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EBTANAS-88-01 
Zat-zat dibawah ini tergolong unsur, kecuali … 
A. besi 
B. emas 
C. nikrom 
D. belerang 
E. kalium 
 

EBTANAS-88-02 
Didalam rumus senyawa K2CO3 terdapat … 
A. 1 atom K, 1 atom C, 1 atom O3  
B. 2 atom K, 1 atom C, 2 atom O 
C. 1 atom K2, 1 atom C, 3 atom O 
D. 2 atom K, 1 atom C, 1,5 atom O2  
E. 2 atom K, 2 atom C, 3 atom O 
 

EBTANAS-88-03 
Perbandingan antara massa 1 atom oksigen dengan 

12
1  

massa 1 atom 12C adalah … 
A. massa 1 atom oksigen 
B. massa 1 molekul oksigen 
C. massa atom oksigen 
D. massa atom relatif oksigen 
E. massa molekul relatif oksigen 
 

EBTANAS-88-04 
9 gram unsur A bersenyawa dengan 8 gram oksigen 
membentuk senyawa A2O3. Diketahui massa atom relatif 
unsur O = 16. Massa relatif unsur A adalah … 
A. 32 
B. 24 
C. 18 
D. 27 
E. 54 
 

EBTANAS-88-05 
Dari hasil pengujian daya hantar listrik terhadap larutan 
A dan B diperoleh hasil : Pada larutan A bola lampu 
menyala dan terjadi gelembung-gelembung gas sedang 
pada larutan B bola lampu tidak menyala dan tidak 
terjadi gelembung-gelembung gas. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah … 
A. larutan A adalah elektrolit kerena menghasilkan 

gelembung-gelembung gas 
B. larutan B adalah elektrolit kerena tidak menghasil-

kan gelembung-gelembung gas 
C. larutan A adalah elektrolit kerena terurai menjadi 

ion-ion 
D. larutan B adalah elektrolit kerena tidak terurai 

menjadi ion-ion 
E. larutan A adalah elektrolit kerena mudah larut dalam 

air 

EBTANAS-88-06 
Gas asetilen termasuk deret homolog … 
A. alkana 
B. alkena 
C. alkuna 
D. alken-diena 
E. siklo-alkana 
 

EBTANAS-88-07 
Hasil sulingan minyak bumi yang paling tinggi titik 
didihnya adalah … 
A. bensin 
B. kerosin 
C. solar 
D. nafta 
E. residu 
 

EBTANAS-88-08 
Salah satu bahan kimia yang dipakai pada pengolahan air 
adalah kaporit. Bahan ini digunakan untuk tujuan … 
A. menghilangkan bahan-bahan yang menyebabkan 

pencemaran air 
B. membebaskan air dari hama penyakit 
C. supaya air yang dihasilkan tidak berbau 
D. supaya kotoran dalam air mengendap 
E. menambah jumlah kelarutan oksigen dalam air 
 

EBTANAS-88-09 
Pupuk UREA mengandung senyawa … 
A. CO(NH2)2 
B. (NH4)2SO4 
C. Ca(H2PO4)2 
D. KCl 
E. NaNO3 
 

EBTANAS-88-10 
Berapa gram FeS2 (Mr = 120) yang kemurniannya 90 % 
harus dibakar untuk memperoleh 2,24 liter SO2 (0oC, 1 
atm) berdasarkan reaksi : 

4FeS2 (s) + 11O2 (g) → 2Fe2O3 (s) + 8SO2 (g) 
A.   5,4 gram 
B.   6,0 gram 
C.   6,7 gram 
D. 12,0 gram 
E. 21,6 gram 
 



EBTANAS-88-11 
Yang manakah diantara konfigurasi elektron di bawah ini 
menunjukkan adanya elektron yang tereksitasi ? 
A. 1s2 2s2 2p6 2s1  
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  
C. 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 4s1 3d1  
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 
 

EBTANAS-88-12 
Unsur oksigen, belerang dan selen, bila dilihat dari data 
di bawah ini merupakan unsur-unsur satu golongan pada 
sistem periodik. 

Unsur Oksigen Belerang Selen 
Massa atom relatif 19,9994 32,064 28,92 
Konfigurasi elektron 2,6 2,8,6 2,8,18,6 
Jari-jari atom 1,6 1,85 2,00 
Titik lebur –219oC 119oC 217oC 

Hal ini ditunjukkan oleh … 
A. massa atom relatifnya 
B. konfigurasi elektron 
C. titik lebur 
D. jari-jari atom 
E. massa atom relatif dan jari-jari atomnya 
 

EBTANAS-88-13 
No. Jumlah pasangan 

elektron tak terikat 
pada atom pusat 

Jumlah pasangan
elektron terikat
pada atom pusat 

Bentuk 
molekul 

1. 
2. 
3. 
4. 

1 
0 
2 
0 

3 
6 
2 
3 

Piramida trigonal 
Oktahedron 
Pisnor bentuk V 
Bipiramidal trigo-
nal 

Menurut teori tolakan pasangan elektron, data tentang 
hubungan jumlah pasangan elektron yang tidak benar 
adalah … 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 6 
D. 2 dan 4 
E. 4 saja 
 

EBTANAS-88-14 
.       ∆H 

  0        2H2 (g) + O2 (g) 
 
 
 –484    2H2O (g) 
 
 
 –570         2 H2O (l)  
Berdasarkan diagram tingkat energi di atas, maka untuk 
menguapkan 1 mol air dibutuhkan energi sebesar … 
A.   43 kJ 
B.   86 kJ 
C. 285 kJ 
D. 484 kJ 
E. 570 kJ 
 

EBTANAS-88-15 
Perhatikan data-data percobaan berikut : 

Percobaan. (H2) 
mol/L 

(SO2)  
mol/L 

Waktu reaksi 
(detik) 

1 
2 
3 
4 
5 

A 
2a 
4a 
4a 
4a 

4a 
4a 
4a 
2a 
a 

36 
18 
9 

18 
36 

Maka … 
A. orde reaksi terhadap H2 adalah 2 
B. orde reaksi terhadap SO2 adalah 2 
C. orde reaksi total adalah 4 
D. kecepatan reaksi menjadi 4 × jika (H2) dan (SO2) 

dinaikkan 2 × 
E. rumus kecepatan reaksi : V = k (H2)2 (SO2)2  
 

EBTANAS-88-16 
Pada suhu toC dalam sebuah bejana V liter terdapat 
kesetimbangan berikut : 

2 X (g)   ⇔  3 Y (g) .  
Harga Kp pada suhu tersebut adalah 

2
1 .  

Bila harga Px = 4 atm, maka harga Py pada suhu tersebut 
adalah … 
A.   1,3 atm 
B.   2,0 atm 
C.   5,6 atm 
D.   8,0 atm 
E. 32,0 atm 
 

EBTANAS-88-17 
Diketahui reaksi-reaksi : 

1. H3PO4(aq)  ⇔  H2PO4
–
(aq) + H+

(aq) 

2. HS–
(aq) + H+

(aq)  ⇔  H2S(aq) 

3. SO4
2–

(aq) + HNO3(aq) ⇔  HSO4
–
(aq) + NO3

–
(aq) 

4. NH3(aq) + H2O(l) ⇔  NH4
+

(aq) + OH–
(aq)  

Pasangan yang kedua spesinya berfungsi sebagai asam 
menurut konsep Bronsted – Lowry adalah … 
A. H3PO4 dan HS– 
B. HS– dan NH3 
C. H3PO4 dan H2O 
D. H2O dan HS– 
E. NO3

– dan SO4
2– 

 
EBTANAS-88-18 

Larutan jenuh senyawa hidroksida dari suatu logam, 
M(OH)3 mempunyai pH = 9,00. Harga Ksp (hasil kali 
larutan) dari senyawa ini ialah … 
A. 3,3 × 10–21  
B. 3,0 × 10–20 
C. 1,0 × 10–10 
D. 3,0 × 10–36 
E. 3,3 × 10–37 
 



EBTANAS-88-19 
H2S dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan antara 
lain K2SO4 dan MnO2.  
Dalam reaksi tersebut setiap mol H2S melepaskan … 
A. 2 mol elektron 
B. 4 mol elektron 
C. 5 mol elektron 
D. 7 mol elektron 
E. 8 mol elektron 
 

EBTANAS-88-20 
Jika larutan KI ditambah larutan kanji, tidak akan terjadi 
warna biru sebab … 
A. pada campuran itu tidak terdapat ion Yodida 
B. pada larutan itu tidak terdapat molekul Yod 
C. terjadi senyama komplek antara kanji dan Yod 
D. tidak menhasilkan atom Yod 
E. tidak terjadi reaksi antara kanji dan larutan KI 
 

EBTANAS-88-21 
Di bawah ini terdapat sebagian dari diagram siklus 
nitrogen. 

N2 
 

petir 
atmosfir 

 
 
 ///\\//\\//\\\/\\\\//\\\/\\\//\\\/\\\\/\\\\////\\\\/\\\/\\\/ 

t a n a h 
Dari di agram di atas dapat diketahui bahwa pada waktu 
terjadi petir, nitrogen dalam atmosfir akan berubah 
menjadi … 
A. NO 
B. NO2 
C. N2O 
D. NO3

– 
E. NH4

+ 
 

EBTANAS-88-22 
Data suatu eksperimen mengenai pengujian larutan 
garam alkali tanah seperti berikut  

Pereaksi Larutan 1 Larutan 2 Larutan 3 Larutan 4
0,01 M 
Na2CO3 

Endapan 
putih 

Endapan 
putih 

Endapan 
putih 

Endapan 
putih 

0,01 M 
NaOH – Endapan 

putih – – 

0,01 M 
Na2SO4 

Sedikit 
endapan – – – 

0,01 M 
Na2C2O4 

Sedikit 
endapan – – Endapan 

putih 
0,01 M 
K2CrO4 

Sedikit 
endapan – – – 

Jika larutan 1, 2, 3 dan 4 adalah klorida murni logam 
alkali tanah, maka larutan 2 adalah klorida dari … 
A. Ba 
B. Sr 
C. Mg 
D. Ca 
E. Be 

EBTANAS-88-23 
Sifat-sifat unsur periode ke-3 sepanjang periode dari Na 
sampai Cl berikut adalah benar, kecuali … 
A. sifat basa makin berkurang 
B. sifat asam makin bertambah 
C. afinitas elektron cenderung bertambah 
D. energi ionisasi cenderung bertambah 
E. elektronegatifitas unsur bertambah 
 

EBTANAS-88-24 
Pada elektrolisa Al2O3 (pengolahan Aluminium) 
sebanyak 102 kg dihasilkan Al …   (Al = 27 , O = 16) 
A. 102 kg 
B.   80 kg 
C.   54 kg 
D.   30 kg 
E.   12 kg 
 

EBTANAS-88-23 
Pernyataan berikut merupakan sifat unsur transisi, 
kecuali … 
A. mempunyai dua bilangan oksidasi 
B. bersifat logam 
C. orbital d belum terisi penuh 
D. senyawa berwarna 
E. membentuk ion kompleks 
 

EBTANAS-88-26 
Rumus senyawa besi (III) heksasiano ferat (II) adalah … 
A. Fe[Fe(CN)6]2 
B. Fe2[Fe(CN)6]3 
C. Fe3[Fe(CN)6] 
D. Fe[Fe(CN)6]3 
E. Fe3[Fe(CN)6]2 
 

EBTANAS-88-27 
Unsur-unsur golongan manakah yang banyak dipakai 
pada pengolahan besi menjadi baja ? 
A. alkali 
B. alkali tanah 
C. halogen 
D. gas mulia 
E. transisi 
 

EBTANAS-88-28 
C2H5Cl + C3H7ONa → C2H5–O–C3H7 + NaCl 
Reaksi di atas termasuk reaksi … 
A. penyabunan 
B. eliminasi 
C. substitusi 
D. adisi 
E. netralisasi 
 



EBTANAS-88-29 
Struktur yang dikenal sebagai ikatan peptida ialah … 
A. –CH––COO– 

NH2 
B. –C––NH2  

O 

C. –––C–––COO–  

NH 

D. –––C––– 

      O 

E.        O 

 –––C–––NH--- 

 
EBTANAS-88-30 

Rumus dari fenol adalah … 
A.     D. 
 

––Cl                –COOH 
 
B.     E. 
 

––CH3               ––NH3 
 
 
C.   
 
  ––OH 
 
 

EBTANAS-88-31 
Diantara beberapa monomer di bawah ini  
 I .   F–C–C–F II.  CH3––CH––C==O 

       F   F    NH2    OH 
 
 III.  CH3––C==CH2 

               H 
Monomer-monomer yang dapat membentuk polimer 
adisi adalah … 
A. I  dan II 
B. II dan III 
C. I  dan III 
D. I, II dan III 
E. II 
 

EBTANAS-88-32 
Dalam tubuh mhkluk hidup, enzim berfungsi sebagai … 
A. zat pengoksidasi 
B. zat pereduksi 
C. katalis 
D. inhibitor 
E. zat pembius 
 
 

EBTANAS-88-33 
Setelah disimpan selama 40 hari, suatu unsur radioaktif 
masih bersisa sebanyak 25 % dari jumlah semula. Waktu 
paruh unsur tersebut adalah … 
A. 20 hari 
B. 16 hari 
C. 10 hari 
D.   8 hari 
E.   5 hari 
 

EBTANAS-88-34 
Dari reaksi : BeHe 9

4
4
2 +   akan dihasilkan netron dan 

unsur dengan nomor massa … 
A.   6 
B. 10 
C. 11 
D. 13 
E. 12 
 

EBTANAS-88-35 
Penghijauan yang dilakukan di kota-kota besar bertujuan 
untuk … 
A. mengikat gas nitrogen dari udara 
B. menjaga kesetimbangan CO2 di udara 
C. mengikat CO dan membebaskan O2 
D. mengubah CO2 menjadi O2 
E. menyerap air limbah industri 
 

EBTANAS-88-36 
Pada molekul CH4 terdapat 4 ikatan kovalen. 

SEBAB 
Pada tiap molekul CH4 terdapat 4 atom hidrogen. 
 

EBTANAS-88-37 
Penggunaan katalis bertujuan untuk mempercepat 
berlangsungnya suatu reaksi. 

SEBAB 
Katalis dapat memperbesar energi pengaktifan suatu 
reaksi. 
 

EBTANAS-88-38 
Bila harga tetapan kesetimbangan untuk asam cuka dan 
fluorida berturut-turut 1,8 × 10–5 dan 7,2 × 10–10 , maka 
asam cuka lebih lemah dari asam fluorida. 

SEBAB 
Makin besar tetapan setimbang asam, makin kuat 
asamnya. 
 

EBTANAS-88-39 
Logam Mg dapat digunakan sebagai pelindung katodik 
terhadap logam Fe. 

SEBAB 
Logam Mg letaknya di sebelah kanan Fe dalam deret 
Volta. 
 



EBTANAS-88-40 
Dua senyawa yang saling berisomer mempunyai sifat 
yang sama. 

SEBAB 
Dua senyawa yang saling berisomer mempunyai rumus 
molekul yang sama. 
 

EBTANAS-88-41 
Faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan berlang-
sungnya suatu reaksi adalah … 
(1) luas permukaan sentuhan 
(2) konsentrasi zat pereaksi 
(3) suhu saat reaksi berlangsung 
(4) penambahan katalis yang tepat 
 

EBTANAS-88-42 
Dalam suatu sistem setimbang, harga tetapan kesetim-
bangan K dipengaruhi oleh … 
(1) tekanan 
(2) volume 
(3) katalis 
(4) suhu 
 

EBTANAS-88-43 
Campuran yang membentuk larutan penyangga adalah … 
(1) 100 cm3 asam asetat 0,1 M + 100 cm3 NaOH 0,1 M 
(2) 100 cm3 asam asetat 0,2 M + 100 cm3 NaOH 0,1 M 
(3) 100 cm3 NH3 (aq) 0,1 M + 100 cm3 HCl 0,1 M 
(4) 100 cm3 NH3 (aq) 0,2 M + 100 cm3 HCl 0,1 M 
 

EBTANAS-88-44 
Di antara reaksi-reaksi berikut yang dapat berlangsung 
adalah … 
(1) Cl2 + 2KI →  2KCl + I2 
(2) I2 + 2KBr →  2KI + Br2 
(3) F2 + 2KCl →  2KF + Cl2 
(4) Br2 +2 KCl →  2KBr + Cl2 
 

EBTANAS-88-45 
Aerosol adalah sistem koloid dimana partikel padat atau 
cair terdispersi dalam gas. Yang termasuk tipe aerosol 
adalah … 
(1) kabut 
(2) awan 
(3) debu di udara 
(4) batu apung 
 
 

EBTANAS-88-46 
4 gram kalsium karbonat direaksikan dengan larutan 
hidrogen klorida. (Ar : C = 12, Cl = 35,5, Ca = 40, O = 
16, H = 1) 
a. Tulislah persamaan reaksinya 
b. Hitung berat gram yang terjadi 
c. Hitung volum gas yang terjadi (STP) 
 
 
 

EBTANAS-88-47 
Pada pemanasan Kalium klorat (KclO3) dihasilkan 7,2 
liter gas oksigen (diukur pada P dan T dimana 1 mol gas 
= 24 liter) 
a. Tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan tanda 

wujud 
b. Berapa gram gas oksigen yang dihasilkan ? 
c. Berapa gram kalium klorat dipanaskan ? 

(Ar : K = 39 , Cl = 35,5 , O = 16) 
 
 

EBTANAS-88-48 
0,4 gram NaOH dilarutkan hingga volume larutan 
menjadi 250 cm3. Ar : Na = 23 , O = 16 H = 1. 
Hitunglah : 
a. Konsentrasi larutan itu 
b. PH larutan itu 
c. Konsentrasi larutan, bila larutan diencerkan sampai 

600 cm3  
 
 

EBTANAS-88-49 
Ke dalam tiga sel yang masing-masing berisi ion perak, 
ion seng dan ion besi (III) yang disusun secara seri, 
dialirkan arus listrik sebanyak 0,6 F. Jika pada katoda 
hanya terjadi reduksi dari ion-ion logam tersebut maka  
a. Buatlah reaksi yang terjadi pada masing-masing 

metoda 
b. Hitung besar seng yang diendapkan 
c. Hitung berat besi yang diendapkan 
Massa atom relatif Ar : Ag = 108 , Zn = 65 , Fe = 56 
 
 

EBTANAS-88-50 
Suatu turunan alkana (Mr = 46) disusun dari unsur 
karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). Pada analisi 
senyawa tersebut ditemukan bahwa, turunan alkana 
mengandung unsur karbon sebanyak 52,17 % dan 
hidrogen 13,04 %. 
a. Tentukan rumus empirik 
b. Tentukan rumus molekul 
c. Tuliskan rumus struktur dari isomer ini yang 

mengandung gugus tunggal –O– dan namanya 
Massa atom relatif (Ar)  C = 12 , H = 1 , O = 16 
 
 


