
 

 

  

By: 



                                                                                                                        Struktur Atom 
1 
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modul ini ternyata bukan semata-mata hasil usaha saya tetapi semua ini karena Kasih dan 

AnugerahNya. 

 Dalam pembahasan dalam modul ini akan diuraikan mengenai struktur atom, mulai dari 

model atom modern yang menyangkut susunan atom, nomor dan massa atom, isotop, isobar, isoton, 

konfigurasi elektron, dan elektron valensi, sampai pada perkembangan teori atom yang pertama 

dikemukakan oleh John Dalton hingga Erwin Schrodinger. 

 “No Bodies Perfect and One only is God” oleh sebab itu saya menyadari bahwa modul ini 

masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran, kritik, dan nasehat yang sifatnya membangun dari 

pihak-pihak yang terkait diharapkan agar boleh menjadi lebih baik lagi di lain kesempatan. Seperti 

ada tertulis: “Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, 

maka pengetahuannya akan bertambah (Amsal 9: 9). 

 Harapan saya semoga dengan modul ini boleh dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

kita.  
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ara ahli menerima keberadaan atom walaupun belum pernah melihatnya. Untuk 

menjelaskan fakta yang ditemukan dari percobaan atau dari kehidupan sehari-hari, para 

ahli mengajukan model, yaitu suatu gambar rekaan berdasarkan data eksperimen dan kajian teoritis 

yang mereka lakukan. Para ahli tidak pernah tahu secara pasti seperti apakah atom itu. Oleh karena 

itu kebenaran suatu model atau teori atom tidak mutlak. Apabila pada perkembangan selanjutnya 

ditemukan fakta yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan suatu teori yang ada, maka teori 

tersebut perlu disempurnakan atau bahkah harus ditolak. 

 Model atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurut Dalton, 

atom adalah suatu partikel kecil yang sudah tak dapat dibagi. Tetapi kini para ahli yakin bahwa atom 

terdiri atas tiga jenis partikel dasar, yaitu proton, elektron.dan neutron. Kita akan segera membahas 

struktur atom menurut pangangan modem, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang 

perkembangan model atom. 

 

 

  P 
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<1>.  SUSUNAN ATOM  

Menurut pandangan modern, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan awan partikel 

bermuatan negatif yang disebut elektron, yang senantiasa bergerak mengitari inti atom, Inti atom 

sangat kecil jika dibandingkan terhadap atom secara keseluruhan tetapi sangat pejal (lihat Gambar 

1). 

 ◄   Gambar 1. Model Atom Modern 

Inti atom merupakan tumpukan dari dua jenis nukleon (partikel penyusun inti), yaitu proton 

dan neutron. Proton dan neutron mempunyai massa yang dapat dikatakan sama, masing-masing 1 

sma. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan neutron tidak bermuatan (netral). Massa elektron, 

jauh lebih kecil, yaitu sekitar 1 / 1836 sma. Jadi, massa atom terpusat pada intinya. Muatan dari 1 

proton sama dengan muatan 1 elektron, yaitu 1,6 x 10-19 coulomb, tetapi berbeda tandanya. Biasanya 

muatan proton dan elektron dinyatakan sebagai muatan relatif terhadap elektron, jadi muatan proton 

dinyatakan +1 dan elektron -1. Sifat ketiga partikel dasar penyusun atom disimpulkan pada Tabel 1. 

 

Partikel Lambang 
Massa Muatan 

Dalam Gram Dalam sma Dalam Coulomb Dalam e 

Proton 

Elektron 

Neutron 

p 

e 

n 

1,673 x 10-24 

9,11 x 10-28 

1,675 x 10-24 

1 

0,00055 

1 

+ 1,6 x 10-19 

- 1,6 x 10-19 

0 

+1 

- 1  

0  

▲ Tabel 1. Massa dan Muatan Partikel Penyusun Atom 

 

Elektron berada di luar inti dan senantiasa beredar mengitari inti atom. Akan tetapi 

kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat dikatakan adalah 

kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Oleh karena itu kedudukan elektron 

digambarkan berupa awan. Tebal-tipisnya awan menyatakan besar-kecilnya kebolehjadian 

menemukan elektron di daerah itu. Daerah dengan kebolehjadian menemukan elektron ini disebut 

orbital. Kebolehjadian menemukan elektron dalam atom hidrogen pada keadam normal diberikan 

pada Gambar 2. 
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▲ Gambar 2. Daerah dengan kebolehjadian menemukan elektron dalam atom hidrogen. 

 

 Dalam atom terdapat banyak orbital dan tiap orbital dapat ditempati oleh maksimum 2 

elektron. Elektron dalam satu orbital mempunyai energi tertentu yang khas bagi orbital itu. Jadi, 

orbital mana yang akan ditempati oleh suatu elektron bergantung pada energi elektron itu. Elektron 

dengan energi terendah menempati orbital yang paling dekat dengan inti, sementara yang energinya 

lebih besar dapat menempati orbital yang lebih jauh dari inti. Oleh karena itu orbital disebut juga 

tingkat energi. Makin jauh dari inti makin besar tingkat energinya. 

 Orbital yang mempunyai tingkat energi sama atau hampir sama membentuk apa yang disebut 

kulit atom. Jadi kulit atom adalah himpunan dari 1 atau lebih orbital. Kulit yang paling dekat dengan 

inti disebut kulit K, kulit berikutnya disebut kulit L, dan seterusnya sesuai urutan abjad. Kulit atom 

dibedakan oleh suatu bilangan bulat positif yang disebut bilangan kuantum utama yang 

dilambangkan dengan n. Kulit K mempunyai harga n = 1; kulit L mempunyai harga n = 2, dan 

seterusnya. Harga n berkaitan dengan jarak atau energi rata-rata elektron pada setiap kulit. Hubungan 

antara harga n, lambang kulit, jumlah orbital dan jumlah elektron untuk 4 kulit pertama diberikan 

dalam Tabel 2. 

 

Harga n Lambang kulit Jumlah orbital Jumlah elektron 

1 

2 

3 

4 

K  

L  

M 

N  

1 

4 

9 

16 

2 

8 

18 

32 

 

▲ Tabel 2.  Hubungan Harga n, Lambang Kulit, Jumlah Orbital dan Jumlah Elektron untuk Empat Kulit Pertama. 

 

 Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat hubungan antara harga n dengan jumlah orbital dan daya 

tampung elektron untuk setiap kulit sebagai berikut: 

 

 

  

Jumlah orbital      =  n2 

Jumlah elektron   =  2n2 
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 Kulit atom sebagai himpunan orbital sangat susah digambarkan. Suatu ilustrasi yang 

menggambarkan atom dengan kulit K, L, dan M diberikan pada Gambar 3a. Untuk penyederhanaan, 

kulit atom digambarkan sebagai satu lingkaran saja, seperti pada Gambar 3b. 

  ◄  Gambar 3. Susunan kulit atom  

 

<2>.  NOMOR ATOM (Z) DAN NOMOR MASSA (A) 

a. Nomor Atom 

 Jumlah proton dalam satu atom disebut nomor atom (lambang Z). Nomor atom merupakan 

ciri khas dari setiap unsur, artinya atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama 

dan berbeda dari atom unsur lain. Misalnya, hidrogen mempunyai nomor atom 1, sedangkan karbon 

mempunyai nomor atom 6. Jadi, semua atom hidrogen mempunyai 1 proton, sedangkan atom karbon 

mempunyai 6 proton. Dengan perkataan lain, atom yang mempunyai 1 proton adalah atom hidrogen, 

sedangkan yang mempunyai 6 proton adalah atom karbon. Oleh karena proton adalah satu-satunya 

partikel bermuatan dalam inti, maka nomor atom juga menyatakan muatan intinya. Inti atom H 

bermuatan +1 dan inti atom karbon bermuatan +6. 

  

 

 Atom bersifat netral karena mengandung elektron yang jumlahnya sama dengan jumlah 

proton. Jadi nomor atom juga menyatakan jumlah elektron dalam atom. Semua atom hidrogen 

mempunyai 1 elektron sedangkan atom karbon mempunyai 6 elektron. Akan tetapi, atom dapat 

kehilangan sebagian elektronnya atau menerima tambahan elektron tanpa mengubah jenis unsurnya. 

Atom yang kehilangan elektron berubah menjadi ion positif, sementara yang mendapat tambahan 

elektron berubah menjadi ion negatif. 

Contoh: 

Nitrogen mempunyai nomor atom 7, berarti: 

Atom N mempunyai 7 proton dan 7 elektron; 

Ion N+ mempunyai 7 proton dan 6 elektron; dan 

Ion N3- mempunyai 7 proton dan 10 elektron. 

 

 

 

 

Jumlah proton  =  Z 

Dalam atom netral, jumlah elektron = Z 

Dalam ion bermuatan +x, jumlah elektron = Z - x  

Dalam ion bermuatan -x, jumlah elektron = Z + x  
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b. Nomor Massa 

 Telah disebutkan bahwa massa elektron sangat kecil dibandingkan terhadap massa proton 

atau neutron. Jadfi massa suatu atom praktis hanya ditentukan oleh jumlah proton dan neutronnya. 

Jumlah proton dan neutron ini disebut nomor massa. 

 Selanjutnya, susunan suatu atom dinyatakan dengan notasi sebagai berikut: 

    

 

     Dengan  X  = lambang unsur 

      Z  = nomor atom 

      A  = nomor massa 

 Jumlah proton (p)   = Z 

 Jumlah elektron (e) = Z 

 Jumlah neutron (n)  = A - Z 

 Oleh karena massa proton dan neutron adalah sangat dekat dengan 1 sma, maka massa atom 

selalu mendekati bilangan bulat, sama dengan nomor massanya dalam satuan sma. Satuannya 

menjadi gram untuk 1 mol. 

 

<3>.  ISOTOP, ISOBAR, DAN ISOTON 

a. Isotop 

 Atom dari unsur yang sama tetapi berbeda massanya disebut isotop. Perhatikanlah tiga jenis 

atom berikut ini. 

 

▲ Gambar 4. isotop atom hidrogen 

 

 Ketiga atom di atas adalah atom hidrogen karena ketiganya mempunyai 1 proton. Perbedaan 

massa pada isotop disebabkan perbedaan jumlah neutron. Atom unsur yang sama dapat mempunyai 

jumlah neutron berbeda. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, isotop : H1

1  tidak 

mempunyai neutron, isotop H2

1  mempunyai 1 neutron, sedangkan isotop H3

1  mempunyai 2 neutron. 

Isotop H1

1  adalah satu-satunya atom yang tidak mempunyai neutron. 
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 Oleh karena isotop dari satu unsur mempunyai nomor atom sama, maka isotop itu dapat 

dibedakan hanya dengan menyatakan nomor massanya. Jadi isotop H dapat dinyatakan sebagai H-

1,  H-2,  H-3. 

 Isotop dari satu unsur mempunyai sifat kimia yang sama. Oleh karena itu sangat susah 

memisahkan isotop yang satu dari yang lainnya.  

 

b. Isobar 

 Atom dari unsur yang berbeda (mempunyai nomor atom berbeda), tetapi mempunyai nomor 

massa sama disebut isobar. 

Contoh: 

MgdenganNa;NdenganC 24

12

24

11

14

7

14

6   

 

c. Isoton 

 Atom dari unsur yang berbeda (mempunyai nomor atom berbeda), tetapi mempunyai jumlah 

neutron sama. disebut isoton.  

Contoh: 

SgdenganPa;NdenganC 32

16

31

15

14

7

13

6  

 

<4>.  KONFIGURASI ELEKTRON 

 Konfigurasi elektron menggambarkan persebaran elektron dalam kulit atom. 

Contoh: 

 Konfigurasi elektron Na (Z = 11): 2, 8, 1. Artinya, dari 11 elektron yang terdapat dalam atom 

Na, 2 elektron menempati kulit K, 8 elektron menempati kulit L, dan 1 elektron menempati kulit M. 

 Penulisan konfigurasi elektron mengikuti beberapa aturan. Berikut ini diberikan aturan 

penulisan konfigurasi elektron untuk unsur dengan nomor atom 1 - 18 dan unsur golongan utama 

lainnya. 

 Pada keadaan normal (tanpa pengaruh luar), pengisian kulit dimulai dari tingkat energi paling 

rendah kemudian ke tingkat energi lebih tinggi. 

 Isi penuh sebanyak, mungkin kulit, dimulai dari kulit K. Kemudian hitung jumlah elektron 

yang masih tersisa. 

 Misal kulit terakhir yang terisi penuh adalah kulit ke n, maka kulit berikutnya, yaitu kulit ke 

(n + 1) diisi maksimum sama dengan kulit n; jika elektron yang tersisa tidak cukup, diisi sama 

dengan kulit ke (n - 1), dan seterusnya. 

 Jika jumlah elektron yang tersisa ≤ 8, ditempatkan pada kulit berikutnya. 

 Jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. 
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Contoh : 

Konfigurasi elektron unsur Br (Z = 35). 

Kulit K, L, dan M dapat terisi penuh: K = 2, L =8, M = 18 , N = ? 

Jumlah elektrcn yang tersisa = 35 - (2 + 8 + 18) = 7. 

Karena jumlah elektron yang tersisa kurang dari 8, ditempatkan pada kulit berikutnya, yaitu kulit N. 

Jadi, konfigurasi elektron Br (Z = 31) adalah:  2  8  18  7 

 

<5>.  ELEKTRON VALENSI 

Elektron yang terdapat pada kulit terluar disebut elektron valensi. Misalnya, elektron valensi 

F (Z = 9) adalah 7, dan elektron valensi Na (Z = 11) adalah 1. Berapakah elektron valensi B (Z = 5) 

dan (Z = 15)?  

Elektron valensi berperan pada pembentukan ikatan antar atom dalam membentuk senyawa. 

Oleh karena itu, sifat kimia unsur sangat banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Unsur yang 

mempunyai elektron. valensi sama ternyata mempunyai sifat yang mirip.  

Setelah membahas struktur atom, yaitu struktur inti dan konfigurasi elektron, sekarang kita 

dapat memahami secara lebih baik perbedaan antara atom unsur yang satu dari atom unsur lain, atau 

antara isotop yang satu dari isotop yang lainnya. Atom dari unsur yang berbeda mempunyai susunan 

inti dan konfigurasi elektron yang berbeda, sedangkan isotop dari unsur yang sama mempunyai 

konfigurasi elektron yang sama. Oleh karena sifat kimia unsur terutama ditentukan oleh konfigurasi 

elektrorinya, maka isotop dari unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama pula. 

Perhatikanlah struktur dari beberapa atom pada Gambar 5 berikut ini. 

 

▲  Gambar 5. Struktur atom natrium dan atom klorin 
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<1>.  TEORI ATOM DALTON 

 Telah disebutkan bahwa gagasan tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus 

dan kawan-kawan kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Akan tetapi gagasan mereka itu tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu teori karena tidak ditarik berdasarkan hasil eksperimen. Gagasan itu sendiri 

tidak begitu diterima dan segera dilupakan orang. Gagasan ilmiah tentang atom pertama kali 

dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu setelah penemuan hukum kekekalan massa 

dan huium perbandingan tetap. Dalton membenarkan dugaan Democritus bahwa materi terdiri atas 

atom. 

 

 

 Sebagaimana telah disebutkan di awal, teori atom Dalton dapat menjelaskan berbagai fakta 

eksperimen pada masa itu, seperti hukum kekekalan massa dan hukum. Perbandingan tetap. Namun 

demikian, teori tersebut segera mengundang berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah perbedaan 

antara atom unsur yang satu dari unsur yang lainnya, berapakah massa atom (partikel terkecil) itu, 

dan bagaimana atom bergabung membentuk senyawa? Selain itu teori tersebut tidak dapat 

menjelaskan sifat listrik materi. Bagaimana suatu partikel yang tak terbagi bisa menjadi bermuatan 

listrik positif atau negatif? 

 

<2>.  PENEMUAN ELEKTRON DAN MODEL ATOM THOMSON 

 

 

a. Penemuan Elektron 

 Gas pada tekanan normal bukanlah penghantar listrik. Pada tahun 1821, Sir Humphry Davy, 

seorang ahli fisika asal Inggris, menemukan bahwa udara. menjadi penghantar yang lebih baik pada 

tekanan rendah. Sejak saat itu banyak percobaan dilakukan dengan tabung pengawa muatan 

(discharge tube), terutama oleh William Crookes. 

Elektron ditemukan melalui percobaan-percobaan dengan tabung sinar katode. 

◄  Gambar 6. John Dalton (1766 – 1844). Lahir dari keluarga 

yang miskin di Inggris. Dalton menjadi pengajar  pada umur 12 
tahun. Ia menghabiskan waktunya di Manchester, dan belajar 

tentang meteorologi dan ilmu kimia terutama teori atom. 
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 Salah satu aplikasi dari penemuan ini ialah pembuatan lampu tabung, seperti lampu neon dan 

lampu natrium. Lampu neon yang bercahaya merah dan banyak digunakan untuk lampu reklame, 

adalah tabung berisi gas neon bertekanan rendah; lampu natrium bercahaya kuning, banyak 

digunakan untuk penerangan jalan raya. 

 Susunan dari tabung pengawamuatan diperlihatkan pada Gambar 7. Pada bagian Ujung 

tabung terdapat dua plat logam yang berfungsi sebagai elektrode (sambungan listrik). 

 

▲ Gambar 7. Susunan tabung pengawa muatan atau tabung sinar katode 

 

 Tekanan gas dalam tabung dapat diatur melalui pompa isap (pompa vakum). Apabila tekanan 

gas dalam tabung cukup rendah, kemudian diberi tegangan beberapa ribu volt, maka gas dalam 

tabung akan berpijar dengan cahaya yang warnanya bergantung pada jenis gas (neon berwarna 

merah, sedangkan natrium berwarna kuning). Jika tekanan gas dikurangi lagi, maka daerah di depan 

katode menjadi gelap. Daerah gelap ini terus bertambah jika tekanan terus dikurangi. Akhirnya 

seluruh tabung menjadi gelap, tetapi bagian tabung di depan katode berpendar dengan warna 

kehijauan. Perpendaran ini disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode 

menuju anode. Olch karena berasal dari katode maka radiasi ini disebut sinar katode (lihat Gambar 

8a). Percobaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi parlikel yang 

bermuatan listrik negatif (lihat Gambar 8b dan 8c). 

 

 

 

 

 ▲ Gambar 8.  Sifat sinar katode 
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◄ Gambar 9. Joseph John Thomson (1856 - 

1940) penemu elektron. Thomson mendapat 

hadiah Nobel dalam bidang Fisika pada tahun 

1906. 

 Hakikat sinar katode menjadi jelas setelah percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson 

mencapai puncaknya pada tahun 1897. Thomson membuktikan bahwa partikel sinar katode tidak 

bergantung pada jenis elektoda maupun jenis gas dalam tabung. Berarti semua materi mengandung 

partikel seperti partikel sinar katode. Dengan perkataan lain, partikel tersebut, yang kemudian 

dinamai elektron, merupakan partikel dasar penyusun atom. 

 Thomson menemukan nisbah muatan terhadap massa (nilai elm) elektron sebesar 1,76 x 108 

Cg-1. Selanjutnya pada tahun 1909, Robert Millikan dari universitas Chicago, melalui percobaan 

yang dikenal dengan percobaan tetes minyak, dapat menentukan muatan listrik elektron sebesar 1,6 

x 10-19 C. Dengan demikian massa elektron dapat dihitung sebesar 9,11 x 10-28 gram. 

 

Thomson : 
18 gramC10x76,1

m

e   

Milikan : e = 1,6 x 10-19 C 

Maka massa elektron, m = gram10x11,9
)gramC110x76,1(

)C10x6,1( 28

8

19




   

 

b. Model Atom Thomson 

 Setelah penemuan elektron jelaslah bahwa model atom Dalton tidak dapat diterima lagi. 

Menurut J.J. Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron 

bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan Gambar 10. 

 

▲ Gambar 10. Model atom Thomson (Model roti kismis) 
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▲ Gambar 11. Wilhelm C. Röntgen (1845 – 1923), penemu sinar X. 

 Jadi atom itu terdiri dari dua macam bagian yaitu bagian yang bermuatan positif dan partikel-

partikel kecil yang bermuatan negatif. Berdasarkan penelitian selanjutnya diketahui bahwa elektron  

beribu-ribu kali lebih ringan dari atom secara keseluruhan. Penemuan-penemuan tersebut 

merupakan  awal dari pemahaman  tentang struktur ayom. Atas  dasar penemuannya tersebut 

Thomson merumuskan model atom sebagai berikut: 

 Atom ialah suatu zat dengan muatan positif tersebar merata dalam seluruh volume zat 

tersebut. 

 Diantara muatan-muatan positif tersebut tersebar muatan-muatan negatif. 

  

<3>.  PENEMUAN INTI ATOM DAN MODEL ATOM RUTHERFORD 

a. Penemuan Keradioaktifan 

 Pada tahun 1895, W.C. Röntgen menemukan bahwa film potret yang berada dekat tabung 

sinar katoda, walau masih yerbungkus dalam kemasannya ternyata telah menjadi hitam. Hal ini aneh 

sebab sinar-sinar biasa mustahil dapat menembus kemasan film potret itu. Rontgen mengambil 

kesimpulan bahwa tabung sinar katoda menghasilkan 

sinar berdaya tembus tinggi. Sinar itu disebut sinar X dan 

kemudian disebut juga sinar Roentgen. Penemuan sinar 

X dipublikasikan pada bulan Januari 1896. Ternyata 

sinar X itu adalah suatu radiasi elektromagnet yang 

timbul karena benturan elektron berkecepatan tinggi 

(sinar katoda) dengan suatu materi (anoda) (lihat 

Gambar 12). 

 

 

 

 

▲ Gambar 12. Tabung sinar X. Sinar X ialah radiasi elektromagnet yang timbul karena benturan elektron 

berkecepatan tinggi (sinar katoda) dengan suatu materi (anoda) 
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 Penemuan Rontgen membuat Henry Becquerel tertarik pada zat-zat yang menunjukkan sifat 

fluoresensi. Becquerel menduga bahwa zat yang demikian menghasilkan radiasi seperti sinar X. 

Becquerel kemudian melakukan percobaan dengan suatu batuan uranium yang bersifat fluoresensi. 

Dia meletakkan batuan uranium itu di atas film potret yang masih terbungkus, kemudian 

menjemurnya pada sinar matahari. Setelah film itu dicuci ternyata memang telah menjadi hitam. 

Becquerel mengira dugaannya semula benar. Ini terjadi menjelang akhir Februari 1896. Hari-hari 

berikutnya cuaca menjadi buruk, mendung terus, sehingga Becquerel terpaksa menunda 

percobaannya. Dia menyimpan batuan uranium itu bersama-sama dengan film potret yang masih 

baru dan masih terbungkus dalam lacinya. 

 Pada tanggal 1 Maret 1896, sementara cuaca-mendung terus, Becquerel memutuskan untuk 

mencuci saja film itu. Dia tidak mengharapkan akan menemukan bayangan apa-apa pada film 

tersebut. Ternyata di luar dugaan Becquerel, film itu mengandung bayangan yang sangat jelas. 

Terpaksa Becquerel mengoreksi kesimpulannya semula. Mineral uranium memancarkan sinar 

berdaya tembus tinggi bukan karena batuan itu demur terlebih dahulu akan tetapi zat itu 

memancarkan sinar dengan sendirinya. Sifat semacam ini disebut Radioaktivitas dan zat yang 

bersifat seperti itu disebut zat radioaktif (radio = radiasi, aktif = spontan ). 

 Uranium adalah zat radioaktif yang pertama dikenal. Pada tahun 1898, Maria Curie dan 

suaminya Pierre Curie menemukan 2 unsur radioktif lain yaitu Radium (Ra) dan Polonium (Po). 

 Sifat-sifat sinar radioaktif kemudian banyak dipelajari oleh Ernest Rutherford, seorang 

ilmuwan bangsa Inggris. 

 Sifat-sifat sinar radioaktif: 

 Merambat lurus, jika tidak dipengaruhi medan listrik/magnet: 

 Dapat terdiri atas tiga jenis sinar, yaitu sinar alfa (α), sinar beta (β) dan sinar gamma (γ)  

 Sinar alfa merupakan radiasi partikel bermuatan positif. Massa 1 partikel α = 4 sma 

 Muatan 1 partikel α = +2 

 Sinar beta: merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Sinar β terdiri atas elektron 

 elektron. Massa 1 partikel β = 1/1836 sma. Muatan 1 partikel β = -1. 

 Sinar gamma : merupakan radiasi elektromagnet. Sinar γ tidak bermuatan dan tidak 

mempunyai massa. 

 Menghitamkan film potret. 

 Mengionkan gas yang dilaluinya. Oleh karena itu disebut juga Sinar pengion. Urutan daya 

pengion: α > β > γ. 

 Daya tembusnya beraneka ragam. Daya tembus Sinar α paling kecil, tidak dapat menembus 

satu lembar kertas; β lebih besar dari α; γ paling besar, dapat menembus beberapa cm plat 

baja. 

 Memendarkan berbagai zat. 
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▲ Gambar 13. Sinar radioaktif diuraikan oleh medan magnet atau medan listrik menjadi tiga jenis sinar: α, 

β, dan γ. 

 

b. Penemuaan Inti Atom 

 Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama Oua orang asistennya, 

yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan serangkaian 

percobaan untuk mengetahui lebih banyak tentang susunan atom. 

Mereka menembaki lempengan logam yang sangat tipis dengan partikel 

sinar alfa berenergi tinggi. 

 

 

 

 

 

▲ Gambar 15. Percobaan Rutherferd. Penembakan lempeng logam tipis dengan sinar α. (a) Sebagian besar 

partikel α diteruskan (b) sebagian kecil dibelokkan dan (c) sedikit sekali yang dipantulkan. 

 

 Mula-mula mereka menembaki lempeng emas, kemudian beberapa logam lain. Mereka 

menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus lempengan logam tanpa 

pembelokan yang berarti, seolah-olah lempeng logam itu tidak ada. Akan tetapi kemudian mereka 

menemukan bahwa sebagian kecil dari partikel alfa mengalami pembelokan yang cukup besar, 

bahkan beberapa di antaranya dipantulkan (lihat Gambar 15). 

 Adanya partikel alfa yang terpantul sangat mengejutkan Rutherford. Partikel alfa yang 

terpantul itu pastilah telgh menabrak sesuatu yang sangat padat dalam atom. Pada tahun 1911, 

Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa oleh lempeng logam tipis dengan 

mengatakan bahwa sebagian besar dari massa dari muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian 

◄ Gambar 14. Ernest Rutherford (1871-1937), penelitian-penelitian yang pertama 

di New Zealand yang mengkaji unsur-unsur magnetis baja. Ia adalah salah satu 

perancang eksperimen tingkat tinggi, dan penemu inti atom. 
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pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif 

sangat jauh. Lintasan elektron itu disebut kulit atom. Jarak dari inti hingga kulit atom disebut jari-

jari atom. Ukuran jari-jari atom adalah sekitar 10-8 cm, sedangkan jari-jari inti atom adalab Sekitar 

10-13 cm. Jadi, sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Bila diameter inti diibaratkan 2,8 

cm, maka penampang atom ibarat lapangan Imlat dengan diameter 2,8 km. 

 Dengan model seperti itu, penghamburan sinar alfa oleh lempeng logain tipis dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1 . Sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. 

2. Partikel alfa yang mendekatl inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. 

3. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermilatan positif dan sangat 

masif. 

 

▲ Gambar 16. Model atom Rutherford. Sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. 

 

▲ Gambar 17. Penjelasan percobaan Rutherford. Partikel α yang terpantul adalah yang menabrak inti atom, 

sedangkan yang dibelokkan adalah yang mendekati inti atom. Partikel yang lewat tanpa pembelokan adalah 

yang melalui ruang hampa jauh dari inti atom 

 

<4>.  PENEMUAN PROTON DAN NEUTRON 

 Pada tahun 1886, sebelum hakikat sinar katode ditemukan, Goldstein melakukan suatu. 

percobaan dengan tabung sinar katode dan menemukan fakta berikut. Apabila katode tidak 

berlubang ternyata gas di belakang katode tetap gelap. Tetapi, bila pada katode diberi lubang maka 

gas di belakang katode menjadi berpijar. Hal ini menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari 

anode, kemudian menerobos lubang pada katode dan memijarkan gas di belakang katode itu. Radiasi 

itu disebut sinar anode atau sinar positif atau sinar terusan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 
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sinar terusan merupakan radiasi partikel (dapat memutar kincir) yang berinuatan positif (dalam 

medan listrik dibelokkan ke kutub negatif). 

 

▲ Gambar 18. Tabung sinar terusan 

 

 Partikel sinar terusan bergantung pada jenis gas dalam tabung. Partikel terkecil diperoleh 

dari gas hidrogen. Partikel ini kemudian disebut proton. 

Massa 1 proton   = 1,6726486 x 10-24 gram  (=1 sma) 

Muatan 1 proton = +1 (= +1,6 x 10-19 C) 

 Muatan maupun massa partikel sinar terusan dari gas lain selalu merupakan kelipatan bulat 

dari massa dan muatan proton sehingga diduga bahwa partikel itu terdiri atas proton. 

 Kemudian pada tahun 1919, Rutherford menemukan bahwa proton terbentuk ketika partikel 

alfa ditembakkan pada inti atom nitrogen. Hal serupa juga terjadi pada inti atom lain. Hal ini 

membuktikan bahwa inti atom terdiri atas proton sebagaimana diduga oleh Goldstein. 

 Kemudian pada tahun 1930, W. Bothe dan H. Becker menembaki inti atom berilium dengan 

partikel alfa dan menemukan suatu. radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Pada tahun 

1932, James Chadwick membuktikan bahwa radiasi tersebut terdiri atas partikel netral yang 

massanya hampir sama dengan massa proton. Oleh karena bersifat netral partikel itu dinamai 

neutron. Percobaan lebih lanjut membuktikan bahwa neutron juga merupakan partikel dasar 

penyusun inti atom. 

Massa 1 neutron = 1,6749544 x 10-24 gram (= 1 sma) 

Neutron tidak bermuatan (netral). 

 

Sifat-sifat sinar Proton dan Neutron : 

Proton: 

 Partikel dasar bermuatan positif 

 Muatannya sama dengan muatan elektron, tetapi berlawanan tanda, yaitu +1 

 Massanya 1,67216 x 10-27 kg atau 1,00885 sma 

 Penemunya adalah eugen Goldstein pada tahun 1886 

 Lambangnya: p 
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Neutron: 

 Partikel dasar yang tidak bermuatan (netral) 

 Muatannya nol 

 Massanya 1,6749 x 10 -27 kg atau 1,01024 sma 

 Penemunya adalah Jamws Chadwick pada tahun 1932 

 Lambangnya: n 

 

<5>.  SPEKTRUM UNSUR DAN MODEL ATOM NIELS BOHR 

 Salah satu kelemahan model atom Rutherford adalah bahwa model tersebut tidak dapat 

menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot dan jatuh ke inti Inti atom atom. Menurut hukum fisika 

klasik, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi 

elektromagnet. Jika demikian, maka energi elektron akan terus-menerus berkurang sehingga 

lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti atom (Lihat Gambar 19). 

 

 ▲ Gambar 19. Lintasan elektron akan berbentuk spiral bilamana elektron tersebut memenuhi hukum-hukum 

fisika klasik 

 

 Kelemahan tersebut kemudian dapat jelaskan oleh Niels Bohr. Untuk dapat memahami 

dengan baik teori Niels Bohr, kita akan membahas sedikit tentang spektrum unsur, yaitu sifat unsur 

yang menjadi dasar kajian Niels Bohr. 

a. Spektrum Unsur 

 Sinar matahari dapat diuraikan oleh prisma. menjadi suatu spektrum kontinu, yaitu spektrum 

yang mengandung semua panjang gelombang secara sinambung (Iihat Gambar 20a). Di lain pihak, 

sinar yang dihasilkan oleh gas yang berpijar hanya terdiri atas beberapa panjang gelobang (garis 

warna) sehingga disebut spektrum diskontinu atau spektrum garis. Spektrum dari gas hidrogen, 

sebagai contoh, hanya mengandung beberapa garis warna secara terputus-putus, yaitu ungu, biru dan 

merah (lihat Gambar 20b) 
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◄ Gambar 21. Max Planck (1858 – 1947). Lahir di Kiel, 

Jerman. Planck adalah anak dari seorang profesor hukum. 

Planck kemudian menjadi seorang fisikawan. Pada tahun 1892 
Planck menjadi seorang profesor fisika di universitas berlin. 

Sampai sekarang Planck adalah Revolusi intelektual terbesar 

dalam sejarah Ilmu Alam 

 

▲ Gambar 20. Spektrum kontinu dan spektrum garis (diskontinu) 

 

 Untuk menjelaskan berbagai sifat radiasi elektromagnet, Max Planck mengajukan teori 

kuantum yang pada dasamya merupakan gagasan tentang partikel gelombang. Menurut Max Planck, 

radiasi elektromagnet bersifat diskrit, terdiri atas paket kecil (kuanta) atau partikel. Einstein 

menamai partikel radiasi tersebut denganft)ton. Setiap f6ton mempunyai energi tertentu yang 

bergantung pada frekuensi atau panjang gelombangnya: 

 

  E = h x f  atau  E = h x c / λ 

    dengan E = energi radiasi; 

    h = tetapan Planck = 6,63 x 10-34 J det. 

 

 Jadi, energi radiasi berbanding terbalik dengan Panjang gelombangnya, makin besar panjang 

gelombang makin kecil energi. Di antara sinar tampak, sinar ungu mempunyai energi terbesar, 

sedangkan sinar merah mempunyai energi terkecil. 
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.b. Teori Atom Niels Bohr 

Bagaimanakah atom menghasilkan spektrum garis? Pada tahun 1914, 

Niels Bohr dapat menjelaskan spektrum garis dengan menggunakan 

teori kantum Max Planck. Menurut Niels Bohr, spektrum garis 

menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat berada pada 

tingkat energi tertentu. Pemancaran radiasi terjadi pada saat elektron 

berpindah dari satu tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi lebih 

rendah. Sebaliknya, perpindahan elektron dari lintasan dengan tingkat 

energi lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi disertai penyerapan 

energi. 

  

 

 Model atom menurut Niels Bohr mirip sistem tata-surya dengan matahari sebagai inti atom 

dan planet menggambarkan elektron yang beredar mengitari inti. Niels Bohr berhasil menjelaskan 

gagasannya dengan menggunakan atom hidrogen sebagai model. 

 Selengkapnya model atom menurut Niels Bohr adalah sebagai berikut: 

1.       Dalam atom terdapat lintasan stationer dengan tingkat energi tertentu tempat elektron dapat 

beredar mengitari inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Lintasan itu, yang juga 

disebut Wit atom, adalah orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Tiap lintasan ditandai 

dengan salu bilangan bulat yang disebut bilangan kuantum utama (n), mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 

seterusnya yang dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. 

Lintasan pertama, harga n =: 1, disebut kulit K. 

Lintasan kedua, harga n = 2, disebut kulit L, dan seterusnya (lihat Gambar 19) 

Makin besar harga n (makin jauh dari inti) makin besar energi elektron yang mengorbit pada 

kulit itu. 

 

▲ Gambar 23. Model atom Niels Bohr 

 

2. Pada keadaan normal (tanpa pengaruh luar), elektron menempati tingkat energi terendah. 

Keadaan seperti itu disebut tingkat dasar (ground state). Jika atom mendapat radiasi maka. elektron 

akan menyerap frekuensi tertentu kemudian meloncat ke tingkat energi lebih tinggi. Perpindahan 

▲ Gambar 22. Niels Bohr (1885 - 1963) 
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elektron ke tingkat energi lebih tinggi membuat atom berada pada keadaan yang tidak stabil, yang 

disebut keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi tidak berlangsung lama, elektron akan segera 

kembali ke tingkat energi yang lebih rendah disertai pemancaran energi berupa radiasi 

elektromagnet. Energi radiasi yang dipancarkan sama dengan selisih tingkat energi akhir dengan 

tingkat energi awal. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa spektrum atom merupakan 

spektrum garis. 

 Niels Bohr dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen yang ditemukan dari percobaan dengan 

merumuskan tingkat energi atom hidrogen seperti pada Gambar 20 berikut. 

 Sebagai contoh, garis merah dalam spektrum hidrogen timbul pada saat terjadi perpindahan 

elektron dari lintasan n = 3 ke lintasan n = 2. Energi sinar merah (λ = 656 nm) adalah 3,01 x 10-19 J, 

sama dengan selisih energi antara. lintasan n = 3 dengan lintasan n = 2. 

 Walaupun Niels Bohr berhasil menjelaskan spektrum gas hidrogen dan spesi lain berelektron 

tunggal, seperti He+ dan Li+, model tersebut tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion 

berelektron banyak. Hal terpenting dari teori Niels Bohr yang hingga sekarang tetap diterima adalah 

gagasan tentang tingkat energi (kulit) atom. 

 

▲ Gambar 24. Jari-jari dan energi dari tiga kulit pertama atom hidrogen menurut Bohr 

 

<6>.  TEORI ATOM MEKANIKA KUANTUM (MODEL ATOM MUTAKHIR) 

 Segera setelah Niels Bohr mengajukan, teori atomnya, gagasan tentang partikel radiasi yang 

dikemukakan oleh Max Planck sudah sangat terkenal. Louis de Broglie, seorang ahli fisika dari 

Perancis memikirkan hal sebaliknya dan pada tahun 1923 mengajukan hipotesis tentang gelombang 

materi. Menurut Louis de Broglie, gerakan parlikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati 

kecepatan cahaya, seperti gerakan elektron mengitari inti atom, mempunyai sifat gelombang. 

Hipotesis Louis de Broglie ini kemudian terbukti benar ketika. C Davidson dan L H. Germer di 

Amerika Serikat, serta G. P. Thomson di Inggris menemukan bahwa elektron memberi sifat difraksi 

sama seperti sinar X. Sifat gelombang dari elektron ini kemudian digunakan pada mikroskop 

elektron. 
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 Fakta bahwa elektron mempunyai sifat gelombang. mengundang koreksi terhadap model 

atom Niels Bohr. Jika gerakan elektron menyerapai gerakan gelombang maka lintasannya tidak 

mungkin berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Yang dapat dikatakan adalah kebolehjadian 

menemukan elektron pada daerah tertentu di sekitar inti atom. Pendapat ini dikuatkan oleh Werner 

Heisenberg dengan azas ketidak-pastiannya yang mengatakan bahwa metode eksperimen apapun 

yang digunakan, tidak akan dapat menentukan posisi sekaligus energi elektron secara pasti. Daerah 

dalam ruang di sekitar inti dengan keboleh-jadian menemukan elektron disebut orbital. Pada tahun 

1926, Erwin Schrodinger, seorang ahli fisika dari Austria berhasil merumuskan persamaan 

gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkat energi orbital. Model atom yang dikemukakan 

oleh Schrodinger ini disebut model atom mekanika kuantum atau model atom mutakhir dan 

merupakan model atom yang diterima hingga dewasa ini. 

 Model atom mekanika kuantum mempunyai persamaan dengan model atom Bohr dalam hal 

adanya tingkat energi. Perbedaan dari kedua model terletak pada bentuk lintasaan elektron: Bohr 

menggambarkan lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu, sedangkan model mekanika 

kuantum berupa orbital. 

 

<7>.  LETAK ELEKTRON MENURUT TEORI ATOM MODERN  

Bilangan Kuantum 

 Dari pengamatan terhadap spektrum unsur yang merupakan spektrum garis, ternyata bahwa 

garis-garis spektrum yang kelihatannya sebuah garis, pada pengamatan yang lebih teliti dengan 

menggunakan spektroskop, sebenarnya terdiri atas beberapa garis .yang sangat berdekatan. 

Pengamatan ini dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya suatli lintasan elektron terdiri atas beberapa 

sub lintasan yang sangat berdekatan. 

 Dari hasil hitungan matematika dengan menggunakan rumus untuk gelombang, dapat 

dinyatakan bahwa keadaan elektron dalam suatu atom dinyatakan oleh empat bilangan kuantum, 

yaitu: 

1. Bilangan Kuantum Utama (n) 

2. Bilangan Kuantum Azimuth (l) 

3. Bilangan Kuantum Magnetik (m) 

4. Bilangan Kuantum Spin (s) 

 

a.  Bilangan Kuantum Utama (Orbital Lingkaran) 

 Bilangan kuantum utama dinyatakan dengan notasi n, merupakan lintasan elektron yang 

digambarkan oleh Bohr dalam teorinya. 
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Bilangan kuantum utama (n) mempunyai harga; 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 (saat ini baru sampai tujuh). 

 harga n = 1, adalah harga n untuk lintasan K (lintasan pertama)  

 harga n = 2, adalah harga n untuk lintasan L (lintasan kedua) 

 harga n = 3, adalah harga n untuk lintasan M (lintasan ketiga)  

 harga n = 4, adalah harga n untuk lintasan N (lintasan keempat)  

 harga n = 5, adalah harga n untuk lintasan O (lintasan kelima)  

 harga n = 6, adalah harga n untuk lintasan P (lintasan keenam)  

 harga n = 7, adalah harga n untuk lintasan Q (lintasan ketujuh) 

◄ Gambar 25. Atom dengan 4 lintasan utama  

  

 Karena bilangan kuantum utama (n) berhubungan dengan tingkat energi dan jarak orbit 

elektron dengan inti (jari-jari), maka bilangan kuantum utama digunakan untuk menyatakan ukuran 

orbit. 

b. Bilangan Kuantum Azimuth (Orbital Elips) 

- Bilangan kuantum azimuth dinyatakan dengan notasi l, disebut juga sebagai subkulit. 

- Bilangan kuantum azimuth (l) mempunyai harga dari 0 sampai dengan (n - 1). 

Contoh: 

- Kulit K  n = 1 maka harga l – nya dari 0 sampai dengan (1 – 1) atau dari 0 sampai dengan 0. 

 Jadi, kulit K mempunyai 1 harga l yaitu 1= 0. 

- Kulit L  n = 2 maka harga l – nya dari 0 sampai dengan (2 – 1) atau dari 0 sampai dengan 1. 

 Jadi, kulit L mempunyai 2 subkulit yaitu 11 = 0; 12 = 1. 

- Kulit M  n = 3 maka harga l – nya dari 0 sampai dengan (3 – 1) atau dari 0 sampai dengan 2. 

 Jadi, kulit M mempunyai 3 harga l, yaitu l1 = 0; 12 = 1; 13 = 2. 

Selanjutnya untuk setiap harga 1 dinyatakan sebagai sebuah subkulit. 

Yaitu untuk: 

l = 0 dinyatakan sebagai subkulit s  

l = 1 dinyatakan sebagai subkulit p  

l = 2 dinyatakan sebagai subkulit d  

l = 3 dinyatakan sebagai subkulit f 
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Keterangan: 

@ Pemberian notasi s, p, d, dan f Untuk sub-sub kulit dengan harga 1, 0 sampai dengan 3 didasarkan 

pada garis-garis spektrum yang tampak pada spektroskop. 

s = sharp; berhubungan dengan garis-garis spektrum yang paling terang 

p = prinsipal; berhubungan dengan garis spektrum kedua terang 

d = diffuse; berhubungan dengan garis kabur 

f = fundamental; berhubungan dengan garis pembentukan spektrum dari warna yang bersangkutan. 

@ Untuk subkulit lain dengan harga 1 = 4, l = 5 dan menggunakan notasi g, h, dan i. 

 

 Dalam atom berelektron banyak terjadi perbedaan tingkat energi pada masing-masing orbital 

karena adanya interaksi (gaya tolak-menolak) elektron-elektron dalam atom dan pertambahan 

muatan inti. Adanya interaksi ini mengakibatkan elektron terdistribusi pada sub-sub kulitnya. 

 

c. Bilangan Kuantum Magnetik 

@  Bilangan kuantum magnetik ditulis dengan notasi m, disebut juga sebagai orbital atom.  

@  Bilangan kuantum magnetik (m) mempunyai harga dari -l sampai dengan +l. 

Contoh: 

- Subkulit s  1 = 0, maka harga m-nya -0 sampai dengan +0, yaitu = 0.  

 Jadi, subkulit s mempunyai 1 harga m, yaitu m= 0. 

- Subkulit p  l = 1, maka harga m-nya dari -1 sampai dengan +1, yaitu -1, 0, dan 1.  

 Jadi, subkulit p mempunyai 3 harga m, yaitu: m1 = -1, m2 = 0, m3 = +1 

 

 Jadi, bilangan kuantum magnetik menunjukkan adanya satu atau beberapa tingkat energi 

yang setingkat penyusun suatu subkulit. Selanjutnya untuk setiap 1 harga m dinyatakan sebagai 1 

orbital atom. 

 

Kesimpulan: 

Subkulit s (1= 0) mempunyai 1 orbital, yang harga m-nya = 0. 

Subkulit p (1= 1) mempunyai 3 orbital, yang harga m-nya; -1, 0, dan +1.  

Subkulit d (1= 2) mempunyai 5 orbital, yang harga m-nya; -2, -1, 0, +1, +2.  

Subkulit f (l = 3) mempunyai 7 orbital, yang harga m-nya; -3, -2, -l, 0, +1, +2, +3. 
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◄ Gambar 26. Bentuk orbital s 

 Orbital pada suatu subkulit mempunyai bentuk tertentu dan letaknya dalam ruang tertentu 

pula. 

 Dari hasil pengamatan dan perhitungan matematis orbital s berbentuk bola artinya: elektron 

yang ada pada orbital s berada sama jauh dan segala arah terhadap inti atom. 

Sedangkan orbital subkulit p mempunyai bentuk seperti balon terpilin. 

Subkulit p yang mempunyai 3 orbital, masing-masing terletak pada sumbu x, y, dan z sehingga 

orbital subkulit p dibedakan atas px, py, dan pz. 

 

▲ Gambar 27. Bentuk orbital-orbital px, py, dan pz 

 

d. Bilangan Kuantum Spin 

@  Bilangan kuantum spin dinyatakan dengan notasi s. 

@  Bilangan kuantum ini menyatakan arah putar elektron pada sumbunya (rotasi). 

 Karena hanya ada 2 arah perputaran yang mungkin yaitu perputaran searah dengan jarum 

jam dan perputaran berlawanan dengan jarum jam. Maka bilangan kuantum spin (s) mempunyai 2 

harga yaitu 

 
2

1
s    dan   

2

1
s   

 Dengan demikian untuk setiap 1 harga spin menyatakan sebuah elektron yang arah putarnya 

ditunjukkan oleh tanda aljabar spin tersebut. Karena hanya ada 2 buah harga spin, maka orbital dapat 

diisi paling banyak 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Kedua elektron dalam 1 orbital 

digambarkan dengan 2 anak panah yang berlawanan arah 
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▲ Gambar 28.  Memperlihatkan gerak elektron dalam atom selain berputar mengelilingi inti, juga berputar 
pada sumbunya 

 

   

▲ Gambar 29.  Kemungkinan arah putar elektron dalam medan magnet (orbital) searah dengan jarum jam 
dan berlawanan arah dengan jarum jam. 

 

Catatan: 

- Himpunan dari kombinasi 4 bilangan kuantum untuk setiap harga n disebut kuantum grup. 

- Untuk setiap kuantum grup yang dinyatakan oleh bilangan kuantum utama n, memiliki n 

buah subkulit, n2 buah orbital, dan 2n2 buah spin (= elektron). 

Contoh: 

Kulit M  n =3 

a. Mempunyai 3 subkulit yaitu subkulit 3s, 3p, dan 3d. 

b. Subkulit 3s mempunyai 1 orbital (m = 0) 

 subkulit 3p mempunyai 3 orbital (m1 = -1; m2 = 0; m3 = + 1) 

 subkulit 3d mempunyai 5 orbital (m1 = -2; m2 = -l; m3 = 0; m4 = +1; m5  = +2). 

  Jadi, seluruhnya ada 1+ 3 + 5 = 9 orbital (32 = 9). 

c.  Dalam tiap orbital dapat diisi oleh 2 elektron dengan spin berlawanan yaitu + 1/2 dan – 1/2 

Jadi jumlah spin seluruhnya (= jumlah elektron) ada 2 x 9 = 18 = ( 2 x 32). 

 

Kesimpulan: 

Subkulit s mempunyai 1 orbital, dapat menampung 2 elektron 

Subkulit p mempunyai 3 orbital, dapat menampung 6 elektron 

Subkulit d mempunyai 5 orbital, dapat menampung 10 elektron 

Subkulit f mempunyai 7 orbital, dapat menampung 14 elektron 
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1. Model atom, suatu gambar rekaan untuk mewakili atom yang sebenarnya tidak dapat diamati.  

2. Proton, partikel dasar penyusun atom yang bermuatan positif. Proton terletak dalam inti atom. 

3. Elektron, partikel dasar penyusun atom yang bermuatan negatif. Elektron terdapat dalam Wit 

atom. 

4. Neutron, partikel dasar penyusun atom yang bersifat netral. Neutron terdapat dalam inti atom. 

5. Inti atom, bagian yang padat dari atom, berada di pusat atom. Inti atom bermuatan positif.  

6. Nukleon, partikel penyusun inti atom. Nukleon terdiri atas proton dan neutron. 

7. Orbital, daerah dalam ruang disekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron. Satu 

orbital dapat ditempati oleh maksimum 2 elektron. Tiap orbital mempunyai bentuk dan tingkat 

energi tertentu. 

8. Kulit atom adalah himpunan dari 1 atau lebih orbital dengan tingkat energi yang sama atau 

hampir sama. 

9. Bilangan kuantum utama (n), suatu bilangan bulat positif yang digunakan untuk membedakan 

kulit atom. Bilangan kuantum utama berkaitan dengan jarak dan energi rata-rata elektron pada 

setiap kulit atom. Makin besar harga n makin jauh dari inti dan makin besar energi. 

10. Nomor atom (Z) adalah jumlah proton dalam inti. Nomor atom khas untuk setiap unsur. 

11. Nomor massa (A) adalah jumlah proton + neutron. Massa elektron sangat kecil, dapat diabaikan. 

12. Isotop adalah atom dari unsur yang sama tetapi berbeda massa. Perbedaan massa disebabkan 

perbedaan jumlah neutron. Atom unsur yang sama dapat mempunyai jumlah neutron yang 

berbeda. Isotop dari satu unsur mempunyai sifat kimia yang sama. 

13. Isobar adalah atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai nomor massa sama. 

14. Isoton adalah atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron sama. 

15. Konfigurasi elektron adalah penyebaran elektron pada kulit atom. 

16. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluat (kulit valensi). 

17. Radiasi partikel adalah radiasi yang merupakan hamburan partikel seperti elektron dan proton. 

Radiasi partikel dapat memutar kincir. 

18. Radiasi elektromagnet, sama dengan gelombang elektromagnet, radiasi yang tidak bermassa dan 

tidak bermuatan. Radiasi elektromagnet tidak dapat memutar kincir. 

19. Sinar katode, radiasi partikel yang berasal dari permukaan katode menuju anode. Partikel sinar 

katode adalah elektron. 

20. Sinar terusan adalah radiasi partikel yang berasal dari permukaan anode menuju katode. Partikel 

sinar terusan bergantung pada gas dalam tabung. Gas hidrogen menghasilkan proton. 
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21. Zat radioaktif zat yang secara spontan memancarkan radiasi. 

22. Sinar alfa adalah sinar radioaktif yang bermuatan positif. Sinar alfa adalah berkas inti helium, 

He. 

23. Sinar beta adalah sinar radioaktif yang bermuatan negatif. Sinar beta adalah berkas elektron. 

24. Sinar gamma adalah sinar radioaktif yang merupakan gelombang elektromagnet. 

25. Nilai e/m, nisbah muatan terhadap massa; besarnya muatan yang terkandung dalam massa 

tertentu. 

26. Spektrum kontinu adalah spektrum yang mengandung semua panjang gelombang secara 

sinambung. 

27. Spektrum garis atau spektrwn diskontinu adalah spektrum yang hanya mengandung beberapa 

panjang gelombang secara. terputus-putus. Spektrum unsur tergolong spektrum garis. 

28. Partikel gelombang adalah gagasan Max Planck yang mengatakan bahwa gelombang 

elektromagnet bersifat diskret, terdiri atas kuanta atau partikel. 

29. Foton adalah partikel gelonibang elektromagnet. 

30. Gelombang partikel adalah gagasan Louis de, Broglie yang mengatakan bahwa gerakan elektron 

mengitari inti menyerupai gerakan gelombang elektromagnet. 

31. Persamaan gelombang adalah persamaan yang dirumuskan oleh Erwin Schrodinger yang 

menggambarkan bentuk dart tingkat energi orbital. 
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