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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Mata Kuliah 

 

Pada mata kuliah kimia dasar termasuk mata kuliah 

wajib yang harus diambil mahasiswa pada Kurikulum 

Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Mata kuliah ini 

diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip prinsip dasar ilmu 

kimia meliputi atom, konfigurasi elektron, ikatan kimia, 

wujud zat dan perubhan fase. 

 

1.2 SASARAN BELAJAR 

 

Pada Model Pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar 

ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam 

menempuh proses pembelajaran kuliah, sehingga mahasiswa 

dapat memahami pada proses pembelajaran 

. 

1.3 TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Mahasiswa mampu medemonstrasikan pengetahuan dan 

menerapkan prinsip konsep kimia. 

2. Mahasiswa mampu mengkaji dan menyelesaikan  

masalah masalah kualitatif dan kuantitatif dalam sains 

kimia baik secara individual  dan kelompok. 

3. Mahsiswa meyakini bahwa kimia memainkan peran 

penting di masyarakat. 

4. Mahasiswa mampu menggunakan prinsip – prinip dasar 

ilmu kimia sebagai dasar dalam mempelajari ilmu yang 

berkaitan dengan kimia. 
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5. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan-perhitungan 

dasar kimia. 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

2.1  KONSEP DASAR KIMIA 

 

 Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi serta 

perubahannya. Unsur dan senyawa adalah zat-zat yang terlibat 

dalam reaksi kimia. Sebagai bagian ilmu pengetahuan, kimia 

berhubungan langsung dengan aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa konsep kimia begitu luas, mulai dari konsep sederhana 

hingga kompleks, dan dari konsep abstrak hingga konsep 

yang konkret 
1
 

 

Unsur 

  

 Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan 

energi dan interaksi diantara keduanya. Unusr adalah elemen 

yang menyusun semua jenis materi yang ada di alam. Sebuah 

unsur yang tidak dapat dibagi lagi menjadi beberapa  bagian 

yang lebih kecil dengan cara biasa. Terdapat lebih dari 100 

unsur dan sejumlah gabungan dari unsur-unsur tersebut 

membentuk berbagai materi. 

 

 Jumlah unsur yang ada di bumi ini8 sangat bervariasi, 

terdapat 10 unsur yang paling melimpah yang membentuk 

98% dari massa kerak bumi. Beberpa unsur terdapat hanya 

dalam jumlah yang sangat kecol dan sebagian unsur lainnya 

merupakan unsur buatan. Unur tersebut tidak tersebar secara 

merata di seluruh bumi sifat tertentu dari berbagai unsur yang 

berbeda mengakibatkan unsur-unsur tersebut terko0nsentrasi 

                                                             
1 Chang, R. 2005. Kimia Dasar: Konsep-Konsep Inti Jilid I (Terjemahan). 

Jakarta: Erlangga. 
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dalam jumlah yang lebih besar maupun lebih kecil, sehiongga 

unsur-unsur tersebut tersedia dalam bentuk bahan mentah. 

 

 Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa 

menempati ruang. Semua benda, tidak peduli seberapa besar 

atau kecil, terbentuk dari materi. Di lain pihak, cahaya, panas, 

dan bunyi adalah bentuk dari energi. 

 

 Energi adalah kemampuan untuk menghasilkan 

perubahan .  di mana terjadi perubahan materi, pasti terdapat 

sejumlah energi yang terlibat, dan demikian pula sebaliknya. 

 

 

 Konsep massaa merupakan hal yang penting dalam 

pembahasan mengenai energi. Massa ialah suatu benda 

bergantung pada jumlah meteri dalam benda tersebut. 

Semakinn besar massa suatu benda, beratnya akan semkin 

bertambah, sedangkan kemampuan dan kecepatan geraknya 

akan semakin berkurang.  

 

Saat ini ada anggapan bahwa materi dapat berbah 

menjadi energi dan energi dapat berubah menjadi materi. Atau 

sebaliknya. Deberikan oleh persamaan einstein yang sangat 

terkenal 

 

E = m   

 

Di mana E adalah energi, m adalah massa materi yang 

akan di ubah menjadi energi , dan    adalah sebuah 

konstanta—kuadrat dari kecepatan cahaya. Nilai konstanta    

ini sangat besar yaitu 

90.000.000.000.000.000   /   atau 34.600.000.000 

m  /   

Jumlah energi yang sangat besar tersebut disosialkan dengan 

perubahan sejumlah kecil materi menjadi materi. Jumlah 
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massa yang di ubah menjadi energi tersebut dalam suatu 

benda begitu kecilnya sehingga tidak dapat di ukur. 

 

  Massa benda berhubungan langsung dengan beratnya. 

Berat sebuah benda adalah besar gaya tarik yang terjadi pada 

benda tersebut akibat benda langit terdekat. Di bumi, berat 

benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang terjadi pada 

benda tersebut, tetapi di bulan, berat benda tergantung pada 

daya tarik bulan terhadap benda tersebut. 

 

Secara umum, materi kimia merupakan konsep yang 

menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak, sehingga dianggap 

salah satu mata kuliah yang sulit bagi mahasiswa. Dalam 

memahami materi kimia membutuhkan pemahaman konsep 

yang kuat dan bersifat komprehensif. Sehingga, 

membutuhkan penggunaan representasi tingkat makroskopik, 

submikroskopik dan simbolik  

 

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki ilmu kimia, 

dalam memahami konsep kimia mahasiswa harus memiliki 

kemampuan mentransfer dan menghubungkan antara 

fenomena makroskopik, submiskroskopik dan simbolik. 

Menurut Hilton dan Nakhleh dari tiga tingkat representasi, 

tingkat submikroskopik merupakan tingkatan representasi 

yang paling bermasalah, hal ini karena tingkat representasi ini 

tidak benar-benar dapat terlihat melalui pengamatan, sehingga 

menyebabkan kesulitan dalam memahaminya. 

Ketidakmampuan mempresentasikan aspek submikroskopok 

dapat menghambat kemampuan memecahkan permasalahan 

yang berkaitan dengan fenomena makroskopik dan 

representasi simbolik. 

 Contoh Soal : 

1. TNT adalah senyawa karbon, nitrogen, dan oksigen. 

Karbon terdapat dalam dua bentuk —grafit (bahan yang 
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terdapat pada ―isi pensil‖) dan berlian. Oksigen dan 

nitrogen memenuhi lebih dari 98% atmosfer. Hidrogen 

adalah unsur yang bereksi ekplosif dengan oksigen sifat-

sifat unsur terutama manakah yang menentukan sifat 

sifatTNT? 

 Penyelesaian 

Sifat-sifat setiap unsur tersebut tidak mempengaruhi 

sifat senyawanya, sifat senyawa tidak tergantung pada unusr-

unsur tersebut. Senyawa mempunyai sejumlah sifat-sifat 

tertentunya sendiri, TNT dikenal terutama karena sifatnya 

yang eksplosif. 

 

2.2  MODEL DAN STRUKTUR ATOM 

 

Seorang filsuf Yunani yang bernama 

Democritus berpendapat bahwa bila suatu benda dibelah 

terus menerus, karenanya pada saat tertentu hendak 

diperoleh hendak diperoleh ronde yang tidak dapat 

dibelah lagi. Ronde seperti ini oleh Democritus disebut 

atom. Istilah atom berasal dari bahasa yunani ―a‖ yang 

berfaedah tidak, sedangkan ―tomos‖ yang berfaedah 

dibagi. Jadi, atom berfaedah tidak dapat dibagi lagi. 

Pengertian ini kemudian disempurnakan menjadi, atom 

adalah ronde terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat 

dibelah lagi namun namun sedang memiliki sifat kimia 

dan sifat fisika benda asalnya. 

 

Atom dilambangkan dengan ZXA, dimana A = nomor 

massa (menunjukkan massa atom, merupakan banyak 

proton dan neutron), Z = nomor atom (menunjukkan 

banyak elektron atau proton). Proton bermuatan positif, 

neutron tidak bermuatan (netral), dan elektron bermuatan 

negatif. Massa proton = massa neutron = 1.800 kali massa 

elektron. Atom-atom yang memiliki nomor atom sama 

http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Democritus_22610_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/A_21545__eduNitas.html
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dan nomor massa berlainan disebut isotop, atom-atom 

yang memiliki nomor massa sama dan nomor atom 

berlainan dinamakan isobar, atom-atom yang memiliiki 

banyak neutron yang sama dinamakan isoton. 

Democritus dan Leusipus pada tahun 400 SM menyatakan 

bahwa suatu materi memiliki bagian terkecil yang 

disebut atom, istilah dari bahasa Yunani atomos, yang berarti 

‗tidak dapat dibagi lagi. 

Pendapatnya ini ditentang oleh banyak pemikir ternama 

saat itu, seperti Plato dan Aristoteles yang berpendapat bahwa 

materi bersifat kontinu dan dapat dibelah menjadi bagian lebih 

kecil secara terus-menerus. 

Atom sebagai partikel dialam semesta yang diteliti secara 

ilmiah baru di akui pada abad ke-19. Pada masa di yunani 

kuno, konsep atom dicetuskan oleh demokritos namun karena 

teori itu banyak ilmuan yang meragukan dan meneliti 

kebenarannya. 

 

Macam-macam Model Atom 

Dalton mengatakan bahwa atom atom seperti bola pejal atau 

bola tolak peluru JJ.Thomson mengatakan bahwa atomm 

seperti roti kismis E.Rutherford mengemukakan atom seperti 

atur surya. 

 

a. Model Atom Dalton 

Pada tahun 1808, John Dalton yang merupakan seorang 

guru di Inggris, memainkan perenungan tentang atom. Hasil 

perenungan Dalton menyempurnakan teori atom Democritus. 

Bayangan Dalton dan Democritus adalah bahwa atom 

https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/1808_18757__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/John-Dalton_23664__eduNitas.html
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berwujud pejal. Dalam renungannya Dalton mengemukakan 

postulatnya tentang atom: 

 Setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang 

dinamakan dengan atom 

 Atom dari unsur yang sama memiliiki sifat yang sama 

 Atom dari unsur berlainan memiliki sifat yang berlainan 

pula 

 Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom 

unsur lain dengan reaksi kimia, atom tidak dapat dibasmi 

dan atom juga tidak dapat dihancurkan 

 Atom-atom dapat bergabung membentuk gabungan atom 

yang disebut molekul 

 Dalam senyawa, perbandingan massa masing-masing 

unsur adalah tetap 

Teori atom Dalton mulai membangkitkan minat terhadap 

penelitian mengenai model atom. Namun, teori atom Dalton 

memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menerangkan suatu 

larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin 

bola pejal dapat menghantarkan arus listrik padahal listrik 

adalah elektron yang memainkan usaha. Berfaedah 

mempunyai partikel lain yang dapat menghantarkan arus 

listrik. 

Menurut teori atom dalton : atom merupakan paetikel 

terkecil yang tidk dapat di bagi lagi. Kata atom 

sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu atomos, yang 

berarti tidak terbelahkan. 

Teori atom dalton ini mengibaratkan seperti bola 

pingpong kekerunganya, tidak menjelaskan adanya listrik 

didalam partikel atom. 
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Gambar Model Atom Dalton  

b. Model Atom Thomson 

 

Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh JJ. Thomson, 

eksperimen yang dilakukannya tabung sinar kotoda. Hasil 

eksperimennya menyalakan mempunyai partikel 

bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. 

Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron 

dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom 

bersifat netral. 

 

Kelemahan model Thomson ini tidak dapat 

menjelaskan struktur muatan positif dan negatif dalam 

bola atom tersebut. 

 

Penemuan elektron J.J Thomson dan R. Millikan pada 

tahun pertama abad ke-20 memberikan bukti 

ketidaksempurnaan model atom Dalton. J. J Thomson 

merinci pada model atom dalton yang mengemukakan, 

bahwa didalam atom terdapat elektron-elektron yang 

tersebar secara merata didalam ―bola‖ bermuatan positif. 
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 Teori Thomson berbentuk seperti roti kismis hal itu 

dikarenakan atom merupakan bola padat yang bermuatan 

proton / positif, wijen = elektronnya. Dan kekurangannya 

model atom thomson tidak menjelaskan adanya inti atom.
2
 

 
 

 

Gambar Model Atom Thomson 

 

c. Model Atom Rutherford 

 

Rutherford melakukan penelitianya tentang hamburan 

sinar a pada lempeng emas. Hasilpengamatanya tersebut 

dikembangkan dalam hipotetis model atom Rutherford :
3
 

1. Sebagai besar dari atom merupakan permukaan 

kosong. 

2. Atom memiliki inti atom yang bermuatan positif 

yang merupakan pusat massa atom. 

3. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan 

kecepatan yang sangat tinggi. 

                                                             
2 David E. Goldbreng, ph.d kimia untuk pemula. (erlangga jakarta 2004) 
3 David E. Goldbreng, ph.d kimia untuk pemula. (erlangga jakarta 2004) 
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4. Sebagian besar partikel a lewat tanpa mengalami 

pembelokan / hambatan Sebagian kecil 

dibelokkan, dan sedikit sekali yang dipantulkan. 

Menurut hukum fisika klasik, elektron yang 

memainkan usaha mengelilingi inti memancarkan 

energi dalam wujud gelombang elektromagnetik. 

Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu hendak 

kehabisan energi dan pengahabisannya menempel 

pada inti. 

 Model atom rutherford ini belum mampu 

menjelaskan dimana letak elektron dan cara rotasinya 

terhadap inti atom. 

 Elektron memancarkan energi ketika memainkan 

usaha, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. 

Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom 

hidrogen (H) 

 

Gambar Model Atom Rutherford 

d. Model atom moderen 
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Model Atom Modern berdasarkan pada teori atom 

menurut para ahli yang dikemukakan oleh beberapa 

ilmuwan antara lain Louis de Broglie, Erwin 

Schrodinger dan Werner Heisenberg. Menurut teori 

ini atom terdiri atas inti yang terdiri dari 2 jenis 

nukleon (proton dan neutron) sementara elektron 

berada di sekeliling inti atom. 

Karena kedudukan elektron tidak dapat 

ditentukan secara pasti, yang dapat dikatakan adalah 

keboleh jadian (peluang) menemukan elektron yang 

disebut dengan orbital. 

Orbital yang mempunyai tingkat energi yang 

sama dapat membentuk kulit atom, dimana semakin 

rendah energinya maka semakin dekat ke inti atom. 

Secara umum teori atom modern dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar Model Atom moderen 

e. Teori Atom Bohr 
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Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan 

pendapatnya bahwa elektron memainkan usaha 

mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu 

yang disebut kulit atom. Model atom Bohr merupakan 

penyempurnaan dari model atom Rutherford. 

Elektron memainkan usaha mengelilingi inti 

pada tingkat - tingkat energi tertentu,Dalam orbital 

tertentu, energi elektron adalah tetap. Elektron hendak 

menyerap energi bila berpindah ke orbit yang semakin 

luar dan hendak menjadikan merdeka energi bila 

berpindah ke orbit yang semakin dalam 

 

Teori atom bohr terdiri atas inti yang 

bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang 

bermuatan negatif. Elektron mengelilingi inti lintasan 

(orbit) yang disebut kulit. Dari arah inti kulit 

diberikan simbol K kulit nomor 1, L kulit nomor 2, M 

dan seterusnya.
4
 

Keunggulan model atom Bohr 

Atom terdiri dari beberapa kulit sebagai tempat 

berpindahnya elektron. 

Kelemahan model atom Bohr 

a. tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek 

Strack. 

b. Tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam 

ikatan kimia dengan       berpihak kepada yang 

                                                             
4 Sukardjo, kimia fisika. (jakarta Rineka cipta, 2004) 

http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Niels-Bohr_24758_p2k-unkris.html
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benar, pengaruh ajang magnet terhadap atom-atom, 

dan spektrum atom yang berelektron kebanyakan 

 

 Teori ini yang masih di pakai sampai 

sekarang teori ini di ibaratkan tatasurya. Matahari = 

inti atom, pelanet = elektron yang bergerak keliling 

sesuai orbit. 

 
 

Gambar Teori Atom Bohr 

 

Contoh soal dan pembahasannya: 

 

1. Jelaskan mengapa teori dan model atom 

Rutherford mampu membuktikan bahwa model 

atom Thomson kurang tepat? 

 

Pembahasan 

 

Teori dan model atom Rutherford melakukan 

percobaan dengan menggunakan hamburan sinar 

alfa yang ditembakkan pada lapisan logam emas 

tipis. Menurut ia, jika teori dan model atom 
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Thomson benar, seluruh sinar alfa akan 

diteruskan tanpa ada yang dibelokkan. Pada 

kenyataannya, sinar alfa ada yang dibelokkan, 

bahkan ada yang dipantulkan 

membentuk sudut antara 90-180∘∘. Hasil 

percobaannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 
f. Struktur Atom 

Struktur atom merupakan satuan dasar 

materi yang terdiri dari inti atom beserta awan 

elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti 

atom mengandung campuran proton yang bermuatan 

positif dan neutron yang bermuatan netral (terkecuali 

pada Hidrogen-1 yang tidak memiliki neutron). 

Elektron-elektron pada suatu atom terikat pada inti 

atom oleh gaya elektromagnetik. Demikian pula 

sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lainnya 

membentuk suatu molekul. Atom yang mengandung 

banyak proton dan elektron yang sama bersifat netral, 

sedangkan yang mengandung banyak proton dan 

elektron yang berlainan bersifat positif atau negatif 

dan merupakan ion. Atom dikelompokkan 

berlandaskan banyak proton dan neutron pada inti 

http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Proton_25576_p2k-unkris.html
http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Neutron_24747_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Inti-Atom_23547__eduNitas.html
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atom tersebut. Banyak proton pada atom menentukan 

unsur kimia atom tersebut, dan banyak neutron 

menentukan isotop unsur tersebut. 

Istilah atom berasal dari Bahasa Yunani, yang 

berfaedah tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang 

tidak dapat dibagi-bagi lagi. Pemikiran atom sebagai 

komponen yang tidak dapat dibagi-bagi lagi pertama 

kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani. Pada 

seratus tahun ke-17 dan ke-18, para kimiawan 

menaruh dasar-dasar pemikiran ini dengan 

menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat 

dibagi-bagi semakin jauh lagi menggunakan metode-

metode kimia. Selama kemudian seratus tahun ke-19 

dan awal seratus tahun ke-20, para fisikawan sukses 

menemukan struktur dan komponen-komponen 

subatom di dalam atom, membuktikan bahwa 'atom' 

tidaklah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Prinsip-

prinsip mekanika kuantum yang dipakai para 

fisikawan kemudian sukses memodelkan atom.  

 

Struktur atom adalah susunan dan sebaran 

partikel penyusun atom yang terdiri dari inti atom dan 

elektron yang mengitarinya didalam sebuah atom 

netral. 

 

Relatif terhadap pengamatan sehari-hari, atom 

merupakan objek yang sangat kecil dengan massa 

yang sama kecilnya pula. Atom hanya dapat dipantau 

menggunakan peralatan khusus seperti mikroskop 

penerowongan payaran. Semakin dari 99,9% massa 

atom berpusat pada inti atom, dengan proton dan 

neutron yang bermassa nyaris sama. Setiap unsur 

paling tidak memiliki satu isotop dengan inti yang 

tidak stabil yang dapat merasakan peluruhan 

radioaktif. Hal ini dapat mengakibatkan transmutasi 

https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Inti-Atom_23547__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/India_12987__eduNitas.html
http://p2k.unkris.ac.id/en1/1-3065-2962/Yunani_15644_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Mekanika-Kuantum_24491__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Peluruhan-Radioaktif_25027__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/eng/114-10/Peluruhan-Radioaktif_25027__eduNitas.html


17 
 

yang mengubah banyak proton dan neutron pada inti. 

Elektron yang terikat pada atom mengandung 

sejumlah aras energi, ataupun orbital, yang stabil dan 

dapat merasakan transisi di antara aras tersebut 

dengan menyerap ataupun memancarkan foton yang 

sesuai dengan perbedaan energi antara aras. Elektron 

pada atom menentukan sifat-sifat kimiawi suatu unsur 

dan memengaruhi sifat-sifat magnetis atom tersebut.  

 

setelah dalton mengemukakan teorinya, 

sebagai penemuan pertama menunjukkan bahwa atom 

tidak dapat di bagi lagi, akan tetapi sebenarnya atom 

itu sendiri tedapat beberapa bagian yaitu 

Radioaktivitas alami dan interaksi listrik dua jenis 

bukti yang berbeda tentang struktur penyusunan atom 

ini, partikel penyusun atom yang palingpenting. Sifat-

sifatnya yang paling penting . proton dan nukleus  

terdapat dalam nukleus/inti atom  yang sangat kecil. 

Elektron terdapat diluar nukleus. 

 

 Muatan (e) Massa (sma) Letak 

Proton 

 

Neutron 

 

Elektron  

+1 

 

0 

 

-1 

1,00728 

 

1,00894 

 

0,0005414 

Di dalam 

nukleus 

 

Di dalam 

nukleus 

 

Di luar 

nukleus 

 

Tabel  partikel penyusun atom 

 

Ada dua jenis muatan listrik yang terjadi di 

alam, positif dan negatif dua jenis muatan ini saling 

berlawanan dan saling meniadakan pengaruh satu 
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dengan yang lainnya. Muatan listrik yang berlawanan 

saling tarik menarik sedangkan muatan listrik yang 

sama saling tolak menolak. Jika atom mempunyai 

muatan positif dan negatif yang sama besarnya, atom 

tersebut tidak bermuatan lagi yang berarti netral. 

Muatan elektron adalah satuan muatan listrik 

mendasar (besarnya sama dengan 1,6 ×       ) dan 

dilambangkan dengan e. 

 

Jumlah proton pada nukleus menentukan 

sifat-sifat kimia unsur yang bersangkutan jumlah 

proton tersebut disebut nomor atom unsur. Setiap 

unsurmempunyai nomor atom yang berbeda. Sebuah 

unsur dapat diedintifikasi 

  

berdasarkan namanya atau nomor atomnya. Nomor 

atom dapat ditentukan dengan melihat angka subskrip 

di depan lambang unsur yang bersangkutan contohnya 

karbon dilambangkan dengan   . 

 

2.3  KONFIGURASI ELEKTRON DAN IKATAN KIMIA 

 

1. Konfigurasi Elektron 

Bohr mengajukan bahwa di dalam setiap atom 

hidrogen, elektron berputar mengelilingi inti atom pada 

salah satu orbit yang melingkari inti tersebut. Setiap orbit 

mempunyai jari-jari tertentu yang sesuai dengan jumlah 

energi tertentu yang di miliki elektron. 

 Bilangan kuantum dan energi elektron 

Sebuah elektron tertentu diedintifikasikan 

berdasarkan empat bilangan kuantum yang menunjukan 

energinya, oreantasinya dalam ruang, dan kemampuan 

dalam interaksinya dengan elektron lain. Untuk 

mempelajari penentuan struktur elektron atom, kita harus 
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mempelajri (1) nama, lambang, dan nilai bilangan 

kuantum yang diperbolehkan (2) urutan pertambahan 

energi alektron sebagai fungsi dari sejumlah bilangan 

kuantum atom tersebut. 

Nama bilangan  

kuantum 

lambang Batasan-batan 

 

Utama 

 

Momentum 

angular 

 

Magnetik 

 

Spin 

 

 

n 

 

l 

 

m 

 

s 

 

Semua bilangan 

bulat positif 

 

0, ..., n-1 sesuai 

urutan bilangan bulat 

-l,...,0,..., + l  sesua 

urutan bilangan bulat 

-
 

 
, +

 

 
 

Tabel  bilangan kuantum 

 

Bilangan kuantum utama elektron adalah bilangan 

kunatum yang paling penting dalam menentukan energi 

elektron. Secara umum semakin tinggi bilangan kuantum 

utama, energi elektron akan semakin tinggi pula. Elektron 

bilangan kuantum yang lebih tinggi iyalah terletak lebih 

jauh dari pada inti atom dari pada elektron bilangan 

kuntum yang lebih rendah.
5
 

Bilangan kuantum momentum angular juga 

berpengaruh dengan energi elektron, akan tetapi secara 

umum pengaruhnya tidak lebih besar seperti pengaruh 

bilangan kuantum utama. Nilai / sering dilambangkan 

dengan huruf untuk mengurangi kebingungan jika nilai / 

ini ditulis bersama dengan bilangan kuatum utama. 

                                                             
5 David E. Goldbreng, ph.d kimia untuk pemula. (erlangga jakarta 2004) 
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Lambang-lambang huruf nilai / untuk atom tingkat dasar 

diperlihatkan dalam tabel berikut. 

 

 Nilai 

/ 

Lambang huruf 

0 

1 

2 

3 

s 

p 

d 

f 

 

Tabel Lambang huruf untuk bilangan kuantum 

momentum angular 

 Bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi 

dalam ruang elektron. Tetapi biasanya tidak berpengaruh 

pada energi elektron. Nilai bilangan kuantum magnetik 

tergantung pada nilai l untuk elektron yang bersangkutan. 

 Bilangan kuantum spin berhubungan dengan 

―spin/rotasi‖ elektron pada :sumbunya‖ biasanya nilai 

bilangan kuantum ini tidak mempengaruhi energi 

elektron. 

 Bilangan kuantum n dan l  menentukan energi setiap 

elektron (terlepas dari pengaruh medan listrik ekternal 

dan medan magnetik eksternal, yang seringkali tidak 

menjadi fokus pelajaran kimia umum), energi elektron 

akan meningkat bersamaan dengan bertambahnya hasil 

penjumlahan n + l; semakin rendah n + l untuk sebuah 

elektron dalam atom, semakin rendah pula energinya. 
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 Azas larangan pauli menyatakan bahwa tidak ada dua 

elektron dalam atom yang sama yang mempunyai empat 

bilangan kuantum yang sama. Bersama dengan urutan 

peningkatan energi, kita dapat menggunankan azas ini 

untuk menyimpulkan urutan pengiusian kulit elektron 

dalam atom. 

 Elektron dalam sebuah atom yang mempunyai nilai n 

yang sama dikatan berada pada kulit yang sama, elektron 

dalam sebuah atom yang mempunyai nilai n dan l  yang 

sama dikatakan mempunyai subkulit yang sama.  

   Jadi kulit pertama mempunyai satu 

subkulit, kulit kedua mempunyai dua subkulit, dan 

seterusnya.  

Tingkat energi n Jenis subkulit  Jumlah 

subkulit 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

s,p 

s,p,d 

s,p,d,f 

s,p,d,f,g 

s,p,d,f,g,h 

s,p,d,f,g,h,i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Tabel susunan subkulit pada kulit elektron 

 Berdasarkan nilai bilangan kuantum magnetik yang 

diperbolehkan, selanjutnya masing-masing subkulit 

dibagi menjadi beberapa orbital.jumalh orbital pada 

subkulit tergantung pada jenis subkulit, akantetapi tidak 

tergntung pada nilai n. 

Jenis 

subkulit 

Nilai m  

yang 

diijinkan 

Jumlah 

orbital 

Jumlah 

maksimum 

elektron 
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s 

p 

d 

f 

 

0 

-1,0,1 

-2,-1,0,1,2 

-3,-2,-

1,0,1,2,3 

1 

3 

5 

7 

2 

6 

10 

14 

Tabel jumlah elektron pada subkulit 

 

Prinsip pembentukan konfiguras elektron 

 Jika nomor atom bertambah satu, maka sebuah atom 

mempunyai satu elektron lebih banyak daripada atom 

sebelumnya. Jadikita dapat memulai dengan atom 

hodrogen dan dengan menambahkan elektron satu per 

satu akan terbentuklah konfigurasi elektron dari unsur-

unsur lainnya. Pada pembentukan struktur elektron atom 

unsur,elektron trakhir di tambahkan ke subkulit yang 

tingkat energi paling rendah. Urutun energi relatif dari 

semua subkulit yang penting dalam sebuah atom, 

energidari berbagai subkulit ini ditempatkan di sepanjang 

sumbu vertikal.  
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 6f — — — — — — 

 7p — — —  6d — — — — — 

 5f — — — — — — 

7s —  6p — — —  5d — — — — — 

 4f— — — — — — 

6s —  5p — — —  4d — — — — — 

5s —  4p — — —  3d — — — — — 

4s — 

 3p — — — 

3s — 

 2p — — —  

2s — 

 

1s —  

Gambar diaigram tingkat energi 

Dari kiri ke kanan untuk menghindari terjadinya tumpang-

tindih yang dapat membingungkan. Urutan peningkatan 

energinya ialah sebagai berikut: 

 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 

7s, 5f, 6d  

Diagram seprti pada gambar diatas dapat digunakan untuk 

menggambarkan konfigurasi elektron. 
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 (Lihat Gambar di bawah) anak panah yang mengarah 

ke atas melambangkan elektron yang mempunyai satu arah 

rotasi, dan anak panah yang mengarah ke bawah 

melambangkan elektron dengan rotasi yang berlawanan arah.  

Pada atom dengan subkulit p,d, dan f yang tidak terisi penuh, 

elektron-elektron tersebut berusaha sebisa mungkin untuk 

tetap tidak berpasangan. Efek ini tersebut kaidah hund 

tentang keragaman maksimum. 

   
 
 

  
 
 

 

      
  

   
 

  

  
 

    

       Atom O 

Gambar konfigurasi elektron dari atom oksigen 

2. Ikatan Kimia 

  

Ikatan kimia merupakan ikatan dalam interkasi gaya 

tarik menarik antara dua atom molekul yang 

menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Ialah gaya 

yang mampu mengikat atom-atom pada molekul atau 

gabungan ion pada auatu senyawa. Ikatan kimia terbentuk 

setiap atom memiliki kecendungan untuk memiliki 

susunan elektron yang stabil seperti gas mulia yang 

memiiliki susunan elektron dikulit terluar (elektron 

valensi) yang membuka dua/duplet.atom atau unsur yang 

belum stabil memiliki bebrapa cara untuk mencapai 

kesetabilannya, yaitu dengan melepas elektron, 
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menangkap elektron, maupun mengguankan pasangan 

elektron secara berama. 

 

Rumus kimia 

 Sebagian besar materi yang ditemukan di alam 

berbentuk senyawa atau campuran dan hanya sedikit yang 

berbentuk unusur bebas. Hukum alam yang berlaku 

menyatakan bahwa bentuk yang paling mudah ditemui 

adalah bentuk dengan tingkat energi terendah. Kerena 

senyawa lebih sering ditemui daripada unsur bebas, maka 

dapat disimpulkan bahwa bentuk gabungan tersebut 

mempunyai tingkat energi yang lebih rendah. 

Sebaliknya unsur-unsur yang terjadi secara alami sebagai 

unsur bebas harus memiliki beberapa sifat 

yangberhubungan dengan tingkat energi yang relatif 

rendah. 

 

 Ingat bahwa sepasang atom hidrogen yang terkait 

menjadi satuakan membentuk molekul hidrogen. Ada 

tujuh unsur, yang jika tidak bergabung dengan unsur lain 

akan membentuk molekul diattomik (mempunyai dua 

atom). Unsur-unsur ini adalah hidrogen, nitrogen, 

oksigen, fluor, klor, brom dan iod. 

 

Aturan oktet 

 

 Unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, 

dikenal sebagai gas mulia dan terdapatdi alam sebagai 

mulekul monoatomik (hanya mempunyai satu atom). Di 

alam, atom-atom gas mulia ini tidak bergabung dengan 

atom unsur lain atau dengan atom lain dari golongan 

sendir. 

Muatan pada inti atom dan jumlah elektron pada kulit 

velensi menentukan sifat-sifat kimia atom. Konfigurasi 
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elektron gas mulia (kecuali untuk helium) padakulit 

valensi berisi delapan elektron, sebuah konfigurasi yang 

sangat setabil dan disebut aturan oktet. 

 

a. Ikatan ion 

 Ikatan ion ialah yang terjadi antara ion positif 

(kation) dengan ion negatif (anion) yang melakukan 

perpindahan atau terimarah elektron dari atom yang 

satu ke atom lainnya. 

Contoh ikatan ion : 

ikatan dalam senyawa CaCI 2  

konfigurasi elektron Ca : 2 8 8 2, elektron valensi = 2 

konfiguarsi elektron CI : 2 8 7, elektron valensi = 7 

agar kedua atom tersebut srabil maka atom Ca 

cendrung melepaskan 2 elektron membentuk Ca 2+ 

dan atom CI cendrung menerima 1 elektron CI -. 

 

b. Ikatan kovalen 

Unsur hidrogen berbentuk molekul ditomik, 

H2. Karena kedua atom hidrogen identik, keduanya 

tidak mempunyai muatan yang berlawanan. Masing-

masing atom hidrogen bebas mengandung suatu 

elektron tunggal, jika kedua atom tesebut hendak 

mencapai konfigurasi elektron maka masing-masing 

atom berada cukup dekat satu dengan yang lain. 

Inti atom hidrogen yang bermuatan positif 

akann tarik menarik dengan pasangan elektron yang 

digunakan bersamaan dan secara efektif, terbentuklah 

sebuah ikatan. Ikatan yang terbentuk dari pemakain 

bersama sepasang elektron (atau lebih dari satu 

pasang) antara ke dua atom  di sebut ikatan kovalen
6
. 

                                                             
6 David E. Goldbreng, ph.d kimia untuk pemula. (erlangga jakarta 2004) 
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Atom-atom dalam ion poliantomik juga di 

hubungkan oleh ikatan kovalen, dalam kasus ini, 

muatan bersih ion ditentukan oleh jumlah total 

elektron dan jumlah proton.   

     Sebagai 

contoh ion amonium    
  terbentuk dari lima atom 

yang mengandung jumlah elektron (10) yang lebih 

sedikitdari pada jumlah proton (11). 

Untuk menuliskan diagram titik elektron 

untuk molekul yang mengandung beberapa atom, 

tentukan jumlah elektron valensi yang terdapat pada 

masing-masing atom. Kedua tentukan jumlah elektron 

yang diperlukan untuk memenuhi aturan oktet tanpa 

pemakian bersama elektron. Perbedaan jumlah 

elektron antara kedua langkah pertama ini ialah 

jumlah elektron yang terkait, tempatkan atom-atom 

tersebut sesimetris mungkin. Tempatkan jumlah 

elektron yang akan dipakai bersama diantara atom-

atom tersebut sepasang demi sepasang, pertama-tama 

sepasang elektron di antara tiap pasang atom. 

Dalam ion poliatomik, jumlah elektronyang 

ada biasa lebih banyak maupun lebih sedikit dari pada 

jumlah elektron yang terdapat pada kulit valensi 

atom-atom pada ion tersebut. Penangkapan atau 

pelepasan elektron ini menghasilkan muatan. 

  Ikatan Ionik vs ikatan kovalen 

   Istilah iktan dapat diterapkan pada berbagai 

situasi dimana dua atom atau lebih bergabung 

bersama dalam jarak yang cukup dekat sehingga 

atom-atom itu membentuk spesies karateristik yang 

memiliki sifat-sifat khusus dan dapat dilambangkan 

dengan rumus kimia. Dalam senyawa yang terdiri dari 

ion-ion ikatan dihasilkan dari tarik menarik antara 
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ion-ion yang muatannya berlawanan. Pada senyawa 

seperti itu yang umumnyaberwujud padat, masing-

masing ion dikelilingi di seluruh sisinya oleh ion-ion 

yang muatannya berlawanan. 

   Ion poliatomik memiliki ikatan kovalen 

seperti keseluruhan muatanya.muatan pada ion 

poliatomik menyebabkan ikatan ionik antara gugus-

gugus atom ini dengan ion-ion yang muatannya 

berlawanan. Dalam penulisan struktur titik elektron, 

perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen 

harus ditunjukkan dengan jelas. 

2.4  WUJUD ZAT DAN PERUBAHAN FASE 

Sebelum mengetahui apa saja wujud zat, perlu 

diketahui terlebih dahulu apa itu zat. Bisa dikatakan zat 

merupakan sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa 

dan mempunyai sifat yang berbeda. Massa di sini yakni 

banyaknya partikel yang terdapat pada suatu zat.
7
 

Sedangkan wujud zat adalah segala macam bentuk. 

Secara umum bentuk dari zat dapat dibedakan menjadi tiga 

macam yakni padat, cair dan gas. 

Jenis dan Karakteristik Wujud Zat 

Setidaknya terdapat 3 jenis wujud zat yakni padat, 

cair dan gas. Masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-

ciri tersendiri, antara lain: 

 

 

                                                             
7 Dahar, R. W. 1988. Teori-teori Belajar. Erlangga: Jakarta. 
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Zat Padat 

Zat padat merupakan zat atau benda yang mempunyai 

bentuk dan volume selalu tetap, contohnya seperti meja, kursi, 

batu dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari zat padat 

antara lain: 

Susunan partikel sangat rapat serta teratur, gaya tarik menarik 

yang terjadi antara satu partikel dengan partikel lainnya sangat 

kuat, Gerak antar partikel sangat terbatas, hanya bergetar 

saja.Mempunyai bentuk dan volume yang selalu tetap. 

Zat Cair 

Zat cair adalah suatu zat atau benda yang memiliki 

volume tetap namun bentuknya dapat berubah-ubah 

tergantung wadahnya seperti air yang berada di dalam gelas 

atau ember. Sedangkan ciri-ciri dari zat cair yakni: 

Mempunyai susunan partikel yang kurang rapat serta 

sedikit tidak teratur, Gaya tarik menarik antar partikel cukup 

lemah, Tidak semua partikel dapat bergerak secara bebas, 

Bentuk dari zatnya disesuaikan dengan wadah atau tempat 

yang diisi atau untuk meletakkan zat cair, Mempunyai volume 

yang selalu tetap.
8
 

Zat Gas 

Zat gas merupakan zat atau benda yang dapat 

berubah-ubah tergantung dari tempatnya, seperti gas berada di 

dalam balon, botol kosong, gas di dalam ban dan lain 

sebagainya. Ciri-ciri dari zat gas antara lain: 

                                                             
8 Linda risnayanti, MA, Kimia Fisika., (Guepedia, jakarta : 2021) 
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Memiliki susunan partikel yang sangat renggang dan juga 

tidak teratur, Gaya tarik menarik antar partikel sangat lemah, 

Pergerakan antar partikel sangat bebas, Bentuknya selalu 

berubah-ubah, disesuaikan dengan bentuk wadahnya, 

Mempunyai bentuk volume yang selalu berubah dan juga 

tidak tetap. 

 

Materi wujud zat dan perubahannya merupakan salah 

satu materi IPA, khususnya fisika yang bersifat abstrak, 

sehingga sulit untuk dipahami siswa secara langsung. Materi 

wujud zat dan perubahannya adalah materi yang dekat dengan 

kehidupan siswa, sehingga banyak ditemukan fenomena-

fenomena alam yang dapat dikaitkan dengan konsep yang 

dipelajari siswa. Dengan karakteristik materi yang demikian, 

maka diperlukan keterampilan proses sains untuk membentuk 

konsep siswa dalam proses pembelajaran fisika. Hal tersebut 

sejalan dengan yang menyatakan bahwa keterampilan proses 

sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode 

ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan 

ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keterampilan proses 

sains sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk 

menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains, 

serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurut, 

penguasaan konsep IPA siswa kelas eksperimen yang 

diberikan pembelajaran dengan inkuiri terbimbing berbeda 

dari siswa kelas kontrol yang diberikan pembelajaran 

konvensional, dan keterampilan proses sains siswa berkorelasi 

positif dengan penguasaan konsep IPA. menyimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 

proses pada materi kalor dapat meningkatkan hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Dari penelitian tersebut, 
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dapat dikatakan bahwa keterampilan proses sains dapat 

menunjang penguasaan pengetahuan siswa.
9
 

 

  Fase adalah kondisi atau wujud dari suatu zat, yang 

dapat berupa padat, cair, dan gas. Fase juga dibedakan 

menjadi singlephase dan multiphase. Aliran singglephase 

merupakan aliran yang hanya terdiri dari 1 fase saja. Aliran 

multiphase adalah aliran simultan dari beberapa fase dari 

sebuah zat. Aliran dua fase (two-phase low) merupakan 

sebuah contoh aliran multifase yang hanya melibatkan dua 

macam wujud dari suatu zat dalam sebuah aliran. Aliran dua 

fase banyak dijumpai dalam proses-proses industri maupun 

kehidupan sehari-hari, seperti pada boiler, reactor, heat 

exchanger, geothermal dan sebagainya.
10

 

 

 Studi mengenai aliran dua–fase mengalami 

perkembangan pesat dengan adanya banyak penelitian 

mengenai aliran dua fase yang bermacam – macam, studi 

aliran dua fase dapat dikelompokkan menurut kombinasi 

antara fasenya, aliran dua-fase dapat dibedakan menjadi aliran 

(gas-cair, cair-padat, dan padat-gas), menurut arah alirannya 

(searah keatas, searah kebawah, dan berlawanan arah), 

                                                             
9 Rahayu, E., Susanto, H., & Yulianti, D. 2011. Pembelajaran Sains dengan 

PendekatanKeterampilanProsesuntukMeningkatkanHasilBelajardanKemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 7(2): 106-110. 

 
10 Rizal, M. 2014. Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Multi 

Representasi terhadap   Keterampilan Proses Sains dan Penguasaan Konsep IPA 

Siswa SMP. Jurnal Pendidikan Sains, 2(2). 
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menurut kedudukan saluran (mendatar, vertikal, dan miring). 

Semua aliran tersebut dapat terjadi pada pipa berukuran 

normal (normal pipe), besar (large pipe), mikro (micro pipe), 

dan mini (mini pipe). Sehingga studi tentang aliran dua-fase 

sangat luas dan beragam. 

 Contoh soal : 

1. Pengertian dari zat adalah..... 

A. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk 

B. Sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang 

C. Sesuatu yang memiliki bentuk berubah-ubah 

D. Sesuatu yang tidak bersam 

B. sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang 

2. Zat yang memiliki sifat bentuk dan volumenya tetap 

adalah zat.... 

A. Padat  

B. Cair  

C. Gas  

D. Padat dan cair 

A .padat 

3. Zat yang memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan 

volumenya tetap adalah zat.... 

A. Gas 

B. Padat 

C. Cair 

D. Cair dan gas 

C .cair 

4. Gas mempunyai sifat mudah dimamnfaatkan 

dibandingkan zat pada atau zat cair. Hal ini disebabkan 

karena....... 

A. Gaya kohesi gas lemah 
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B. Jarak antar melekul gas berjauhan 

C. Gas tidak dapat di lihat 

D. Jarak antar molekul gas berdekatan 

B. jarak antar molekul gas berjauhan 

5. Zat apabila didinginkan pada umumnya akan..... 

A. Memuai 

B. Menyusut 

C. Mengeras 

D. Mengembun 

C. mengeras 

 

6. Perubahan wujud dari zat cair menjadi padat disebut..... 

A. Menguap 

B. Mencair 

C. Mengembun 

D. Membeku 

D. membeku 

7. Contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi padat 

adalah.... 

A. Kapur barus yang hilang 

B. Air membeku menjadi es 

C. Terbentuknya salju 

D. Lilin yang terbakar 

C. terbentuknya salju 

8. Berikut ini proses perubahan wujud zat yang melepas 

kalor adalah pada saat zat..... 

A. Membeku dan menguap 

B. Membeku dan mengembun 

C. Menguap dan melebur 
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D. Melebur dan mengembun 

B. membeku dan mengembun 

9. Perhatikan gambar berikut‼ 

Padat 
 
→ cair 

 
→ gas 

         
 
←        

 
← 

Perubahan wujud yang melepas kalor sesuai gambar 

ditujukkan oleh nomor..... 

 

A. 3 dan 4 

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 2 

D. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

10. Minyak kelapa pada musim dingin dapat membeku. 

Peristwa ini disebabkan minyak kelapa.... 

A. Pada musim dingin tidak mendapatkan kalor 

B. Pada musim dingin kelebihan energi kalor 

C. Kurang menghasilkan kalor sehingga membeku 

D. Banyak melepas kalor sehingga membeku 

D .banyak melepaskan kalor sehingga membeku 

11. Dinding bab dalam termos dibentuk dari materi mengkilat 

dan bertujuan untuk mempertahankan suhhu air dengan 

cara..... 

A. Mengurang kalor di antara dinding-dinding termos 

B. Mempertahankan agar udara di dalam termos tetap 

hangat 

C. Mengurangi konveksi 

D. Mengurangi radiasi 

A. mengerung kalor di antara dinding-dinding termos 
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Latihan ;  

1. Berikan nilai-nilai n, l, dan ml untuk orbital-orbital pada 

subkulit 4d!  

2. Berapakah jumlah total orbital yang terkait dengan 

bilangan kuantum n = 3?  

3. Elektron dalam atom tertentu berada pada tingkat 

kuantum n = 2.sebutkan semua nilai   l dan ml electron 

tersebut! 
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