
1 
 

Copyright©Bisakimia.com 2013 

SOAL OLIMPIADE KIMIA SMA TINGKAT 

KOTA/KABUPATEN TAHUN 2011 TIPE II 

 

1.       Semua pernyataan berikut benar, kecuali: 

A. Energi kimia ialah energi kinetik yang  tersimpan dalam materi 

B. Energi kimia dapat dibebaskan dalam berbagai bentuk energi lain melalui 

reaksi kimia  

C. Oksidasi glukosa dalam tubuh menghasilkan energi kimia yang digunakan 

untuk menggerakkan otot 

D. Energi nuklir ialah energi yang timbul dari reaksi pembelahan inti atom 

E. Energi dahsyat yang terjadi pada ledakan bom atom merupakan energi 

nuklir 

 

Jawabannya A, karena pernyataan tersebut salah. Molekul kimia dan atom atom 

memiliki energi tersendiri yang berbeda. Dan energi tersebut biasa di lepaskan 

ketika terjadi reaksi dan transfer elektron. Pernyataan tersimpan dalam materi 

tersebut tidaklah dapat mencerminkan semuanya. 

 

2.       Densitas udara di dalam suatu ruang pada temperatur tertentu dan tekanan 

normal adalah 1,2 g/L. Hitunglah massa (kg) udara ini di ruang sebesar panjang 5 

m, lebar 4 m, dan tinggi 3 m. 

A. 80 kg 

B. 76 kg 

C. 72 kg 

D. 68 kg 

E. 64 kg 

 

Dalam menentukan ini, dibutuhkan rumus ρ=m/V . maka untuk mencari massa 

digunakan rumus m= ρ.V  

Tapi karena satuan m
3 

dan L berbeda maka harus disamakan terlebih dahulu. 

Diketahui bahwa: 

L = dm
3
  dan 1 m

3 
= 1000 dm

3 
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m= ρ.V = 1,2g/L x (5x4x3)m
3
 = 1,2g/L x 60.000L  

m = 72.000 g = 72 kg 

 

3. Berapa persentase (massa) nitrogen dalam ammonium karbonat (NH4)2CO3? 

A. 14,53% 

B. 27,83% 

C. 29,16% 

D. 33,34% 

E. 42,35% 

 

Untuk mengetahui masa N dalam molekul (NH4)2CO3 . Harus terlebih dahulu kita 

ketahui Mr dari molekulnya. Diketahui Ar dari N=14 , C=12, O=16, H=1 

Maka kita bisa menghitung Mr dari (NH4)2CO3, Senyawa tersebut memiliki 2 N, 8 

H, 1 C dan 3 O. 

Jika di total maka (2x14)+(8x1)+(1x12)+(3x16) = 96 

Sedangkan berat dari N yaitu 28 , Jadi bisa dihitung seperti mengitung %berat 

pada umumnya 

%berat N pada senyawa (NH4)2CO3 = 
  

  
             

 

4.       Manakah formula molekul yang merupakan representasi dari senyawa biner 

yang terbentuk dari natrium dan tellurium? 

A. Na2Te 

B. NaTe 

C. Na3Te 

D. Na3Te2 

E. NaTe2 

 

Senyawa biner merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 macam atom. Seperti 

NH3, CO2, . untuk memperkirakan rasio aton, pertama kita harus mengetahui 

biloks dari atom tersebut. Na memiliki biloks 1+ dan Te 2- (secara umum). Maka 

agar stabil dan bermuatan 0. Maka terbentuklah Na2Te 
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5.       Dari reaksi berikut ini, tentukan persamaan reaksi yang menunjukkan hasil 

pembakaran metana (CH) dengan udara berlebih. 

A. CH4(g) + O2(g) --> C(s) + H2O(g) 

B. CH4(g) + O2(g) --> C(s) + H2(g) 

C. CH4(g) + 2O2(g) --> CO2(s) + 2 H2O (g) 

D. CH4(g) + O2(g) --> 2CO(s) + 4H2(g) 

E. Semua reaksi mungkin terjadi 

 

Hampir semua reaksi kimia organik jika di lakukan pembakaran maka akan 

menghasilkan CO2 dan uap air(H2O) . Apalagi jika diberi Oksigen berlebih. Maka 

reaksinya akan berjalan lebih bak dan sempurna. Biasanya pembakaran menjadi 

tidak sempurna dan menghasilkan gas CO jika adanya kekurangan oksigen. 

 

6.       Suatu sampel besi oksida (suatu senyawa yang mengandung hanya besi dan 

oksigen) dianalisis dan ditemukan mengandung 69,9% besi. Rumus empiris 

senyawa ini adalah 

A. FeO 

B. Fe3O2 

C. Fe3O4 

D. Fe2O3 

E. Fe4O3 

 

Prinsipnya sama seperi perhitungan  % berat N seperti soal diatas. Yang akan kita 

gunakan ialah Ar dari atom tersebut. 

Perbandingan persentase masing-masing unsur dengan Ar-nya (Ar Fe = 55,85; Ar 

O = 16) 

Perbandingan % massa  Fe : O = 69,9 : 30,1 

Perbandingan mol Fe : mol O = 0,699 / 55,85 : 0,301 / 16 

1,252        :    1,881 

2      :           3 

Maka di sapat Fe =2 dan O=2  

Fe2O3 
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25.   Perhatikan reaksi-reaksi   berikut ini: reaksi   

2ClF(g)  + O2(g) --> Cl2O(g) + F2O(g)        ∆Ho = 167,4 kJ 

2ClF3(g)  + 2O2(g) --> Cl2O(g) + F2O(g)     ∆Ho = 341,4 kJ 

2F2 (g)  + O2(g) --> 2F2O(g)                       ∆Ho = -43,4 kJ 

Hitunglah berapa panas reaksi klor monofluorida dengan  F2 sesuai persamaan 

reaksi:  

ClF(g) + F2(g) --> ClF3(g) 

A. -217,5 kJ 

B. -130,2 kJ 

C. -108,7 kJ 

D. 130,2 kJ 

E. 217,5 kJ 

 

Untuk menghitung energi panasnya maka kita harus mendapatkan reaksi yang 

diinginkan dengan cara menggabungkan beberapa reaksi.  

2ClF(g)  + O2(g)  Cl2O(g) + F2O(g)        ∆Ho = 167,4 kJ 

Cl2O(g) + F2O(g)   2ClF3(g)  + 2O2(g)  ∆Ho = -341,4 kJ 

2F2 (g)  + O2(g)  2F2O(g)                       ∆Ho = -43,4 kJ 

Persamaan kedua dibalik arah reaksinya sehingga entalpinya juga berubah tanda 

yang tadinya positif akan menjadi negatif . Lalu didapatkan  

2ClF(g) + 2F2(g) --> 2ClF3(g)  ∆Ho = -217,5 kJ 

Kemudian dibagi 2 

ClF(g) + F2(g) --> ClF3(g)   ∆Ho = -108,7 kJ 

 

29.   Berikut ini, larutan 0,10 M aqueous manakah yang akan memberikan daya 

hantar listrik paling rendah? 

A. NH4Cl  

B. CuBr2  

C. Na2CO3   

D. C2H5OH  

E. NaCl  
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C2H5OH merupakan senyawa organik yang termasuk non elektrolit dan tidak 

menghantarkan listrik. Namun karena berupa larutan aqeous yang masih 

bercampur dengan air. Maka tetap dapat menghantarkan listrik. 

 

Soal Essay No 2 (Jumlah soal essay 3) 

Barium peroksida merupakan padatan yang ketika bereaksi dengan air 

menghasilkan basa dan hidrogen peroksida yaitu suatu oksidator.  

A. Tuliskan rumus kimia Barium peroksida. 

B. Tuliskan persamaan reaksi pembentukan hidrogen peroksida dari Barium 

peroksida. 

C. Ketika larutan besi(II) yang semula berwarna hijau muda ditetesi dengan 

larutan hidrogen peroksida, warna larutan berubah menjadi apa? Jelaskan! 

D. Tuliskan persamaan reaksi hidrogen peroksida dengan larutan besi(II) 

dalam suasana asam. 

 

Jawaban dan Pembahasannya: 

A. Senyawa peroksida ialah senyawa dengan atom Oksigen berlebih 

dibanding oksidanya. Misalnya H2O2 (Hidrogen peroksida),  

Untuk barium, maka Akan menjadi BaO2 

B. Persamaan reaksi pembentukan hidrogen peroksida dari barium peroksida 

BaO2 + 2 H2O → H2O2 + Ba(OH)2 

C. Ketika larutan besi(II) yang semula berwarna hijau muda ditetesi dengan 

larutan hidrogen peroksida, warna larutan berubah menjadi kuning hingga 

kemerahan bahkan kecoklatan, hal ini karena besi (II) tersebut teroksidasi 

oleh H2O2 sehingga menjadi besi (III).  besi (II) memiliki warna kehijauan 

dan besi (III) memiliki warna kecoklatan. 

D. Persamaan reaksi hidrogen peroksida dengan larutan besi(II) dalam 

suasana asam 

2 Fe
2+

 + H2O2 + 2 H
+
  → 2 Fe

3+
  + 2 H2O 

 

Terima Kasih 

Semoga Bermanfaat 
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