
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2018
Mata Uji : MA-KIM-1

        

(A) 3,8 X 10 L
(B) 3,8 X 10  L
(C) 6,61 X 10  L
(D) 3,79 X 10  L

1.
Suatu sampel minyak kedelai mengandung :

54% asam linoleate CH (CH )  = CHCH CH=CH(CH ) COOH

24% asam oleat CH (CH ) CH=CH(CH ) COOH

dan 18 % asam palmitat CH (CH ) COOH

Untuk menghidrogenasi 10 Kg minyak kedelai agar menjadi padatan mentega, digunakan gas
hidrogen dari hasil reaksi antara air dan metana. Berapa volume metana pada 20 C dan tekanan
1 atm yang diperlukan untuk keperluan tersebut?

(Massa molar , gr.mol  H= 1, C=12, O=16)
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(A) x = 2, y = 2, z = 2
(B) x = 2, y =3, z = 4
(C) x = 2, y = 2, z = 6
(D) x = 3, y = 2, z = 4

2. Uranium oksida yang digunakan untuk preparasi bahan bakar reaktor nuklir merupakan hasil
pemisahan dari mineral logam UO (NO ) (H O) . Apabila UO (NO ) (H O)  dipanggang pada
400 C maka senyawa ini kehilangan air dan ion nitrat terurai menjadi nitrogen oksida, serta
dihasilkan UO . Pemanggangan pada suhu yang lebih tinggi dari 400 C menghasilkan U O .
Dalam suatu eksperimen, 1,328 g UO (NO ) (H O)  menghasilkan 1,042 g UO (NO ) .
Pemanasan lebih lanjut akan diperoleh 0,742 g Uranium oksida. Berdasarkan data tersebut, nilai
x, y dan z adalah …. (Massa molar , gr.mol  ; U= 238, N=14, O=16)
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(A) A, B, C = 109,5 , sp ; D, E, F = 120 , sp
(B) A, B, C = 120 , sp ; D, E, F = 109,5 , sp
(C) A, B = 109,5 , sp ; C, D= 180 ; E, F = 120 , sp
(D) A, B, C, D = 109,5 , sp  ; E, F = 120  , sp

3.

Pernyataan yang benar mengenai senyawa tersebut adalah ….

Molekul kimia diciptakan Allah dalam ukuran nanoskopik yang tidak terlihat
kasat mata. Dengan menggunakan teknologi dapat diprediksi struktur dan
ikatan molekul. Pada Berikut ini struktur molekul suatu senyawa. Notasi A, B C
D dan E menunjukkan sudut ikatan.
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4.

Air merupakan senyawa istimewa yang dianugerahkan kepada manusia.
Keistimewaan air dijelaskan dalam Surat Al -Anbiya: 30. Dalam keadaan padat,
air berbentuk kristal dengan struktur seperti gambar di atas.



(A) 8,88
(B) 16,63
(C) 17,75
(D) 71,0

Berdasarkan data tersebut, kekuatan ikatan hidrogen (kJ/mol) dalam es adalah ….

Setiap atom oksigen terkordinasi secara tetrahedral dengan empat atom
oksigen yang lain. Pada ikatan atom-atom oksigen tersebut terdapat ikatan
hidrogen. ∆H sublimasi es pada 0 C adalah 51,0 kJ/mol H O. Dengan
membandingkan padatan yang tidak berikatan hidrogen, yaitu zat padat yang
hanya memiliki gaya Van der Walls, kristal es tersebut jika tidak memiliki ikatan
hidrogen hanya akan memiliki ∆H sublimasi sebesar 15,5 kJ/mol.
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(A) CO  terlepas dari larutan karena kelarutan menurun pada tekanan total yang rendah
(B) CO  terlepas dari larutan karena kelarutan menurun pada tekanan CO  yang rendah
(C) CO  meninggalkan larutan karena kelarutan menurun pada suhu rendah
(D) CO  terbentuk melalui dekomposisi asam karbonat

5. Air berkarbonasi dikemas pada kondisi CO  murni pada 4 atm, 25  Ketika botol dibuka pada
suhu 4 C pada kondisi udara 1 atm,  tekanan parsial CO  menjadi 3 x 10 . Mengapa terjadi
gelembung CO  saat botol dibuka?
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(A) (a), (b), (e)
(B) (b), (c), (f)
(C) (c), (d), (e)
(D) (e), (f)

6. Senyawa-senyawa karbon penting bagi sistem kehidupan, meskipun rumus molekulnya sama,
namun memiliki sifat fisik yang berbeda. Dari enam molekul di atas ini.

Molekul yang dapat memiliki enantiomer adalah ….

7. Allah SWT berfirman bahwa kerusakan atau pencemaran di darat dan di laut disebabkan oleh
perbuatan manusia. Pencemaran udara banyak berasal dari gas buangan kendaraan yang tidak
sempurna seperti gas karbon monoksida dan nitrat oksida. Pada kondisi yang cocok, kedua gas
dapat bereaksi membentuk gas-gas yang kurang berbahaya bagi kesehatan. Diketahui pada
kondisi atmosfer normal, tekanan parsial gas karbonmonoksida = 5,0 x 10  atm, nitrogen oksida=-5
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(A) 1,04 x 10 ; menuju pembentukan gas karbondioksida
(B) 8,68 x 10 ; ke arah pembentukan kembali produk
(C) 1,2 x 10 ; dari reaktan menuju produk
(D) 7,2 X 10 ; menuju pembentukan gas nitrogen

5,0 x 10  atm, nitrogen = 0,80 atm dan karbondioksida = 3,0 x 10  Berapakah Q dan kemana
arah reaksi berlangsung ?
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(A) Flourin
(B) Bromin
(C) Selenium
(D) Oksida

8. Sintesis senyawa ionik berbentuk cair pada suhu kamar yang disebut ionic liquid (IL) digunakan
untuk mengganti pelarut organik yang beracun. Dalam suatu penelitian, IL yang mengandung
kation amina dan anion klorida memiliki titik leleh 41  Namun untuk aplikasi pelarut diharapkan IL
memiliki titik leleh di bawah  suhu kamar.  Untuk itu, anion harus digantikan  oleh ion ….

0

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

9.

Pernyataan yang tepat adalah ….

Salah satu senyawa berbahaya yang masih digunakan dalam teknologi semi
konduktor adalah indium (III) fosfida. Potensi keracunan terjadi saat produksi
material, karena melibatkan penggunaan gas phosfin dan limbah material yang
bersifat karsinogenik. Semikonduktor InP diperoleh dengan pemberian
pengotor (doping) ke dalam kisi kristal. Dari pernyataan berikut ini:

1. Semi konduktor type n diperoleh dengan doping atom [Kr] 5s  4d  5p
2. Sintesis InP memerlukan gas metana yang beracun
3. InP mengadopsi struktur kristal ionik sengblende (ZnS)
4. Gas Posfin beracun dilepaskan untuk sintesis InP

2 10 4

(A) 1,34 X 10
(B) 2,35 X 10
(C) 3,6 X 10
(D) 6,8 X 10

10. Metode elektrokimia dapat digunakan untuk menentukan konstanta hasil kali kelarutan
senyawa Cr(OH) . Jika harga potensial reduksi standar Cr(OH)  (s) menjadi Cr(s) adalah 1.34 V,
maka harga Ksp Cr(OH) adalah ….
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(A) 19,03 dan 80,97
(B) 80,97 dan 19,03
(C) 92,97 dan 7,039
(D) Tidak dapat ditentukan

11. Sebanyak 0.6554-g sampel perunggu direaksikan dengan asam nitrat sehingga timah
terpisah. Setelah perlakuan tertentu dengan suatu larutan, titrasi dengan menggunakan natrium
tiosulfat akhirnya dihasilkan 8,351 milimol tembaga. Persentase tembaga dan timah yang
terkandung dalam perunggu berturut-turut adalah …. (massa molar Cu = 63,5 g.mol ; Sn = 118,7
g.mol )
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(A) 0,3955 dan 0,03
(B) 0,03 dan 0,87
(C) 0,958 dan 0,47
(D) 0,03 dan 0,47

12. Nilai K  yang menghasilkan gas PCl  dari PCl  dan Cl  adalah 24,2 pada 25  Jika Tekanan
awal PCl  dan Cl  masing-masing 0,43 atm dan 0,87 atm, maka tekanan parsial (satuan atm) PCl
dan Cl  saat terjadi kesetimbangan adalah ….

p 5 3 2
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(A) 0,85 X 10  dan 17 detik
(B) 1,7 X 10  photon dan 34 detik
(C) 2,8 X 10  photon dan 17 detik
(D) 3,4 X 10  photon dan 34 detik

13. Oven microwave (900 Watt, 1 Watt = 1 J. s) menggunakan radiasi microwave dengan panjang
gelombang 11,2 cm untuk memanaskan makanan. Energi microwave itu diabsorbsi oleh molekul
air dalam makanan dan kemudian ditransfer ke komponen lain dalam makanan. Untuk
memanaskan 200 mL kopi dari 23  C menjadi 60 C, jumlah photon dan waktu yang dibutuhkan
untuk memanaskan kopi adalah …. (Konstanta Planck= 6,626 x 10 J/s)
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(A) 25,6 L
(B) 67,2 L
(C) 76,6 L
(D) 128 L

14. Saat lepas landas, pesawat ulang alik (space shuttle) menggunakan campuran padatan
amonium perklorat dan serbuk aluminium. Daya angkat pesawat memanfaatkan perubahan
volume padat ke gas akibat reaksi yang menggunakan katalis. Campuran bereaksi membentuk
padatan aluminium oksida, aluminium triklorida dan terbentuk gas nitrogen monoksida dan air. 
Jika 50 Kg amonium perklorat  habis bereaksi secara stoikiometrik dengan aluminum, Volume gas
yang dihasilkan adalah ….

(Diketahui: massa jenis, g.cm  ;  NH ClO = 1,95 , Al = 2,70, Al O  = 3,97 dan AlCl  = 2,44;
diasumsikan volum 1 mol gas =22,4 L)
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(A) Batu ginjal akan terbentuk pada pH = 5,5
(B) Batu ginjal tidak akan terbentuk pada pH = 5,5
(C) Batu ginjal tidak akan terbentuk pada pH= 7,0
(D) Batu ginjal tidak akan terbentuk pada pH >7

15. Batu ginjal terbentuk akibat endapan kalsium oksalat monohidrat (CaC O .H O, Ksp = 2,13 X
10 ). pH urine bervariasi antara 5,5 sampai 7,0 dan rerata konsentrasi ion Ca  dalam urine
adalah 2,6 X 10  Diketahui konsentrasi asam oksalat dalam urine adalah 3,0 X 10  M.
Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang tepat adalah ….

2 4 2-9 2+
-3 -13

16. Kepala korek api terbuat dari campuran pospor sesquisulfida P S  dan potasium klorida (V)
KClO . Ketika terjadi gesekan dengan permukaan kasar pospor sesquisulfida akan menyala dan
potasium klorida (V) terdekomposisi untuk menyediakan oksigen yang diperlukan dalam
pembakaran.

Berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan berikut ini:
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(A) -11700 kJ mol
(B) -25327,6 kJ mol
(C) 11677,2 kJ mol
(D) 25327,6 kJ mol

 P S KClO KCl P O SO

∆H  kJ mol -154 -397,7 -436,7 -2948 -296,8

harga perubahan entalpi reaksi adalah ….
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(A) 80,92; 18,18 ; 0,9
(B) 0,9 ; 80,92; 18,18
(C) 88,92 ; 10,2; 0,9
(D) 0,9; 88,9 ; 10,2

17. Dalam kompetisi olahraga ASEAN GAME 2018 Indonesia berada diperingkat 4 dengan
perolehan 98 medali: 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Medali emas terbuat dari emas, perak
dan tembaga. Sebanyak 5,5 g sampel medali emas dipanaskan dengan asam nitrat pekat
berlebih. Residu yang tidak larut dipisahkan dengan disaring, dicuci, dikeringkan dan ditimbang
beratnya, diperoleh berat 0,05 g. Kemudian asam klorida encer ditambahkan dalam larutan asam
nitrat. Endapan yang terbentuk dipisahkan dengan cara disaring, dicuci, dikeringkan dan
ditimbang, diperoleh beratnya adalah 6,5 g. Persentase massa emas, perak dan tembaga dalam
medali emas berturut-turut adalah …. (massa molar, g.mol   Au = 196,97 ; Ag =107,86;  Cu =
63,5)
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18.

Kadar fosfat yang tinggi pada daerah perairan dapat menyebabkan alga
tumbuh subur sedangkan dalam darah dapat mengakibatkan gagal ginjal.
Lanthanum karbonat digunakan untuk mengobati hyperphosphataemia dan
aluminium posfat digunakan untuk mengontrol kadar fosfat dalam kolam. Baik



(A) 5,27 x 10 .dm  dan LaPO
(B) 5,27 x 10 .dm  dan AlPO
(C) 8,41 x 10 .dm  dan LaPO
(D) 8,41 x 10  mol dm  dan AlPO

Berapa konsentrasi lantanum fosfat dan mana yang mengendap terlebih dahulu ?

Diketahui: 

Ksp(LaPO ) = [La (aq)]sat[PO (aq)]sat = 7.08×10  mol dm

Ksp(AlPO ) = [Al (aq)]sat[PO (aq)]sat = 9.84×10  mol dm

LaPO  dan AlPO  pada dasarnya tidak larut dalam air dan oleh karena itu
dibuang sebagai presipitat. Jika ion aluminium dan ion lantanum ditambahkan
secara perlahan ke larutan yang mengandung ion fosfat.
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(A) Mengoreksi setiap volume yang diukur dalam satu tekanan atmosfer sebelum dibuat ploting
(B) Menggunakan termometer yang dapat mengukur suhu ± 0,10°C antara 0°-100°C
(C) Menggandakan jumlah suhu-volume antara 0°-100°C
(D) Mengukur volume He dalam suntikan pada 40° dan 80°C

19. Percobaan untuk memverifikasi nilai absolut nol dilakukan dengan mengukur volume He 10 ml
dalam suntikan pada 10°C dalam interval 0°-100°C. Kemudian dibuat plot volume vs suhu.
Manakah modifikasi yang cocok untuk mendapatkan nilai absolut nol yang baik?

(A) 43,5 g L
(B) 76,5 g L
(C) 110 g L
(D) 124,3 g L

20. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk meminum susu. Susu juga
merupakan salah satu minuman yang disebutkan dalam Alquran. Untuk mengetahui kandungan
protein dalam susu, 10 ml sampel susu dianalisis dengan metode Kjeldahl. Untuk mentitrasi
amonia dalam asam borik dibutuhkan larutan HCl 0,14 M sebanyak 35 ml HCl. Jika dalam susu
terkandung 15,6 % Nitrogen, maka kadar protein dalam susu adalah ….
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(A) 1,89
(B) 2,10
(C) 2,31
(D) 2,45

21. Oksida nitrit dibentuk dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar kendaraan.
Pada awal pembakaran dihasilkan 250 ppm NO (w/v). 100 L udara mengoksidasi NO menjadi
NO . NO  yang terbentuk larut dalam 100 L air. Hitung pH larutan yang dihasilkan ? (pKa HNO  =
3,25)
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(A) T1 = 300 K; T2 = 600 K; T3 = 1200 K; T4 = 600 K
(B) T1 = 300 K; T2 = 1200 K; T3 = 600 K; T4 = 300 K
(C) T1 = 600 K; T2 = 600 K; T3 = 1200 K; T4 = 600 K
(D) T1 = 600 K; T2 = 600 K; T3 = 300 K; T4 = 1200 K

22.

Mesin pemanas mengandung 1  mol gas ideal monoatomik. Siklus termodinamika pada gambar b
dimulai dari titik 1 dan bergerak searah jarum jam dan nilai P dan V adalah P1 = 1atm; V1 = 24,6
L; P2 = 2atm; V3=49,2 L; P4 =1 atm. Nilai T1, T2, T3 dan T4 berturut-turut adalah ….

Mesin pemanas adalah suatu sistem yang energi panas menjadi mekanik.
Sumber panas menghasilkan energi panas yang membawa kerja pada suhu
yang tinggi. Zat kerja menghasilkan transfer panas ke temperatur yang rendah.
Sistem kerja dalam sistem pemanas dapat dilihat pada gambar di atas:

(A) 4 dan 2,31 A
(B) 4 dan 2,93 A
(C) 8 dan 2,31 A
(D) 8 dan 2,93 A

23. Alloy Ti Au memiliki dua sel satuan yang berbeda yaitu αTi Au dan βTi  Kekerasan dari alloy
tergantung pada jumlah interaksi ikatan antar atom dan panjang ikatan. Sel satuan berbentuk
kubik dengan atom emas pada sudut kubik dan atom titanium pada muka kubik. Panjang sisi
kubus 4,15 A.

Jumlah atom titanium yang mengelilingi atom emas dan jarak antara atom Au-Ti adalah ….
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(A) 1,0 – 2,5 dan 5,5 – 7,0
(B) 1,2 – 1,9 dan 6,1 – 6,3
(C) 1,5 – 2,5 dan 5,5 – 7,0
(D) 1,7– 1,9  dan 6,1– 6,3

24. Asam maleat (H M) adalah asam diprotik yang dapat berubah membentuk HM  dan M .
Gambar berikut mengindikasikan variasi dari fraksi yang berbeda dari bentuk asam maleat
sebagai fungsi pH.

Diketahui : α  = [H M]/Ct  ;  α  = [HM ]/Ct  ;  α  = [M ]/Ct.  Berdasarkan data tersebut, harga
pKa1 dan pKa2 dari asam maleat adalah ....
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(A) 1,50 x 10
(B) 1,76 x 10
(C) 2,65 x 10
(D) 2,88 x 10

25. Kelat CuQ  dibentuk dari Cu  dan agen pengomplek Q  yang teradsorpsi pada 480 nm.
Pada λ = 480 nm, absorbansi 0,690 larutan tersebut mengandung 3,3 x 10  M Cu  dan 8,6 x 10
 M Q . Campuran larutan lain yang disiapkan yaitu 3,3 x 10  M Cu  dan 6,5 x 10  M Q

menghasilkan absorbansi 0,61 pada bilangan gelombang yang sama.

Berdasarkan data tersebut, konstanta kesetimbangan untuk reaksi Cu  + 2Q    -->   CuQ
adalah ….
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