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UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
Nama  :   Mata Pelajaran  :  Kimia 

Kelas  : 8  Waktu  : 09.30-11.00 

No.Induk  :   Hari/Tanggal  : Jumat, 05 Desember 2014 

Petunjuk Umum:  

1.  Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan  

2.  Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut  

3.  Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya  

4.  Jawaban dikerjakan pada lembar soal  

5.  Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah  

6.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Nilai : 

 

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10 

melengkapi kalimat, dan 5 uraian. 

I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat! 
 

1. Berikut ini merupakan bentuk materi, 

kecuali ... 

a. unsur   

b. senyawa   

c. golongan   

d. campuran 

2. Partikel terkecil yang bermuatan negative 

disebut ... 

a. anion  c.  elektron 

b. kation  d.  molekul 

3. Partikel adalah ... 

a. gerak suatu benda 

b. bagian terkecil dari suatu materi yang 

mempunyai sifat yang sama 

c. salah satu bagian dari anggota tubuh 

yang dapat bergerak 

d. elektron yang beredar mengelilingi inti 

atom 

4. Atom berasal dari a dan tomos yang 

artinya ... 

a. bisa dibagi 

b. bisa dipisah 

c. tidak bisa dibagi 

d. tidak tercerai berai 

5. Proton dalam penyusun atom biasanya 

bermuatan ... 

a. negatif   

b. netral  

c. positif  

d. benar semua 

6. Isotop adalah ... 

a. jenis atom dengan jumlah nomor 

massa yang sama 

b. jenis atom dengan jumlah neutron 

yang sama 

c. jenis atom dengan jumlah elektron 

yang sama 

d. jenis atom dengan jumlah proton yang 

sama 

7. Besar ukuran pada atom terdapat istilah 

Fento meter yaitu berjumlah ... 

a. 10-8  c.  10-7  

b. 10-9  d.  10 -6  

8. Partikel yang terdiri dari dua atau lebih 

atom disebut ... 

a. Ion  c. Atom  

b. Senyawa  d. Molekul 
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9. Berikut ini merupakan ion poliatomik, 

kecuali ... 

a. PO4 -3   

b. MnO4 -2   

c. NO3 -2  

d. S-2 

10. Setiap unsur terdiri atas partikel-partikel 

terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, 

hal ini merupakan gagasan dari ... 

a. John Dalton    

b. Democritus   

c. Rutherford   

d. Thomson 

11. Jumlah atom dengan nomor massa yang 

sama adalah ... 

a. Isobar   

b. Isotop 

c. Isoton   

d. Isotonik 

12. Ion Kalium yang bermuatan positif jika 

berikatan dengan ion Klorida yang 

bermuatan negatif akan membentuk 

senyawa ... 

a. KCl2    

b. KCl    

c. K2Cl    

d. K2Cl2 

13. Pada peristiwa kimia, suatu atom dalam 

suatu unsur dapat menangkap atau 

melepaskan elektron sehingga terbentuk ... 

a. Ion    

b. Molekul monoatomik   

c. Molekul diatomik   

d. Senyawa 

14. Elektron beredar mengelilingi inti atom 

pada lintasan dengan tingkat energi 

tertentu merupakan teori dari ... 

a. Dalton   

b. Rutherford    

c. Bohr     

d. Thomson  

15. Dalam merujuk tentang partikel gas, 

molekul dibagi menjadi 2 jenis tanpa 

bergantung pada komposisi. Hal ini 

merujuk pada teori ... 

a. Kekekalan energi  

b. Newton    

c. Kinetika gas    

d. Hidrostatis 

16. Rumus dari gas hidrogen adalah ... 

a. H2O    

b. H2   

c. H3     

d. HNO3 

17. Ion yang melepas elektron disebut ... 

a. Kation   

b. Anion    

c. Proton    

d. Neutron 

18. ion kation pada Senyawa CaBr2 adalah ... 

a. Br    

b. Ca     

c. 2    

d. Salah semua 

19. Proses ionisasi adalah ... 

a. proses terbentuknya suatu senyawa 

b. proses terjadinya campuran 

c. proses terbentuknya senyawa ion 

darikation dan anion melalui reaksi 

d. betul semua 

20. Fisikawan J.J Thomson berasal dari ... 

a. Inggris   

b. Amerika    

c. Kolombia   

d. Yunani 
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II. Berilah tanda centang (����) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Menurut teori kinetika gas, molekul dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu ... 

[  ] Molekul monoatomik  

[  ] molekul poliatomik   

[  ] triatomik  

[  ] tetraatomik 

2. Rumus dari amoniak adalah ... 

[  ] CH3COOH  

[  ] NH3   

[  ] NH4OH  

[  ] KCl 

3. Jenis-jenis atom adalah ... 

[  ] Isotop   

[  ] Isoton  

[  ] Isobar  

[  ] Isotonik 

4. Ilmuwan dibawah ini yang mengemukakan 

teori tentang atom kecuali ... 

[  ] Dalton   

[  ] Archimedes   

[  ] Pascal  

[  ] Newton 

5. Diameter atom adalah ... 

[  ] 3. 10 
-9

   

[  ] 1,5 . 10
-8

   

[  ]  3. 10
-7

  

[  ] 3. 10
-6

 

6. Ion dibawah ini yang termasuk 

monoatomik adalah ... 

[  ] SO4   

[  ] O   

[  ] F  

[  ] S 

7. Isi dari teori Dalton adalah ... 

[  ] Atom merupakan partikel terkecil yang 

tidak dapat dibagi lagi 

[  ] semua atom dari unsur kimia tertentu 

mempunyai massa yang sama, begitu pula 

semua sifat lainnya 

[  ] Atom terdiri dari inti ( bermuatan 

positif) berada di pusat, sementara 

elektron ( bermuatan negatif) bergerak 

mengelilingi inti 

[  ] Atom memiliki kulit atom 

8. Atom terdiri dari... 

[  ] proton    

[  ] elektron   

[  ] Neutron  

[  ] kation 

9. Yang termasuk golongan mulia adalah ... 

[  ] He   

[  ] Ne    

[  ] K   

[  ] Cl 

10. Molekul senyawa adalah ... 

[  ] SO4   

[  ] NaCl   

[  ]NaOH  

[  ] NO4 

 

 

  



4 | P a g e  o f   6  

 

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Asam Sulfat 1  A NaOH 

Natrium Hidroksida 2  B H2SO4 

Iodin 3  C NH4OH 

Amonia 4  D I2 

Magnesium Hidroksida 5  E Mg(OH)2 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Unsur adalah .............................. 

2. Senyawa adalah .............................. 

3. Rumus dari Kalsium karbonat adalah .............................. 

4. Campuran dibagi menjadi dua yaitu .............................. dan .............................. 

5. Golongan IA disebut juga .............................. 

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

1. Jenis Atom dengan jumlah neutron yang sama disebut .............................. 

2. Partikel penyusun atom yang mempunyai muatan netral adalah .............................. 

3. Molekul yang terdiri dari satu atom adalah .............................. 

4. Ion yang menangkap elektron disebut .............................. 

5. Molekul yang mempunyai atom yang sejenis adalah .............................. 

 

 • Monoatomik • Anion • Isoton • Neutron 

 • Molekul unsur    

 

 

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Sebutkan  dan tuliskan Teori Dalton dan kelemahannya! 
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2. Sebutkan dan  jelaskan jenis-jenis atom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berdasarkan Teori kinetika gasa Molekul dibagi 2 sebutkan dan jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuliskan 5 Contoh kation dan 5 contoh anion! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jelaskan tentang proses ionisasi dan berikan contoh prosesnya! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


