikan efek induksi

(B) Adanya  subtituen α-klorida dapat meningkatkan keasaman karena atom klor yang memiliki
keelektronegatifan tinggi dapat mempermudah ionisasi hidrogen

(C) Senyawa CHCl COOH memiliki tingkat asam yang paling rendah karena semakin banyak
subtituen klorida, ikatan (O-H) semakin semakin kuat dan susah terionisasi

(D) Senyawa CH ClCOO  merupakan basa yang lebih kuat dari pada CH COO

Pernyataan yang benar tentang data asam karboksilat di atas adalah….

2

2
-

3
-

(A) 1,2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) Semua benar

22.
Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup secara sempurna tanpa ada hal yang tertinggal atau
kurang pada diri makhluk hidup tersebut, termasuk juga mikroorganisme. Pada musim kemarau,
air sungai seringkali mengering meninggalkan endapan lumpur yang hanya mengandung sedikit
air. Konsentrasi oksigen terlarut yang terkandung di dalamnya sangat rendah. Namun
mikroorganisme mampu memanfaatkan oksigen yang sangat sedikit itu untuk respirasi. Sejumlah
bakteri dapat mengekstraksi oksigen dari ion sulfat melalui reaksi oksidasi-reduksi untuk
keperluan hidupnya. Namun proses itu dapat mengakibatkan terjadinya bau seperti telur busuk.

Berikut ini pernyataan yang menjelaskan proses ekstraksi oksigen oleh bakteri:

1. Terjadi oksidasi sulfur dari  ion sulfat, menghasilkan gas berbau busuk

2. Bilangan oksidasi atom O pada ion sulfat menjadi 0 (nol)

3. Bilangan oksidasi atom S naik menjadi +2

4. Bau busuk terjadi karena terbentuk ion S

Pernyataan yang benar adalah:

2-

23.
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(A) Halal karena titik beku lebih tinggi dari -3,5 C
(B) Syubhat karena titik beku mendekati batasan -3,5 C
(C) Haram karena titik bekunya lebih rendah dari -3,5 C
(D) Mubah karena titik bekunya lebih tinggi dari -3,5 C

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang mudah rusak.
Bahan pengawet yang banyak digunakan adalah natrium benzoat. Natrium benzoat dapat
menghancurkan sel-sel mikroba sehingga menghambat pembusukan pada makanan dan
minuman. Para ulama berpendapat bahwa bahan pangan yang ditambahkan bahan pegawet
dengan kadar yang tidak membahayakan dan tidak berasal dari bahan najis maka diperbolehkan
sesuai kaidah fiqhiyyah:

األصل في األشیاء اإلباحة

“Asal segala sesuatu itu mubah (boleh)”

 

Diketahui suatu minuman kaleng yang mengandung pengawet natrium benzoate dikatakan
berbahaya jika memiliki titik beku lebih rendah dari -3,5 C. Suatu sampel 12,5 mL minuman
kaleng (ρ = 1,6 g.cm ) mengandung 20% natrium benzoat (Mr =144) sebagai bahan pengawet.
Apabila sebelumnya minuman kaleng membeku pada suhu -1,3 C (K  =1,44), maka bagaimana
hukum minuman kaleng tersebut setelah penambahan natrium benzoat?

0
3

0
f

0

0

0

0

(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3

24.
Allah SWT telah menciptakan warna-warna yang menambah keindahan alam semesta
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Fatir 27 – 28. Fenomena terjadinya warna-warna di alam
semesta berkaitan dengan proses eksitasi elektron, yaitu berpindahnya elektron dari satu tingkat
energi ke tingkat energi lain.  Apabila sebuah elektron dalam suatu atom tereksitasi dari keadaan
dasar n = 1 ke keadaan dasar n = 3, maka dari pernyataan berikut ini :

1. Ionisasi elektron n = 3 membutuhkan energi lebih besar dibanding keadaan dasar.

2. Jarak rerata elektron n = 3 ke inti atom lebih jauh dibandingkan dengan keadaan dasar.

3. Panjang gelombang emisi cahaya saat elektron turun dari n=3 ke n =2 lebih pendek
dibandingkan dari n= 3 ke n=1

4. Panjang gelombang yang diemisikan ketika elektron kembali ke keadaan dasar dari n=3
sama dengan yang diserap dari n=1 ke n = 3

 Pernyataan yang benar adalah   ....



(C) 2 dan 4
(D) Semua Benar

(A) 0,034 dan 0,816
(B) 0,816 dan 0,034
(C) 0,850 dan 20,40
(D) 20,40 dan 0,850

25.
Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan manfaatnya. Sebagaimana Firman Allah
dalam surat Shad ayat 27:
ِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكفَُروا ۚ فََوْیٌل ِللَِّذیَن َكفَُروا ِمَن النَّاِر َوَماَخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَْینَُھَما بَاِطًال ۚ َذٰ
Salah satu contoh bukti dari ayat tersebut adalah manfaat dari tanaman meranti. Tanaman
meranti yang selama ini hanya dianggap sebagai tanaman hias ternyata mengandung senyawa
stilben yang bermanfaat sebagai anti jamur dan anti bakteri. Struktur senyawa stilben terdiri dari
dua cincin aromatik yang terhubung oleh ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada stilben dapat
berubah konformasi dari cis ke trans. Perubahan konformasi cis ke trans berada dalam sistem
kesetimbangan seperti reaksi berikut:

Diketahui konstanta kesetimbangan (K ) sebesar 24,0 pada suhu 200 C. dengan konsentrasi awal
cis-stilben adalah 0,85 mol/L. Konsentrasi cis-stilben dan trans-stilben dalam keadaan setimbang
berturut-turut adalah….

c
0

26.
Penyakit AIDS (acquired immune deficiency syndrome) adalah penyakit mematikan yang hingga
kini masih diupayakan untuk menemukan obat yang mujarab. Sekitar 80 - 90 % penderita
penyakit AIDS disebabkan perilaku berzina yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah SWT.  Upaya
untuk mengobati penyakit ini menggunakan Zidovudin (ZDV) atau azidotimin (AZT) hanya dapat
mengurangi replikasi virus HIV, sehingga gejala penyakit AIDS berkurang. Namun virus HIV nya
tidak tuntas mati, bahkan pemakaian obat jangka panjang dapat menyebabkan virus menjadi
kebal.
Struktur AZT digambarkan sebagai berikut:
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(A) 1, 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) Semua Benar

Dari pernyataan berikut tentang struktur AZT:
1. Jumlah atom karbon terhibridisasi sp  = 6 dan  sp  = 4
2. terdapat 33 ikatan sigma dan 5 ikatan phi
3. atom N pusat pada gugus -N=N=N- mengalami hibridisasi sp
4. sudut ikatan C-O-H (terletak disamping cincin 5) adalah 180

Pernyataan yang benar adalah :

3 2

0

(A) An-Nisa’
(B) Al-An’am

27.
Mangan merupakan suatu unsur yang terdapat dalam enzim oksida dismutase. Unsur mangan
mudah mengalami oksidasi sehingga berperan sebagai  zat antioksidan pada beberapa jaringan
penting di dalam tubuh, seperti tulang, ginjal, hati, dan pankreas. Berikut merupakan reaksi
oksidasi mangan yang terjadi dalam suasana asam:

Mn  + BiO  → Bi  + MnO  + H O         (belum setara)

Dalam Alquran, koefisien air pada reaksi tersebut sama dengan nomor surat….

2+
(aq)

3–
(aq)

3+
(aq)

4–
(aq) 2
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(C) Al-A’raf
(D) Al-Anfal

(A) 7,2 x 10
(B) 3,6 x 10
(C) 1,3 x 10
(D) 4,3 x 10

28.
Ahmad ingin mengetahui kelarutan garam MZ dalam air. namun data K  dari  garam itu tidak
diketahui.  Ia hanya mendapatkan data berupa gambar yang mewakili jumlah ion-ion penyusun
garam yang berada dalam  kesetimbangan larutan jenuh.

Volume larutan diketahui sebanyak 1,0 X 10  L, dan  massa molar MZ  = 360 gram/mol. Jika
dinyatakan dalam  gram/mL, berapakah kelarutan garam MZ tersebut ?

2 sp

-18
2

2 

-15

-6

-5

-4

29.
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(A) 1, 2 dan 3
(B) 2, 3 dan 4
(C) 1, 4 dan 5
(D) 2, 4 dan 5

Berikut pernyataan tentang wacana di atas:
1. Toluen dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik dengan Br  menggunakan katalis Fe

membentuk p-bromo toluena
2. Toluen dapat disintesis dari benzena dengan metil bromida melalui reaksi alkilasi friedel craft
3. Dalam ayat tersebut diperumpamakan bahwa membunuh manusia yang tidak berdosa sama

dengan membunuh manusia seluruhnya
4. Toluene dapat bereaksi dengan HNO  dan katalis H SO  membentuk senyawa m-

nitro toluene
5. Dalam ayat tersebut mengandung larangan membunuh orang dan durhaka kepada orang

tua
Pernyataan yang benar adalah….

2

3 2 4

(A) 0,0138
(B) 0,0277
(C) 0,0554
(D) 0,493

30.
Ion  amonium dan nitrat yang terlarut dalam air bereaksi membentuk gas nitrogen:

NH  (aq) + NO  (aq) --> N  (g) + H O (l)

Saat reaksi berjalan, gas nitrogen segera dikumpulkan dalam tabung 500 mL. Reaksi berlangsung
selama 750 detik dengan laju reaksi pembentukan rata-rata 1,51 x 10  M/sec. Berapakah atm 
tekanan rata-rata  gas N  dalam tabung pada suhu 25 C  ?

4
+

3
-

2 2

-6

2
0
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