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A .  P a r t i k e l  p e n y u s u n  a t o m   

 

 Proton 

Eugene Goldstein (1886) melakukan 

eksperimen dari tabung gas yang memiliki 

katode, yang diberi lubang - lubang dan diberi 

muatan listrik 

 
• Pada saat terbentuk elektron yang menuju 

anode, terbentuk pula sinar positif yang 

menuju arah berlawanan melewati lubang 

pada katode 

• Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung 

ini, ternyata gas hidrogenlah yang 

menghasilkan sinar muatan positif yang 

paling kecil baik massa maupun muatannya, 

sehingga partikel inidisebut dengan proton. 

Massa proton = 1 sma (satuan massa atom) 

dan muatan proton = +1 

 

 Elektron 

Hasil percobaa J.J.Thomson menunjukkan 

bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke 

arah kutub positif medan listrik. Hal ini 

membuktikan terdapat partikel 

bermuatan negatif dalam suatu atom 

 

Besarnya muatan dalam elektron 

ditemukan oleh Robert Andrew

 
Milikan melalui percobaan tetes minyak 

Milikan seperti gambar berikut 

 
Minyak disemprotkan ke dalam tabung 

yang bermuatan listrik. Akibat gaya tarik 

gravitasi akan mengendapkan tetesan 

minyak yang turun. Apabila tetesan 

minyak diberi muatan negatif maka akan 

tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari 

hasil percobaan Milikan dan Thomson 

diperoleh muatan elektron –1 dan massa 

elektron 0 

 

 

 

 Neutron 

 
 

James Chadwick melakukan percobaan 

hipotesis Rutherford. Atom berilium 

ditembaki dengan sinar alfa. Dari hasil 

penembakan itu terdeteksi adanya 

partikel tidak bermuatan yang mempunyai 

massa hampir sama dengan proton. 

Partikel ini diberi nama neutron 

 

 Inti Atom 

Ernest Rutherford dibantu oleh Hans 

Geiger dan Ernest Marsden menemukan 

konsep inti atom. Percobaan Rutherford 

dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 
Percobaan Rutherford, hamburan sinar 

alfa oleh lempeng emas. Hasil percobaan 

ini membuat Rutherford menyatakan 

hipotesisnya bahwa atom tersusun dari 

inti atom yang bermuatan positif dan 

dikelilingi elektron yang bermuatan 

negatif, sehingga atom bersifat netral. 

Massa inti atom tidak seimbang dengan 

massa proton yang ada dalam inti atom, 

sehingga dapat diprediksi bahwa ada 

partikel lain dalam inti atom 

 

 

 



 

  

 

B .  N o t a s i  a t o m  

C .  I s o t o p ,  i s o b a r ,  i s o t o n  

 

 

D .  P e r k e m b a n g a n  m o d e l  a t o m  

 

 

 

 

 

 

 Nomor Atom 
Nomor atom (Z) menunjukkan jumlah proton 

dalam inti. Atom tidak bermuatan listrik (netral), 

sehingga jumlah muatan positif dan muatan 

negatif dalam atom sama 

 

Z  =  nomor atom (jumlah proton = 

jumlah elektron) 

 
 Nomor Massa 

Nomor massa (A) menunjukkan jumlah nukleon 

dalam atom suatu unsur. Nukleon adalah partikel 

penyusun inti yang terdiri atas proton dan 

neutron 

  

A = nomor massa (jumlah proton + 

jumlah neutron) 
 

 

 

 Isotop 

Mempunyai nomor massa yang berbeda, tetapi 

mempunyai nomor atom yang sama. 

Contohnya 𝐶6
12 , 𝐶6

13 , 𝐶6
14  

 

 Isobar  

Mempunyai nomor atom yang berbeda, namun 

mempunyai nomor massa yang sama.  

Contohnya 𝐶6
14  dan 𝑁7

14  

 

 Isoton  

Mempunyai nomor massa dan nomor atom yang 

berbeda, namun memiliki jumlah neutron yang 

sama. Contohnya 𝐶6
13  dan 𝑁7

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model Atom Dalton 

Pada tahun 1808,  John Dalton mengemukakan 

gagasannya tentang atom 

 

 
 

Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan: 

• Semua benda tersusun atas atom 

• Atom-atom tidak dapat dibagi maupun 

dipecah menjadi bagian lain 

• Atom-atom tidak dapat dicipta maupun 

dihancurkan 

• Atom-atom dari unsur tertentu adalah 

indentik satu terhadap lainnya dalam ukuran, 

massa, dan sifat-sifat yang lain, namun mereka 

berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang 

lain 

• Perubahan kimia merupakan penyatuan atau 

pemisahan dari atom-atom yang tak dapat 

dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan 

atau dimusnahkan 

 

 Model Atom Thomson 

Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson 

menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu 

bola padat yang bermuatan positif. Di 

permukaannya, tersebar elektron yang 

bermuatan negatif. Thomson membuktikan 

adanya partikel yang bermuatan negatif dalam 

atom 

 
 

Namun sayangnya teori atom Thomson juga 

memiliki kekurangan, yaitu 

• tidak adanya lintasan elektron dan tingkat 

energi 

• tidak dapat menjelaskan susunan muatan 

positif dan negatif dalam atom 
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 Model Atom Rutherford  
Rutherford membuat model atom seperti tata 

surya 

• Atom adalah bola berongga yang tersusun 

dari inti atom dan elektron yang 

mengelilinginya 

• Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa 

atom terpusat pada inti atom 

 
Model ini persis seperti bagaimana planet 

mengelilingi matahari. Rutherford berjasa 

mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan 

elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. 

Namun model atom Rutherford tidak dapat 

menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke 

dalam inti atom 

 

 Model Atom Niels Bohr 

Teori tentang sifat atom yang didapat dari 

pengamatan Bohr: 

• Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif 

dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan 

negatif di dalam suatu lintasan 

• Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke 

lintasan yang lain dengan menyerap atau 

memancarkan energi sehingge energi elektron 

atom itu tidak akan berkurang 

• Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, 

elektron akan menyerap energi 

• Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, 

elektron akan memancarkan energi 

Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-

tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit 

elektron 

 
Namun model atom Bohr memiliki Kelemahan, 

yaitu : 

• Adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai 

dengan Prinsip Ketidakpastian Heisenberg yang 

menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan 

dengan orbit 

• Selain itu, model atom Bohr juga tidak 

menjelaskan Efek Zeeman. Efek Zeeman adalah 

ketika garis spektrum terbagi karena adanya 

medan magnet 

 

 Model Atom Mekanika Gelombang  

• Model atom modern yang kita yakini 

sekarang, telah disempurnakan oleh Erwin 

Schrodinger pada 1926. Schrodinger 

menjelaskan partikel tak hanya gelombang, 

melainkan gelombang probabilitas 

• Sebelumnya, Werner Heisenberg juga 

mengembangkan teori mekanika kuantum 

dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip 

tersebut kurang lebih berbunyi: "Tidak 

mungkin dapat ditentukan kedudukan dan 

momentum suatu benda secara seksama 

pada saat bersamaan, yang dapat 

ditentukan adalah kebolehjadian 

menemukan elektron pada jarak tertentu 

dari inti atom."  

• Awan elektron di sekitar inti menunjukkan 

tempat kebolehjadian ditemukannya 

elektron yang disebut orbital dimana orbital 

menggambarkan tingkat energi elektron. 

Orbital-orbital dengan tingkat energi yang 

sama atau nyaris sama akan membentuk 

sub-kulit. Kumpulan beberapa sub-kulit akan 

membentuk kulit. Dengan demikian, kulit 

terdiri dari beberapa sub-kulit, dan sub-kulit 

terdiri dari beberapa orbital 
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E .  K o n f i g u r a s i  e l e k t r o n   

 

 

F .  B i l a n g a n  k ua n t u m   

 

 

G .  B e n t u k  o rb i t a l  

 

 

 

 

 

 Konfigurasi Elektron 

Pengisian elektron pada kulit atom dinamakan 

konfigurasi elektron. Pengisian elektron pada 

kuli atom memiliki aturan tertentu, yaitu: 

1. Jumlah maksimal elektron pada kulit 2n2 

2. Jumlah maksimal pada kulit terluar adalah 

8, karena table periodik hanya ada 8 

golongan 

3. Pada keadaan normal, pengisian elektron 

dimulai dari kulit bagian dalam (kulit K).  

Contoh: 

 

 

 Elektron Valensi 

Elektron valensi adalah jumlah elektron pada 

kulit terluar dan jumlah maksimal elektron 

valensi adalah 8 

 

 
 

 

 

 

 Bilangan Kuantum Utama (n) 

Menyatakan tingkat energi utama dengan nilai 

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 

n = 1 menyatakakan kulit pertama (K)  

n = 2 menyatakakan kulit pertama (L)  

n = 3 menyatakakan kulit pertama (M) dan 

seterusnya 

 

 Bilangan Kuantum Azimut (l) 

Menyatakan bentuk orbital tempat elektron 

berada pada subkulit. Nilai bilangan azimut 

dimulai dari l = 0, 1, 2, 3, dan seterusnya 

Nilai l = 0 menyatakan subkulit s  

Nilai l = 1 menyatakan subkulit p  

Nilai l = 2 menyatakan subkulit d  

Nilai l = 3 menyatakan subkulit f 

 

 Bilangan Kuantum Magnetik (m) 

Menyatakan letak elektron pada suatu orbital. 

Nilai bilangan kuantum m adalah – l, 0, +l  

Untuk l = 0, subkulit s, m = 0 (terdapat 1 orbital) 

Untuk l = 1, subkulit p, m = – 1, 0, + 1 (terdapat 

3 orbital)  

Untuk l = 2, subkulit d, m = –2, – 1, 0, + 1, +2 

(terdapat 5 orbital)  

Untuk l = 3, subkulit f, m = –3, –2, – 1, 0, + 1, +2, 

+ 3 (terdapat 7 orbital) 

 
 

 Bilangan Kuantum Spin (s) 

Menyatakan arah perputaran elektron. Nilai 

bilangan kuantum s adalah – ½ dan + ½ . s = + ½ 

menyatakan arah putaran searah jarum jam dan 

digambarkan dengan tanda panah ke atas. s = – 

½ menyatakan arah putaran berlawanan arah 

jarum jam digambarkan dengan tanda panah ke 

arah bawah. Contoh bilangan kuantum untuk 

elektron terakhir pada: 

 

 
n = 3, l =1, m= -1, s = -1/2   

 

 

 

 

 
 Orbital s 

Berbentuk seperti bola di sekitar inti 

atom. Ketika tingkat energi elektron 

meningkat, maka bentuk orbitalnya 

semakin besar 
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H .  P E n g i s i a n  e l e k t r on  p a d a  o rb i t a l  

 

 

 Orbital p 

Orbital p berbentuk seperti bola terpilin dan 

menunjuk ke sumbu-sumbu ruang tertentu. 

Orbital yang berada pada sumbu X maka 

disebut Px, orbital yang berada pada sumbu 

Y maka disebut Py, orbital yang berada pada 

sumbu Z maka disebut Pz 

 
 

 Orbital d 

Orbital d berbentuk seperti bola terpilin. 

Ada 5 orbital subkulit d 

 

 
 

 Orbital f  

Subkulit f memiliki 7 orbital yang memiliki 

tingkat energi yang setara. Bentuk 

orbitalnya lebih rumit dan sangat kompleks 

 

 
 

 

 
Elektron tersusun dalam atom mengikuti 

tiga aturan, yaitu asas Aufbau, asas larangan 

Pauli, dan kaidah Hund. Posisi electron 

dalam atom dan konfigurasi yang dibentuk 

mengikuti asas dan kaidah tersebut dapat 

membantu untuk mencari golongan dan 

periode unsur pada tabel periodik 

 

 

 

 Asas Aufbau 

Pengisian elektron dimulai dari subkulit 

yang memiliki tingkat energi paling rendah 

dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi 

tingkat energinya. Dalam setiap sub kulit 

mempunyai batasan elektron yang dapat 

diisikan yakni:  

 

Subkulit s memiliki 1 orbital maksimal berisi 

2 elektron  

Subkulit p memiliki 3 orbital maksimal berisi 

6 elektron 

Subkulit d memiliki 5 orbital maksimal berisi 

10 elektron  

Subkulit f memiliki 7 orbital maksimal berisi 

14 elektron Urutan penulisan konfigurasi 

adalah sebagai berikut: 

 
Urutan pengisian elektron pada konfigurasi 

elektron mekanika kuantum lebih 

lengkapnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 

4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 

6p6, 7s2 dan seterusnya 

Contoh : 

Nitrogen (N), nomor atom N = 7 maka 

konfigurasi elektron sebagai berikut: 7N = 

1s2 2s2 2p3 

 

 Asas Larangan Pauli 

Tidak ada dua elektron dalam satu atom 

yang memiliki keempat bilangan kuantum 

yang sama. Setiap orbital maksimum diisi 

oleh 2 elektron yang memiliki spin yang 

berlawanan. Oleh karena dapat terjadi 

kemungkinan 2 elektron akan memiliki 3 

bilangan kuantum n, l, dan m sama, tetapi 

untuk bilangan kuantum s pasti berbeda 

 

 Kaidah Hund 

Jika ada orbital dengan tingkat energi yang 

sama, konfigurasi elektron dengan energi 

terendah adalah dengan jumlah elektron 

tak berpasangan dengan spin paralel yang 

paling banyak 
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I .  P E R K E M B A N G A N  T A B E L  P E R I O D I K  
U N S U R  

 
 

 Konfigurasi Elektron Gas Mulia 

Gas mulia adalah unsur-unsur yang memiliki 

kestabilan yang sangat tinggi dan dalam 

sistem periodik terdapat pada golongan 

VIIIA. Gas mulia terdiri dari He (Helium), Ne 

(Neon), Ar (Argon), Kr (Kripton), Xe (Xenon), 

Rn (Radon) 

 
Konfigurasi elektron gas mulia digunakan 

untuk menyederhanakan atau meringkas 

penulisan konfigurasi elektron unsur yang 

lain. Misalnya, penulisan elektron unsur 

21Sc, penulisannya sebagai berikut: 1s2 2s2 

2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 jika disederhanakan maka 

menjadi 21Sc = [Ar] 4s2 3d1 

 

 

 

 

 

 Penggolongan Berdasarkan Sifat Logam dan 

Nonlogam 

Perkembangan sistem periodik unsur 

diawali pada Tahun 1789 oleh Antoine 

Laurent Lavoiser. Pada tahun itu, Lavoisier 

berhasil mengelompokan unsur-unsur 

berdasarkan sifatnya menjadi logam dan 

nonlogam. Namun, ternyata penggolongan 

ini kurang memuaskan karena adanya 

unsur-unsur yang mempunyai sifat antara 

sifat logam dan nonlogam, seperti unsur 

silicon, arsen, dan antimoni 

 

 Triade Dobereiner 

John Wolfgang Dobereiner, seorang 

kimiawan asal Jerman, pada tahun 1829, 

berhasil mengelompokkan unsur-unsur 

berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan 

sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 

unsur sehingga penemuannya dikenal 

sebagai Triade Dobereiner. Ketentuan dari 

triade ini adalah, massa unsur yang di 

tengah merupakan rata-rata unsur pertama 

dan terakhirnya. 

Contoh dari pengelompokan Triade 

Dobereiner sebagai berikut: 

 

 
 

 Oktaf Newlands 

John Alexander Reina Newlands seorang 

asli kimia Inggris pada tahun 1864 

menyusun unsur-unsur berdasarkan 

kenaikan nomor massa relatif. Ia mendapati 

bahwa unsur kesembilan mempunyai sifat 

mirip dengan unsur pertama, unsur 

kedelapan mempunyai sifat mirip dengan 

unsur kedua, dan seterusnya. Hal itu sesuai 

dengan pengulangan not oktaf dalam lagu 

sehingga disebut hokum oktaf. Kelemahan 

dari pengelompokkan ini ialah hanya 

berlaku untuk unsur bermassa atom kecil. 

Berikut tabel pengelompokkan unsur 

dengan Hukum Oktaf Newlands: 

 

 
 Tabel Periodik Mendeleev 

Pada Tahun 1869, dua ahli kimia Lothar 

Meyer dari Jerman dan Dmitry Mendeleev 

dari Rusia dengan menggunakan prinsip dari 

Newlands mengadakan penggolongan 

unsur-unsur berdasarkan nomor massa dan 

sifat-sifat unsur. Mendeleev meneliti 

hubungan antara massa atom dan sifat-sifat 

kimia. Sementara itu, Mayer meneliti 

hubungan antara massa atom dan sifat-sifat 

fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa 

susunan unsur berdasarkan kenaikan massa 

atomnya akan menghasilkan perulangan 
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J .  G O L O N G A N  D A L A M  T A B E L  P E R I O D I K  
M O D E R N  

sifat secara periodik. Pernyataan ini dikenal 

sebagai hukum periodik unsur.  

Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil 

menerbitkan tabel periodik unsur dengan 

lajur tegak disebut golongan dan lajur 

mendatar disebut periode. 

Berikut Tabel Periodik Mendeleev: 

 

 
 

 Tabel Periodik Modern  

Tabel periodic modern yang sekarang 

digunakan adalah tabel periodic bentuk 

panjang. Pada tahun 1941, Henry Moseley 

melakukan percobaan dan menyimpulkan 

bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom 

dan bukan nomor massa relatif. Dengan 

penemuan itu, hokum periodik Mendeleev 

diperbarui menjadi Hukum Periodik 

Modern : “Sifat-sifat unsur merupakan 

fungsi periodic dari nomor atomnya”. 

 

Berikut Tabel Periodik Modern: 

 

 

 

 

 

 

Tabel periodik yang kita gunakan saat ini 

merupakan Tabel periodik modern yang terdiri 

atas lajur horizontal dan lajur vertikal. Lajur 

horizontal disebut juga Periode, dan lajur vertikal 

disebut juga Golongan 

 

 Golongan IA atau Golongan Alkali 

Terdiri atas unsur Lithium (Li), Natrium (Na), 

Kalium (K), Rubidium (Rb), Sesium (Cs), dan 

Frensium (Fr). Sifat golongan ini antara lain 

bersifat logam, mengilap seperti perak, 

lunak dapat diiris dengan pisau, kecuali Fr 

yang bersifat radioaktif. Untuk unsur 

Hidrogen (H) merupakan Golongan IA 

namun sifatnya berbeda dengan unsur Li 

sampai Fr 

 

 
 

 Golongan IIA atau Golongan Alkali Tanah 

Terdiri atas unsur Berilium (Be), Magnesium 

(Mg), Kalsium (Ca), Stronsium (Sr), Barium 

(Ba), Radium (Ra). Radium merupakan unsur 

yang bersifat radioaktif. Sifat golongan IIA 

mirip dengan IA yang diantaranya 

merupakan logam dan mengilap 

 

 
 

 Golongan VIIA atau Golongan Halogen 

Terdiri dari unsur Fluorin (F), Klorin (Cl), 

Bromin (Br), Iodin (I), dan Asatin (At). Sifat 

unsur flourin hingga iodin adalah nonlogam 

dan dapat membentuk molekul dua atom 

seperti 𝐹2. Asatin merupakan unsur yang 

bersifat radioaktif 

 

 
 

 

 Golongan VIIIA atau Golongan Gas Mulia 

Golongan gas mulia terdiri atas unsur 

Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton 

(Kr), Xenon (Xe), dan Radon (Rn). Sifat dari 

unsur gas mulia ini pada suhu kamar 

berwujud gas, molekulnya terdiri dari satu 
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K .  P e r i o d e  D A L A M  T A B E L  P E R I O D I K  
M O D E R N  

L .  P e n e n t u a n  g o l on g a n  da n  
p e r i o d e  

M .  S i f a t  k e p e r i o d i k a n  u n su r -
u n s u r  

atom, dan snagat sukar bereaksi. Unsur 

Radon bersifat radioaktif 

 

 
 

 Golongan B (Golongan Transisi) 

Golongan transisi adalah unsur-unsur yang 

terletak di bagian tengah tabel periodic 

unsur, yaitu antara golongan IIA dengan IIIA. 

Unsur transisi merupakan golongan IB 

sampai dengan VIIIB. Sifat-sifat unsur 

golongan transisi adalah semuanya adalah 

logam, mempunyai kekerasan, titik leleh, 

dan titik didih yang relative tinggi, den 

senyawa unsur-unsur golongan transisi 

umumnya berwarna 

 

 

 

Di dalam tabel periodic modern, terdapat 7 periode, 

yaitu: 

 Periode 1 

Terdiri atas 2 unsur yaitu Hidrogen (H) dan 

Helium (He). 

 Periode 2 

Terdiri atas 8 unsur yaitu Litium (Li), 

Berilium (Be), Boron (B), Karbon (C), 

Nitrogen (N), Oksigen (O), Flour (F), dan 

Neon (Ne). 

 Periode 3 

Terdiri atas 8 unsur yaitu Natrium (Na), 

Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Silikon 

(Si), Fosfor (P), Belerang (S), Klor (Cl), dan 

Argon (Ar). 

 Periode 4 dan 5 

Masing-masing terdiri dari 18 unsur. 

 Periode 6 

Terdiri atas 32 unsur. Terdapat unsur 

lantanida. 

 Periode 7 

Periode yang sangat panjang namun belum 

terisi penuh. Terdapat unsur aktinida. 

 

 

 

Penentuan golongan dan periode unsur-unsur 

didasarkan pada konfigurasi electron. Golongan 

ditentukan oleh electron valensi, sedangkan periode 

ditentukan oleh jumlah kulit yang sudah terisi oleh 

electron. 

 

 

 Jari-jari Atom 
Atom terdiri dari inti atom dan electron. 

Gaya Tarik muatan positif inti atom 

terhadap electron menarik electron ke arah 

inti atom, sedangkan gaya dorong antara 

muatan negative electron mendorong 

electron menjauh dari atom. Gabungan 

gaya-gaya tersebut menentukan ukuran dan 

jari-jari sebuah atom. Jari-jari atom adalah 

jarak antara inti atom dengan electron di 

kulit terluar dari suatu atom bebas. 

- Dalam suatu golongan dari atas ke 

bawah, jari-jari atom semakin besar. 
- Dalam suatu periode dari kiri ke 

kanan, jari-jari atom semakin kecil. 

 

 Energi Ionisasi 
Energy ionisasi adalah energy minimal yang 

diperlukan untuk melepas satu electron dari 

atom atau ion dalam bentuk gas sampai 

pada jarak di mana tidak ada lagi interaksi 

antara ion dan electron. Besar energy 

ionisasi adalah suatu ukuran bagaimana 

kerapatan electron dalam atom. 

- Dalam suatu golongan dari atas ke 

bawah, energy ionisasi semakin kecil. 
- Dalam suatu periode dari kiri ke 

kanan, energy ionisasi cenderung 

membesar. 
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n .  C o n t o h  s o a l  
 

 

 Afinitas Elektron 
Afinitas electron adalah perubahan energy 

yang terjadi bila suatu atom atau ion 

memperoleh electron membentuk ion 

negative dalam keadaan gas. Besarnya 

afinitas electron adalah ukuran bagaimana 

kuatnya inti atom menarik electron. 

- Dalam suatu golongan dari atas ke 

bawah, afinitas electron semakin 

kecil. 
- Dalam suatu periode dari kiri ke 

kanan, afinitas elektron semakin 

besar. 

 
 

 Keelektronegatifan 
Keelektronegatifan adalah kemampuan 

suatu atom untuk menarik electron dalam 

molekul suatu senyawa. Keelektronegatifan 

diukur dengan menggunakan skala Pauling 

dengan kisaran nilai 0,7 sampai 4,0.  

- Dalam suatu golongan dari atas ke 

bawah, keelektronegatifan semakin 

kecil. 
- Dalam suatu periode dari kiri ke 

kanan, keelektronegatifan semakin 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manakah dibawah ini yang bukan merupakan 

kelebihan sistem periodik Mendeleev? 

A. Sifat kimia dan fisika unsur dalam satu 

golongan mirip dan berubah secara 

teratur. 

B. Valensi tertinggi suatu unsur sama 

dengan nomor golongannya.  

C. Dapat meramalkan sifat unsur yang 

belum ditemukan pada saat itu dan 

telah mempunyai tempat yang kosong 

D. Anomali (penyimpangan) unsur 

hidrogen dari unsur yang lain tidak 

dijelaskan 

Pembahasan 

(D). Anomali (penyimpangan) unsur hidrogen dari 

unsur yang lain tidak dijelaskan 

Karena, pada sistem periodik unsur dengan 

penggolongan Mendeleev, menggunakan prinsip dari 

Newlands mengadakan penggolongan unsur-unsur 

berdasarkan nomor massa dan sifat-sifat unsur. 

Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom 

dan sifat-sifat kimia, sedangkan Meyer dengan sifat-

sifat fisika. Salah satu kekurangan sistem periodic 

Mendeleev yaitu Anomali (penyimpangan) unsur 

hidrogen dari unsur yang lain tidak dijelaskan. 

 

 Manakah unsur di bawah ini yang berada pada 

Periode IIA Sistem Periodik Unsur Modern? 

A. Hidrogen dan Helium 

B. Kalsium dan Krom 

C. Natrium dan Aluminium 

D. Lithium dan Berilium 

Pembahasan 

(D). Lithium dan Berilium 

Unsur yang berada pada Periode IIA Sistem Periodik 

Unsur merupakan Litium (Li), Berilium (Be), Boron (B), 

Karbon (C), Nitrogen (N), Oksigen (O), Flour (F), dan 

Neon (Ne).  

 Konfigurasi elektron dari unsur 𝑃11
23  adalah… 

(nomor atom Ne = 10, Ar = 18)  

A. [Ne] 3s¹  

B. [Ne] 4s¹  

C. [Ar] 3s¹  

D. [Ar] 4s¹  

E. [Ar] 4s² 3d¹  

 

 4 3 5 9 



 

  

 

Pembahasan  

10Ne : 1s2 2s2 2p6  

11P : 1s2 2s2 2p6 3s1  

Bila dinyatakan dalam konfigurasi Ne, maka 

konfigurasi elektron unsur P adalah sebagai 

berikut 11P : [Ne] 3s1  

Jadi, dari kelima opsi yang diberikan, opsi A 

adalah opsi yang benar.  

 

 Nomor atom unsur X sama dengan 27. Jumlah 

elektron tidak berpasangan dalam ion X2+ 

adalah… 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 7 

Pembahasan 

Jumlah elektron yang tidak berpasangan: 

 
Diagram orbital berdasarkan aturan Hund: 

 
Opsi yang benar adalah C 
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