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Bayangkan kesulitan yang dihadapi kalau ingin mencari nomer telpon seorang teman dari suatu 

buku telpon yang disusun secara acak. Harus diperiksa satu per satu sampai akhirnya 

didapatkan nomer telpon dari teman yang dicari. Sekarang kalau buku telpon tersebut disusun 

berdasarkan urutan nomer telpon dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka juga tidak lebih 

mudah untuk menemukan nomer telpon dari teman yang dicari dibandingkan dengan mencari 

di buku telpon yang disusun secara acak. Akan lebih mudah kalau buku telpon tersebut disusun 

berdasarkan nama dengan urutan abjad. Situasi yang serupa dihadapi oleh para kimiawan pada 

abad sembilan belas. Cukup banyak informasi tentang perilaku unsur dan senyawa, akan tetapi 

diperlukan cara untuk menyusun informasi tersebut. Beberapa permulaan yang salah (seperti 

pada penyusunan nomer pada buku telpon) mendahului keberhasilan yang luar biasa dalam 

penemuan Tabel Berkala pada tahun 1871. Pada Bab ini akan dijelaskan tentang tabel berkala 

dan kaitan teorinya dengan konfigurasi elektron. Kemudian tabel berkala digunakan untuk 

menuntun pada penetapan sejumlah sifat yang berkaitan dengan setiap atom – jari-jari atom, 

energi ionisasi, dan afinitas elektron.  

      

 

8-1 Klasifikasi Unsur: Hukum Berkala dan Tabel Berkala 
 
Pada tahun 1869, secara terpisah tetapi bersamaan, Dimitri Mendeleev dan Lothar Meyer 

mengusulkan Hukum Berkala yang bunyinya bila unsur-unsur disusun menurut 

bertambahnya berat atom, maka ada sifat-sifat tertentu yang berulang secara teratur 

dalam susunan tersebut.  

 

Salah satu contoh awal, sifat yang memastikan hukum berkala adalah volume atom yaitu berat 

atom suatu unsur dibagi dengan densitasnya. Dengan mengenali bahwa berat atom dan massa 

molar adalah angka yang sama, maka dapat dijelaskan tentang volume atom. Sebetulnya yang 

lebih tepat adalah volume molar – volume yang ditempati oleh satu mol atom suatu unsur.  

                                     

Gambar 8-1 adalah grafik volume atom sebagai fungsi dari nomer atom. Perhatikan bahwa 

harganya meningkat sampai maksimum secara berkala untuk logam alkali (golongan 1A) Li, 

Na, K, Rb, dan Cs. Beberapa sifat lainnya, seperti konduktivitas (daya hantar) listrik, 

konduktivitas panas, dan kekerasan, menunjukkan perilaku yang mirip kalau dipertimbangkan 

sebagai fungsi dari nomer atom.  

/g)(cm
d
1x(g/mol)molarmassa/mol)(cmatommolarvolume 33 =
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Gambar 8-1 
Satu penjelasan dari hukum berkala – volume atom sebagai fungsi nomer atom. 
 

 
Tabel Berkala Mendeleev. Suatu susunan tabel dari unsur-unsur berdasarkan hukum berkala 

disebut Tabel Berkala. Tabel Mendeleev tahun 1871 dihasilkan ulang seperti pada Tabel 8.1.  

 
Tabel 8-1 
Tabel Berkala Mendeleev Tahun 1871. 
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Tabel unsur-unsur disini disusun dalam 12 baris horizontal dan 8 kolom vertikal. Untuk 

mengelompokkan unsur-unsur yang mirip ke dalam golongan yang sesuai, Mendeleev 

meninggalkan ruang kosong bagi unsur-unsur yang belum ditemukan saat itu. Mendeleev juga 

membuat asumsi tentang harga yang benar untuk berat atom. Unsur-unsur dalam golongan 

tertentu dari tabel Mendeleev mempunyai sifat-sifat yang mirip, dan sifat-sifat ini berubah 

secara perlahan-lahan dari atas ke bawah. Sebagai contoh, logam alkali (golongan I) 

mempunyai titik leleh yang rendah yang berkurang dengan susunan sebagai berikut       

Li (174ᵒC) > Na (97,8ᵒC) > K (63,7ᵒC) > Rb (38,9ᵒC) > Cs (28,5ᵒC) 

 

Nomor Atom sebagai Dasar dari Hukum Berkala. Pada tabel berkala awal, ada pasangan 

unsur tertentu yang tampaknya salah tempat. Misal, argon (berat atom = 40) diletakkan sebelum 

unsur kalium (berat atom = 39). Susunan seperti ini akan membuat kalium, logam yang aktif, 

masuk dalam golongan gas mulia, dan Ar, gas inert, masuk dalam golongan logam aktif. 

Sedangkan pada kenyataannya argon sangat tidak reaktif sedangkan kalium sangat reaktif. 

Pada mulanya, tidak ada dasar teori untuk ketidakteraturan ini. Pada tahun 1913, H.G.J. 

Moseley melakukan percobaan dan memperoleh hasil yang penting yaitu menentukan dasar 

sebenarnya dari hukum berkala.  

Sifat-sifat yang mirip akan terulang secara teratur kalau unsur-unsur disusun menurut 

bertambahnya nomor atom (bukan berat atom). 

 

Oleh karena itu, penempatan argon (z = 18) sebelum kalium (z = 19) menjadi sangat masuk 

akal.  

 

 

8-2 Tabel Berkala Moderen – Bentuk Panjang 
 
Tabel berkala Mendeleev disebut bentuk ‘pendek’, terdiri atas delapan golongan. Tabel berkala 

moderen kebanyakan menyusun unsur-unsur dalam 18 golongan, dan disebut bentuk ‘panjang’. 

Berikut ini adalah tampilan bentuk panjang dari tabel berkala.  

 

Kolom vertikal, yang mengandung unsur-unsur dengan sifat yang mirip, disebut golongan 

(Gambar 8-2). 
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Baris horizontal dari tabel, yang disusun berdasarkan bertambahnya nomer atom, disebut 

perioda, dapat dilihat pada Gambar 8-3.  

 

Gambar 8-2 
Golongan dalam Tabel Berkala. 
 
Setiap golongan ditandai dengan nomor Arab diikuti oleh huruf A atau B. Golongan A adalah unsur-unsur 
golongan utama. Golongan B adalah unsur-unsur transisi. Nama-nama yang membedakan beberapa 
golongan adalah 
• 1A     logam alkali 
• 2A     logam alkali tanah 
• 1B     logam untuk uang 
• 6A     golongan oksigen  
• 7A     halogen 
• 8A     gas mulia  
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Perioda pertama terdiri atas dua unsur, hidrogen dan helium. Ini diikuti oleh dua perioda, 

masing-masing terdiri atas delapan unsur, litium sampai neon, dan natrium sampai argon. 

Perioda keempat dan kelima masing-masing terdiri atas delapan belas unsur, dari kalium 

sampai kripton dan rubidium sampai xenon. Perioda keenam panjang dan mengandung tiga 

puluh dua unsur. Supaya perioda ini dapat masuk ke dalam tabel yang lebarnya mengandung 

maksimum 18 unsur, maka 14 unsur dikeluarkan dari perioda dan diletakkan pada dasar tabel. 

Deret 14 unsur ini mengikuti lantanum (z = 57) dan disebut deret lantanida. Perioda terakhir 

adalah periode ketujuh tidak lengkap (beberapa unsur belum ditemukan), akan tetapi perioda 

ini juga panjang. Deret 14 unsur juga dikeluarkan dari perioda ketujuh dan diletakkan pada 

dasar tabel. Karena deret ini mengikuti aktinum (z = 89), maka disebut deret aktinida. Ada 

sistem yang berbeda yang digunakan dalam menyatakan golongan vertikal dalam tabel berkala. 

Gambar 8-3 
Perioda-perioda Dalam Tabel Berkala.  
 
Ada tujuh perioda dalam tabel berkala. Unsur-unsur lantanida (Ce sampai Lu) terletak pada perioda keenam 
dan aktinida (Th sampai Lr) terletak pada perioda ketujuh.     
 



 
 

159 

Sistem yang digunakan disini menggunakan angka Arab (1 sampai 8) dan huruf A dan B. Jadi 

golongan 1A, 2A, dan seterusnya dan 1B, 2B, dan seterusnya. Istilah lain yang penting adalah 

unsur golongan utama dan unsur representatif untuk golongan “A” dan unsur transisi 

untuk golongan “B”. Pada skema klasifikasi disini, unsur-unsur lantanida dan aktinida juga 

merupakan unsur-unsur transisi.       

 

Contoh 8-1 

1. Sebutkan unsur yang terletak di golongan 4A dan perioda ke enam. 

2. Sebutkan dua unsur yang memiliki sifat yang mirip molibdenum (42Mo). 

3. Kalau nantinya ditemukan, unsur dengan z=113 sifatnya mirip unsur apa? 

 

1. Unsur-unsur di perioda keenam adalah dari 55Cs sampai 86Rn, sedangkan yang di golongan 

4A adalah C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Unsur yang terletak di perioda keenam dan golongan 4A 

adalah 82Pb. 

2. Golongan terdiri atas unsur-unsur yang sifatnya mirip. Molibdenum terletak di golongan 

6B. Unsur lain yang ada di golongan 6B diantaranya khromium (Cr) dan tungsten (W). 

3. Unsur dengan z=113 terletak di golongan 3A, maka unsur ini akan mirip dengan unsur-

unsur lain di golongan 3A yaitu 5B, 13Al, 31Ga, 49In, dan 81Tl.  

    

 

Latihan  8-1 

1. Unsur Ag terletak pada perioda ……….. golongan ……… 

2. Sebutkan unsur yang terletak pada golongan 2A dan perioda ke – 6. 

3. Sebutkan unsur-unsur yang sifatnya mirip unsur S. 

4. Bila ditemukan, unsur di perioda 7 yang sifatnya mirip Ne an Ar, unsur tersebut mempunyai 

nomor atom berapa. 

 

 

 

8-3 Konfigurasi Elektron dan Tabel Berkala 
 
Pada tabel berkala, unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada golongan yang sama. 

Sifat yang mirip ini ternyata disebabkan oleh kemiripan dalam konfigurasi elektron terluarnya. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8-2, sebagai contoh diambil tiga golongan unsur dan dituliskan 
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konfigurasi elektronnya. Tidak sulit mengidentifikasi kemiripan konfigurasi elektron dalam 

masing-masing golongan.  

 

Tabel 8-2 
Konfigurasi Elektron dari Unsur-unsur Beberapa Golongan. 
 

Golongan Unsur Konfigurasi 

1A Li [He]  2s1 
 Na [Ne]  3s1 
 K [Ar]  4s1 
 Rb [Kr]  5s1 
 Cs [Xe]  6s1 
 Fr [Rn]  7s1 
    
7A F [He]  2s2 2p5 
 Cl [Ne]  3s2 3p5 
 Br [Ar]  3d10 4s2 4p5 
 I [Kr]  4d10 5s2 5p5 
 At [Xe]  4f14 5d10 6s2 6p5 
    
8A He 1s2  
 Ne [He]  2s2 2p6 
 Ar [Ne]  3s2 3p6 
 Kr [Ar]  3d10 4s2 4p6 
 Xe [Kr]  4d10 5s2 5p6 
 Rn [Xe]  4f14 5d10 6s2 6p6 

 

Kalau kulit tertinggi dari bilangan kuantum utama (kulit terluar) diberi tanda n, 

1. Atom-atom golongan 1A (logam alkali) mempunyai satu elektron kulit terluar (valensi) 

dalam orbital s, yaitu ns1.   

2. Atom-atom golongan 7A (halogen) mempunyai tujuh elektron kulit terluar (valensi) dalam 

konfigurasi ns2 np5.   

3. Atom-atom golongan 8A (gas mulia), dengan pengecualian helium yang hanya memiliki 

dua elektron, mempunyai kulit terluar dengan delapan elektron, dalam konfigurasi ns2 np6.   

 

Dari penjelasan diatas dapat dikumpulkan bukti bahwa unsur-unsur dalam golongan yang sama 

pada tabel berkala mempunyai sifat-sifat yang mirip karena kemiripan dalam konfigurasi 

elektronnya. Gambar 8-4 mengaitkan pengisian orbital (proses Aufbau pada Bab 7) dengan 

tabel berkala.  
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Gambar 8-4 
Konfigurasi Elektron dan Tabel Berkala.  
 

 
 

Tabel berkala dapat dibagi menjadi empat blok unsur, tergantung pada orbital mana yang diisi 

dalam proses Aufbau.   

• Blok-s. Orbital s dari bilangan kuantum utama (n) tertinggi terisi. Blok-s mencakup 

golongan 1A dan 2A. 

• Blok-p. Orbital p dari bilangan kuantum utama (n) tertinggi terisi. Blok-p mencakup 

golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. 

• Blok-d. Orbital d dari kulit elektronik n-1 (sebelum kulit terluar) terisi. Blok-d mencakup 

golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. 

• Blok-f. Orbital f  dari kulit elektronik n-2 terisi. Unsur-unsur blok-f adalah lantanida dan 

aktinida. Unsur-unsur ini juga disebut unsur-unsur transisi dalam. 

 

Hal lain yang perlu dicatat adalah: 

• Untuk unsur-unsur golongan A (golongan utama atau representatif), angka golongan (1A, 

2A, .....) adalah sama dengan jumlah elektron dalam orbital s dan p pada kulit 
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elektronik terluar (kulit dengan bilangan kuantum utama tertinggi). Jadi untuk 

konfigurasi elektron nsx npy, maka (x+y) = angka golongan. 

Sebagai contoh, kalau ada unsur dengan konfigurasi elektron terluar  ……..3s2 3p4, maka 

unsur tersebut termasuk dalam golongan (2 + 4) = 6A. Sebaliknya dari suatu golongan bisa 

ditetapkan konfigurasi elektron terluarnya. Misal golongan 4A, maka konfigurasi elektron 

terluarnya adalah: …… ns2 np2. 

 

• Untuk unsur-unsur golongan B (transisi), angka golongan berkaitan dengan jumlah 

elektron dalam kulit yang lebih luar hanya untuk golongan 1B dan 2B. Kebanyakan unsur-

unsur golongan B lainnya mempunyai konfigurasi elektron ns2, dan angka golongan (3B, 

4B, 5B,……) berkaitan dengan jumlah elektron maksimum yang tersedia untuk 

pembentukan senyawa – bilangan oksidasi unsur maksimum dalam senyawanya.   

Sebagai contoh, untuk golongan 1B dan 2B, angka 1 dan 2 menunjukkan jumlah elektron 

terluar (dengan catatan bahwa orbital d dari orbital n-1 terisi penuh). Untuk unsur 

dengan konfigurasi elektron (n-1) d10 nsx, maka x = angka golongan.  

Dengan demikian maka unsur dengan konfigurasi elektron terluar  

 (n-1)d10 ns1 adalah golongan 1B 

 (n-1)d10 ns2 adalah golongan 2B 

 

Untuk golongan 3B sampai dengan 8B, angka 3 sampai dengan 8 menunjukkan jumlah 

elektron pada orbital ns dan (n-1)d. 

 (n-1)dx nsy ,  maka (x+y) = angka golongan 

 Sebagai contoh, unsur dengan konfigurasi elektron terluar: 

 (n-1)d4 ns2 adalah golongan (4 + 2) = 6B 

 (n-1)d2 ns2 adalah golongan (2 + 2) = 4B 

Sebaliknya dari suatu golongan bisa ditetapkan konfigurasi elektron terluarnya. Misal 

golongan 3B, maka konfigurasi elektron terluarnya adalah: …… (n-1) d1 ns2. 

 

• Angka-angka pada perioda (1, 2, 3, .....) menunjukkan bilangan kuantum utama, n, tertinggi 

untuk unsur dalam perioda tersebut, jadi angka perioda adalah bilangan kuantum utama 

dari kulit elektronik terluar.  Sebagai contoh, untuk perioda ketujuh, maka n = 7. 
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Sifat unsur sebagian besar ditentukan oleh konfigurasi elektron pada kulit terluar atau pada 

kulit elektronik valensi. Maka anggota deret unsur-unsur representatif dalam perioda yang 

sama (seperti P, S, dan Cl), memiliki sifat yang berbeda karena perbedaan dalam konfigurasi 

elektron dalam kulit valensinya. Untuk unsur-unsur transisi, yang berbeda adalah 

konfigurasi elektron untuk elektron pada kulit sebelah dalam, akibatnya unsur-unsur transisi 

mempunyai sifat-sifat yang mirip baik dalam golongan maupun perioda (misal Fe, Co, dan 

Ni). 

 

Contoh 8-2 

1. Berapa jumlah elektron pada kulit lebih luar dari atom brom, 35Br. 

2. Berapa jumlah kulit elektron dalam atom strontium, 38Sr. 

3. Berapa jumlah elektron 5p dalam atom tellurium, 52Te. 

4. Berapa jumlah elektron 3d dalam atom zirconium, 40Zr. 

5. Berapa jumlah elektron tak berpasangan dalam atom indium, 49In. 

 

1. 35Br adalah unsur dalam golongan 7A. Jadi, ada tujuh elektron kulit lebih luar untuk semua 

atom dalam golongan ini.  

2. Atom strontium terletak pada perioda kelima. Bilangan kuantum utama tertinggi untuk 

atom pada perioda kelima adalah n = 5. Jadi, ada lima kulit elektronik dalam atom Sr. 

3.  52Te mengikuti deret transisi kedua dari unsur-unsur, dimana sub-kulit 4d terisi. Sub-kulit 

berikutnya yang menerima elektron sesudah 4d adalah 5p. Pada proses Aufbau, Te adalah 

atom keempat sesudah Cd. Atom Te mempunyai empat elektron 5p. Atau: Te ada di 

golongan 6A. Semua atom dalam golongan 6A mempunyai enam elektron kulit lebih luar, 

dua s dan empat p. Konfigurasi kulit lebih luar dari Te adalah 5s2 5p4.     

4. 40Zr ada di deret transisi kedua, dimana orbital 4d terisi. Pengisian sub-kulit 3d terjadi di 

deret transisi pertama (dari 21Sc sampai 30Zn). Jadi, sub-kulit 3d dari atom Zr terisi penuh. 

Zr mempunyai 10 elektron 3d. 

5. 49In ada di golongan 3A. Atom In mempunyai tiga elektron kulit lebih luar dengan bilangan 

kuantum utama, n = 5, yaitu 5s2 5p1. Dua elektron 5s berpasangan dan elektron 5p tidak 

berpasangan. Jadi, atom In mempunyai satu elektron tak berpasangan. 

  

 

Latihan 8-2 

1. Berapa elektron terdapat pada kulit terluar atom 15P. 
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2. Ada berapa kulit elektron terdapat dalam atom 76Os. 

3. Berapa elektron terdapat dalam orbital 3p pada atom 14Si. 

4. Berapa elektron terdapat dalam orbital 4p dari atom 42Mo. 

5. Berapa elektron terdapat dalam orbital 5s dari atom 24Cr. 

6. Ada berapa elektron tak berpasangan dalam atom 48Cd, 40Zr, 16S. 

7. Yang seluruh elektronnya berpasangan adalah atom 22Ti, 42M, 38Sr atau 50Sn. 

 

 

 

8-4 Logam dan Nonlogam 
 
Pada bab sebelumnya, untuk membantu menuliskan nama dan rumus kimia, unsur dibagi dalam 

kategori logam dan nonlogam. Gambar 8-5 memperluas kategori unsur dengan memasukkan 

gas mulia dan sekelompok unsur yang dikenal sebagai metaloid. 

 

Gambar 8-5 
Logam, Nonlogam, Metaloid, dan Gas Mulia.  
 

1A                 8A 
H 2A           3A 4A 5A 6A 7A He 

Li Be           B C N O F Ne 

Na Mg 3B 4B 5B 6B 7B  8B  1B 2B Al Si P S Cl  Ar 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra Ac^ Rf Ha Unh Uns Uno Une          

                  

 logam * Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

 nonlogam ^ Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

 metaloid                

 gas mulia                

 

Metaloid mempunyai penampilan seperti logam akan tetapi juga menunjukkan sifat nonlogam. 

Dengan mempertimbangkan kaitan antara konfigurasi elektron dan lokasi unsur dalam tabel 

berkala, timbul pertanyaan apakah juga tidak ada kaitan antara konfigurasi elektron dan 

karakter logam/nonlogam. Secara umum sebetulnya ada kaitan. Gas mulia diletakkan dalam 

golongan 8A dari tabel berkala. Helium memiliki konfigurasi elektron kulit lebih luar 1s2, dan 
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gas mulia lainnya, ns2 np6. Konfigurasi ini sangat stabil dan sulit diubah. Konfigurasi elektron 

dari atom-atom golongan 1A dan 2A – logam yang paling aktif – berbeda dengan atom-atom 

gas mulia hanya satu atau dua elektron pada orbital s dari kulit elektronik baru. Fakta ini 

menjadi jelas kalau konfigurasi elektron dituliskan dalam bentuk 

Golongan 1A K : [Ar] 4s1 dan 

Golongan 2A Ca : [Ar] 4s2 

    

Kalau elektron pada kulit sebelah luar dari atom K dibuang, atom K menjadi ion positif K+, 

dengan konfigurasi elektron [Ar]. Atom Ca akan menjadi konfigurasi [Ar] kalau membuang 

dua elektron.   

K : ([Ar] 4s1)       à K : ([Ar])     + e– 

Ca : ([Ar] 4s2)       à Ca : ([Ar])    + 2 e– 

 

Karakteristik atom-atom golongan 1A da 2A – logam aktif – adalah kecenderungan 

kehilangan elektron pada kulit lebih luar menghasilkan ion positif dengan konfigurasi 

elektron dari atom gas mulia. 

  Li à Li+ + e– 

1s2 2s1  1s2  (ini konfigurasi elektron dari unsur He) 

 

  Ba à Ba2+ + 2 e– 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 

(ini konfigurasi elektron dari unsur Xe) 

 

Atom-atom dari golongan 7A dan 6A, nonlogam yang paling aktif, mempunyai satu dan dua 

elektron lebih sedikit dibandingkan gas mulia yang terkait. Golongan 6A dan 7A dapat 

mencapai konfigurasi elektron gas mulia dengan memperoleh sejumlah elektron yang sesuai. 

Atom Cl menjadi ion negatif Cl– dengan memperoleh satu elektron, dan atom S menjadi S2– 

dengan memperoleh dua elektron. 

Cl : ([Ne] 3s2 3p5)       + e– à Cl–     = [Ar] 

S : ([Ne] 3s2 3p4)       + 2 e– à S2– = [Ar] 

 

Karakteristik dari nonlogam adalah kecenderungan atom-atomnya untuk memperoleh 

sejumlah kecil elektron (1, 2, kadang-kadang 3) dari atom logam untuk mencapai konfigurasi 

elektron dari atom gas mulia.  
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O + 2 e– à O2– 

1s2 2s1 2p4    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  (ini konfigurasi elektron dari unsur Ar) 

 

    Br + e– à Br – 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6  

(ini konfigurasi elektron dari unsur Kr) 

  

Pada beberapa kondisi, atom nonlogam memakai bersama elektron dengan atom nonlogam 

lainnya dari pada menerima elektron dari atom logam. Hal ini terjadi pada pembentukan ikatan 

kovalen, yang akan dipelajari pada Bab 9.  

 

Gambar 8-5 menunjukkan bahwa unsur-unsur transisi adalah logam. Hanya beberapa atom 

logam transisi mencapai konfigurasi elektron gas mulia dengan kehilangan elektron (misal, 

hilangnya tiga elektron dari atom Sc membentuk Sc3+). Meskipun demikian, kebanyakan atom 

logam transisi tidak mencapai konfigurasi gas mulia ketika kehilangan elektron.  

Cr à Cr2+ + 2 e– 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2  

(ini bukan konfigurasi elektron gas mulia) 

 

Pada atom logam transisi, elektron yang paling siap hilang adalah yang di orbital s dari kulit 

terluar (kulit elektron dari bilangan kuantum utama), beberapa elektron d juga akan hilang. 

Lebih jauh lagi, atom logam transisi mampu membentuk lebih dari satu tipe ion. Jadi, atom 

besi mungkin kehilangan dua elektron 4s membentuk ion Fe2+,    

Fe ([Ar] 3d6 4s2)         à Fe2+ ([Ar] 3d6)     + 2 e– 

atau kehilangan dua elektron 4s dan satu elektron 3d membentuk ion Fe3+.    

Fe ([Ar] 3d6 4s2)         à Fe3+ ([Ar] 3d5)     + 3 e– 

 

Latihan 8-3 

1. Berapa jumlah elektron dalam ion: 15P– , 25Mn2+ , 34Se2– , 11Na+.  

2. Tuliskan konfigurasi elektron ion 34Se2–.  

 

 

Penempatan Hidrogen. Meskipun semua unsur lainnya memiliki tempat yang pasti dalam 

tabel berkala, ada beberapa masalah dalam menetapkan dimana meletakkan hidrogen. Karena 
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mempunyai konfigurasi elektron 1s1, tampaknya hidrogen harus diletakkan pada golongan 1A. 

Akan tetapi, pada kondisi temperatur dan tekanan normal, hidrogen adalah gas dan sama sekali 

tidak mirip logam alkali. Pembahasan selanjutnya akan menunjukkan bahwa sifat hidrogen 

sangat berbeda dari logam alkali (seperti energi ionisasi). Kadang-kadang hidrogen 

ditempatkan di golongan 7A (halogen) bersama dengan unsur lain dimana kulit elektronik 

terluarnya hanya terdiri atas satu elektron lebih kecil dari gas mulia. Masih ada alternatif lain 

yaitu menempatkan hidrogen pada bagian paling atas dari tabel berkala diatas karbon, unsur 

yang tidak memiliki kemiripan. Keunikan dari hidrogen berasal dari fakta bahwa atom-

atomnya hanya memiliki satu elektron, tidak seperti atom lain.  

 

 

8-4 Jari-jari Atom  
 
Ukuran atom dipelajari karena sifat fisik dan kimia berkaitan dengan ukuran atom. Meskipun 

demikian, ukuran atom agak sulit ditentukan. Telah dipelajari bahwa kemungkinan 

menemukan elektron berkurang dengan penambahan jarak dari inti, akan tetapi tidak ada 

tempat dimana kemungkinan sama dengan nol. Tidak ada batas luar atom yang tepat. Lebih 

jauh lagi, atom yang diamati tidak terpisah akan tetapi berdempetan dengan atom lain, apakah 

dengan atom yang sama ataupun berbeda. Ukuran atom sedikit banyak tergantung pada 

lingkungannya. Diluar kesulitan ini, mari berpikir tentang ukuran atom sebagai jarak dari inti 

ke elektron di kulit lebih luar, yang disebut sebagai jari-jari atom. Unit yang sudah lama 

digunakan untuk menunjukkan dimensi atom adalah angstrom, Å. Meskipun demikian 

angstrom bukan unit SI. Unit SI yang sesuai adalah nanometer (nm) atau pikometer (pm).  

1 Å = 1 x 10–10 m = 1 x 10–8 cm = 0,1 nm = 100 pm                                                                   

Karena unit angstrom masih digunakan oleh banyak ilmuwan yang mempelajari dimensi 

atomik dan molekular, maka baik angstrom maupun piko digunakan dalam pembahasan.  

 

Untuk atom terpisah, jari-jari atom dikenal sebagai jari-jari van der Waals. Untuk atom 

yang berikatan biasanya disebut jari-jari kovalen, jari-jari ionik, dan pada logam, jari-jari 

logam. Tiga jari-jari yang berbeda untuk natrium dapat dilihat pada Gambar 8-6. 
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Pada bab tentang Ikatan Kimia, ikatan kovalen digambarkan sebagai berasal dari tumpang 

tindih orbital elektron dalam daerah antara dua pusat dari dua atom. Hasil tumpang tindih ini 

adalah bahwa letak dari inti atom yang berikatan satu sama lain lebih dekat dibandingkan 

dengan inti dari atom yang tidak berikatan. Jari-jari kovalen adalah setengah dari jarak 

antara inti dua atom yang identik yang berikatan secara kovalen. Sebetulnya jari-jari 

kovalen bervariasi dengan karakter dari ikatan kovalen antar atom. Hal ini akan dipelajari pada 

bab tentang Ikatan Kimia.   

 

1. Variasi Ukuran Atom Dalam Golongan dari Tabel Berkala.  

Jarak elektron dari inti sebuah atom sangat tergantung pada bilangan kuantum utamanya, n. 

Semakin tinggi bilangan kuantum utama dari kulit elektronik terluar, diharapkan semakin besar 

atom. Ide ini pasti sesuai untuk unsur dari golongan dengan nomer atom lebih rendah, dimana 

persen kenaikan ukuran dari satu perioda ke perioda berikutnya  besar (seperti dari Li ke Na ke 

K dalam golongan 1A). Nomer atom yang lebih besar, peningkatan ukuran jauh lebih kecil 

(seperti dari K ke Rb ke Cs dalam golongan 1A). Pada unsur dengan nomer atom tinggi, 

elektron kulit lebih luar dipegang lebih kuat oleh inti, berlawanan dengan yang diharapkan. Hal 

ini disebabkan oleh karena elektron pada kulit lebih dalam di sub-kulit d dan f lebih tidak efektif 

dibandingkan dengan elektron s dan p dalam penyaringan elektron pada kulit lebih luar dari 

inti. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa makin banyak kulit elektronik  dalam 

Gambar 8-6 
Perbandingan Jari-jari Kovalen, Ionik, dan Logam.  
 
Jari-jari kovalen adalah setengah jarak antara pusat dua 
atom Na dalam molekul gas, Na2(g). Jari-jari ionik 
didasarkan pada jarak antara pusat ion dalam senyawa 
ionik, seperti NaCl. Tentu saja disini kation dan anion 
berbeda ukuran. Jari-jari logam adalah setengah jarak 
antara atom-atom yang berdempetan dalam logam natrium 
padat. 
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sebuah atom (makin jauh ke bawah golongan dalam tabel berkala) makin besar atom. Atau 

dengan kata lain, dalam satu golongan, dari atas ke bawah atom makin besar. 

 

2. Variasi Ukuran Atom Dalam Perioda dari Tabel Berkala. 

Pertimbangkan proses hipotetis dimulai dari natrium ke atom lain yang semakin besar dalam 

perioda ketiga. Pada proses ini jumlah kulit lebih dalam dari elektron inti tetap pada jumlah 10, 

dalam konfigurasi 1s2 2s2 2p6. Pertama, asumsikan bahwa elektron inti sangat efektif 

menghalangi atau menyaring elektron di kulit lebih luar dari inti, dan asumsikan juga bahwa 

elektron di kulit lebih luar tidak menghalangi satu sama lain. Dalam perioda unsur-unsur, 

ukuran atom berkurang dari kiri ke kanan.               

 

3. Variasi Ukuran Atom Dalam Deret Transisi. 

Untuk perioda keempat dan yang lebih besar dimana unsur-unsur transisi ditemukan, 

keadaannya sedikit berbeda. Pada deret unsur transisi, penambahan elektron masuk ke kulit 

elektron sebelah dalam, dimana elektron ini berpartisipasi dalam menghalangi elektron di kulit 

lebih luar dari inti. Pada saat yang sama jumlah elektron di kulit lebih luar cenderung tetap. 

Jadi pada deret transisi, elektron di kulit lebih luar mengalami gaya tarik ke inti yang sebanding. 

Misal untuk Fe, Co, dan Ni. Fe memiliki 26 proton pada intinya dan 24 elektron di kulit lebih 

dalam. 27Co mempunyai 25 elektron di kulit lebih dalam, dan 28Ni mempunyai 26 elektron di 

kulit lebih dalam. Pada masing-masing atom tersebut, dua elektron di kulit lebih luar berada 

dibawah pengaruh muatan inti yang sama (kira-kira + 2). Jadi, meskipun untuk dua atau tiga 

anggota pertama dari deret transisi dan beberapa fluktuasi tambahan dalam deret ada penurunan 

ukuran atom yang tajam pada awalnya, jari-jari atom tidak berubah banyak dalam deret 

transisi.       

 

Contoh 8-3 

Dengan hanya merujuk pada tabel berkala, tentukan atom mana yang memiliki jari-jari kovalen 

terbesar: 21Sc, 56Ba, atau 34Se. 

 

Sc dan Se keduanya berada dalam perioda keempat dan diharapkan Sc lebih besar 

dibandingkan Se, karena Sc jauh lebih dekat dari awal perioda (ke kiri). Ba ada di perioda 

keenam jadi memiliki kulit elektronik lebih banyak dibandingkan Sc atau Se. Lebih jauh lagi, 

dalam tabel, Ba terletak lebih dekat ke kiri (golongan 2A) dibandingkan Sc (golongan 3B).  
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Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa atom Ba merupakan atom terbesar. 

   

 

Latihan 8-4 

Dengan hanya merujuk pada tabel berkala, tentukan atom mana yang memiliki jari-jari kovalen 

terbesar: 38Sr, 12Mg, 7N, atau 17Cl. 

 

 

Jari-jari Ionik. Elektron yang lepas dari atom logam biasanya berasal dari kulit paling luar. 

Dengan kehilangan satu kulit, maka atom logam (ion) menjadi lebih kecil. Juga karena 

sekarang ada kelebihan muatan inti pada sejumlah elektron, inti menarik elektron lebih dekat. 

Sebagai akibatnya kation (ion positif) lebih kecil dari atomnya.         

                                                                   

Gambar 8-7 membandingkan lima spesies: atom Na, atom Mg, ion Na+, ion Mg2+, dan Ne. 

Na 

 

 

 
1,57 Å  

(157 pm) 

Mg 

 

 
1,36 Å  

(136 pm) 

Ne 

 

 
1,31 Å  

(131 pm) 

Na+ 

 

 
0,95 Å  

(95 pm) 

Mg2+ 

 

 
0,65 Å  

(0,65 pm) 

 

 

       

 

 

 

 

Atom Mg lebih kecil dari atom Na (pernyataan tentang besar atom), dan ion-ionnya lebih kecil 

dibandingkan atomnya (pernyataan tentang ion). Na+, Mg2+, dan Ne adalah isoelektronik –

ketiganya memiliki jumlah elektron yang sama yaitu 10 dalam konfigurasi yang identik, 1s2 

2s2 2p6. Muatan inti Ne adalah +10. Na+ lebih kecil dari pada Ne karena memiliki muatan inti 

+11. Mg2+ lebih kecil karena muatan intinya +12. Kalau atom nonlogam menerima satu atau 

lebih elektron membentuk ion negatif (anion), muatan inti tetap konstan dan tolak menolak 

antar elektron meningkat. Elektron lebih tersebar dan ukuran atom bertambah, seperti 

disarankan pada Gambar 8-8. 

Gambar 8-7 
Perbandingan Ukuran Atom dan Ion.  
 
Jari-jari menunjukkan bahwa Na dan Mg adalah jari-jari kovalen, Na+ dan Mg2+ adalah jari-jari ionik, dan Ne 
adalah jari-jari van der Waals. Variasi dalam ukuran dapat dijelaskan melalui faktor-faktor yang didiskusikan 
pada bab ini.   
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Anion (ion negatif) lebih besar dari pada atomnya.     

                                                       

 
Sebagai ringkasan, untuk sederet ion elektronik semakin besar muatan inti, semakin kecil 

ionnya. Secara umum hal ini ditunjukkan pada Gambar 8-9, susunan jari-jari sejumlah kation 

dan anion yang umum.  

 
 

 

 

 

  

Contoh 8-4 

Susun atom/ion ini menurut bertambahnya besar atom: 18Ar , 19K+ , 17Cl– , 16S2– , 20Ca2+ 

 

Kunci untuk menyelesaikan soal ini terletak pada pemahaman bahwa kelima spesies adalah 

isoelektronik, yang mempunyai konfigurasi elektron Ar, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Semakin besar 

muatan inti, semakin kuat elektron terikat dan semakin kecil ukurannya. Ini berarti bahwa Ca2+ 

Gambar 8-8 
Perbandingan Jari-jari Kovalen dan Anion.  
 
Dua atom Cl dalam molekul Cl2 masing-masing 
memperoleh satu elektron membentuk dua ion Cl–.  

Gambar 8-9 
Beberapa Jari-jari Ionik Dalam Pikometer (pm).  
 
Banyak unsur membentuk lebih dari satu ion, dan ion yang berbeda mempunyai ukuran yang berbeda.  
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lebih kecil dari pada K+, yang juga lebih kecil dari Ar. Kecenderungan ini dapat dilanjutkan 

dengan mengambil kesimpulan bahwa Ar lebih kecil dari pada Cl–, dan Cl– lebih kecil dari 

pada S2–. Alternatif lain, untuk anion dapat dilihat sebagai muatan negatif berlebih dan tolak 

menolak elektron yang menemaninya. Semakin besar muatan negatif berlebih, semakin besar 

ukurannya. Artinya Cl– lebih besar dari Ar dan S2– lebih besar dari Cl–. Dengan cara yang 

manapun akan diperoleh urutan bertambahnya ukuran atom sebagai berikut:  

Ca2+ < K+ < Ar < Cl– < S2– 

   

 

Latihan 8-5 

Tentukan ukuran atom/ion yang paling besar dan yang paling kecil diantara spesies ini: 13Al , 

9F , 33As , 55Cs+ , 53I– , 7N 

 

 

 

8-5 Energi Ionisasi  
 
Ada beberapa cara untuk membuat atom kehilangan elektron. Misal dengan menembaki atom 

dalam bentuk gas dengan sinar katoda. Meskipun demikian, dengan menggunakan metoda 

apapun, dalam kondisi normal atom tidak mudah melepaskan elektron. Energi ionisasi, I, dari 

atom adalah sejumlah energi yang harus diserap oleh atom dalam bentuk gas, sehingga atom 

yang paling sedikit terikat akan dilepas dari atom. Energi ionisasi dapat diukur dalam tabung 

sinar katoda yang dimodifikasi dimana atom yang akan diukur energi ionisasinya pada tekanan 

rendah berada dalam bentuk gas. Ada dua tipe harga untuk atom Mg  

Mg(g)     à Mg+(g)   + e– I1 = 738 kj / mol 

Mg+(g)   à Mg2+(g)   + e– I2 = 1451 kj / mol                                                                        

 

Simbol I1 mewakili energi ionisasi pertama – energi yang diperlukan untuk melepaskan satu 

elektron dari atom netral dalam bentuk gas. I2 mewakili energi ionisasi kedua – energi yang 

diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari ion dalam bentuk gas dengan muatan + 1. 

Energi ionisasi selanjutnya dapat dituliskan sebagai I3, I4, dan seterusnya. Karena energi 

ionisasi merupakan jumlah yang kecil, harga seperti di atas berdasarkan satu mol atom. Secara 

bervariasi dapat dilihat bahwa energi ionisasi berikutnya lebih besar dari pada energi ionisasi 

sebelumnya. Sebagai contoh pada magnesium, energi ionisasi kedua, elektron yang terionisasi 
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harus lepas dari ion dengan muatan +2 (Mg2+). Disini jauh lebih besar energi yang diperlukan 

dibandingkan dengan melepaskan ion terionisasi dari ion dengan muatan +1 (Mg+). Jadi I2 lebih 

besar dari pada I1. Untuk membandingkan energi ionisasi dari unsur yang berbeda perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor. Pertama, semakin jauh jarak elektron yang akan dilepas dari 

inti, semakin mudah dilakukan. Artinya energi ionisasi berkurang dengan bertambahnya 

ukuran atom.                                       

 

Melalui pengukuran ini, unsur-unsur dalam satu golongan pada tabel berkala dari atas ke bawah 

menjadi lebih bersifat sebagai logam (lebih mudah kehilangan elektron). Sama dengan hal itu, 

dalam satu perioda dari kiri ke kanan unsur, menjadi lebih tidak bersifat sebagai logam. Kaitan 

antara energi ionisasi dan ukuran atom untuk logam golongan 1A dapat dilihat pada Tabel 8-3 

dan untuk semua unsur dapat dilihat pada Gambar 8-11.     

 

Tabel 8-3  
Energi ionisasi dari Unsur-unsur Logam Alkali (Golongan 1A). 
 

Logam Energi Ionisasi (kJ/mol) 

Li 520,3 

Na 495,9 

K 418,9 

Rb 403,0 

Cs 375,7 

 

Secara keseluruhan, atom-atom dari golongan 1A adalah yang paling besar ukurannya dari 

atom lainnya, dan energi ionisasinya yang paling rendah. Gambar 8-10 juga memperlihatkan 

bahwa gas-gas mulia mempunyai energi ionisasi tertinggi. Hal ini konsisten dengan pernyataan 

sebelumnya tentang kestabilan konfigurasi elektron gas mulia. 
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Gambar 8-10 
Energi Ionisasi Pertama Sebagai Fungsi Dari Nomer Atom. 
 

 
 

Tabel 8-4 menyusun energi ionisasi dari unsur-unsur dalam perioda ketiga. Dengan sedikit 

pengecualian, kecenderungan energi ionisasi dalam perioda (warna biru) adalah bahwa energi 

ionisasi meningkat dari golongan 1A ke golongan 8A. 

 

Tabel 8-4  
Energi ionisasi dari Unsur-unsur Perioda Ketiga (dalam kJ/mol). 
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Tabel 8-4 juga menyusun energi ionisasi secara berurutan (I1, I2, ….). Secara khusus perhatikan 

bahwa terjadi perbedaan yang cukup besar sepanjang garis tangga yang berwarna merah. 

Sebagai contoh misal magnesium. Tampak bahwa I2 lebih besar dari pada I1. Untuk melepaskan 

elektron ketiga, yang diukur dengan I3, perlu dicapai tingkat oktet yang sangat stabil dari 

karakteristik elektron atom gas mulia (ns2 np6). I3 jauh lebih besar dibandingkan I2, sedemikian 

besarnya sehingga Mg3+ tidak dapat dihasilkan melalui proses kimia biasa. Sama halnya bahwa 

tidak dapat diharapkan akan ada Na2+ atau Al4+.     

 

Contoh 8-5 

Dengan hanya merujuk pada tabel berkala, susun atom-atom ini menurut bertambahnya 

energi ionisasi pertama, I1: 33As , 50Sn , 35Br , 38Sr.   

 

Merujuk pada ketentuan di atas, kalau keempat atom tersebut disusun berdasarkan 

berkurangnya ukuran atom, maka secara otomatis keempat atom tersusun berdasarkan 

bertambahnya energi ionisasi. Artinya, atom yang paling besar memiliki energi ionisasi 

terkecil, dan atom yang paling kecil memiliki energi ionisasi terbesar. Atom yang paling besar 

adalah atom di sebelah kiri bawah dari tabel berkala. Dari keempat atom, yang berada paling 

kiri bawah adalah Sr. Atom yang paling kecil adalah di sebelah kanan atas dari tabel berkala. 

Meskipun tidak satupun dari keempat atom berada dekat kanan atas, Br yang paling mendekati 

kategori ini. Hal ini sesuai dengan dua kondisi yang saling berlawanan, yaitu: Sr dengan energi 

ionisasi terendah dan Br dengan energi ionisasi tertinggi. Dalam membandingkan As dan Sn 

pada tabel berkala, dapat dilihat bahwa Sn berada di bawah dan di sebelah kiri As. Maka Sn 

mempunyai energi ionisasi yang lebih rendah dari As. Jadi, urutan bertambahnya energi 

ionisasi adalah  Sr < Sn < As < Br. 

  

 

Latihan 8-6 

Susun atom-atom ini berdasarkan bertambahnya energi ionisasi: 38Sr, 55Cs, 16S, 9F, 33As 
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8-6 Afinitas Elektron  
 
Energi ionisasi berkaitan dengan hilangnya elektron. Afinitas elektron adalah sifat yang 

berkaitan dengan penambahan elektron. Afinitas elektron, AE, adalah jumlah energi yang 

berkaitan dengan penambahan sebuah elektron pada atom dalam bentuk gas. Sebagai 

contoh,  

F(g)    + e– à F –(g) AE = – 328 kj/mol                                                                      

   

Seperti energi ionisasi, afinitas elektron adalah jumlah yang kecil untuk ukuran berdasarkan 

per atom, dan biasanya dinyatakan dalam ukuran berdasarkan per mol. Menurut konvensi 

termokimia, tanda negatif untuk energi menunjukkan bahwa energi dilepas. Penambahan satu 

elektron pada atom F adalah proses eksotermis. Mengapa atom fluor netral cenderung 

mendapatkan tambahan elektron? Ketika sebuah elektron tambahan mendekati sebuah atom 

dari jarak yang ‘tak terhingga’, elektron ‘melihat’ pusat muatan positif – inti atom – dimana 

elektron tertarik. Gaya tarik ini dihilangkan oleh efek tolak menolak dari elektron lainnya 

dalam atom, akan tetapi sepanjang gaya tarik pada elektron tambahan melebihi gaya tolak 

menolak, elektron bertambah dan energi dilepas. Dalam diagram orbital, untuk menjadi F–, 

fluor mencapai konfigurasi elektron gas mulia (Ne).  

 1s  2s   2p      1s  2s   2p  

F ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ↑ + e– à F– ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅ 

           AE = – 328 kJ/mol 

 

Dengan alasan seperti di atas, dapat diharapkan bahwa bahkan atom logam dapat membentuk 

ion negatif dalam keadaan gas, dan memang harapan ini terwujud. Situasi untuk atom Li dalam 

fasa gas adalah 

 1s  2s     1s  2s   

Li ⇅  ↑ + e– à Li– ⇅  ⇅  AE = – 59,6 kJ/mol 

 

Tentu saja kecenderungan atom Li untuk membentuk ion negatif tidak sebesar untuk atom F. 

Apakah ada atom dimana afinitas elektronnya positif, yaitu dimana prosesnya endotermis? 

Ini adalah kasus untuk gas mulia, dimana elektron yang ditambahkan harus mencari orbital s 

dari kulit elektronik berikutnya.  
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 1s  2s   2p      1s  2s   2p   3s 

Ne ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅ + e– à Ne– ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅  ↑ 

           AE = + 29 kJ/mol   

 

Atom-atom golongan 2A, dengan sub-kulit s terisi (ns2), juga memiliki afinitas elektron positif. 

Contoh yang lebih baik untuk afinitas elektron positif adalah yang berkaitan dengan atom yang 

memperoleh elektron kedua. Disini elektron yang ditambahkan mendekati atom yang tidak 

netral akan tetapi ion negatif. Ada gaya tolak yang kuat dan energi dari sistem bertambah. 

Beberapa perwakilan afinitas elektron dapat dilihat pada Gambar 8-11.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data pada Gambar 8-11 dapat dilihat bahwa, dengan beberapa catatan perkecualian, 

kecenderungan umum adalah pada tabel berkala, dalam satu perioda, afinitas elektron 

menjadi lebih kecil (lebih negatif) dari kiri ke kanan dan dalam satu golongan, afinitas 

elektron menjadi lebih besar (lebih tidak negatif) dari atas ke bawah.                                 

 

Untuk atom-atom yang lebih kecil (ke arah kanan dari tabel berkala) diharapkan lebih banyak 

afinitas elektron yang negatif karena elektron yang diperoleh menjadi lebih dekat ke inti. Sama 

halnya dengan karena atom pada bagian bawah dari golongan lebih besar dibandingkan pada 

bagian atas, diharapkan atom pada bagian bawah mempunyai afinitas elektron yang lebih kecil 

negatifnya. Hampir semua perkecualian terhadap kecenderungan umum dapat dijelaskan. 

Misal, fakta bahwa fluor mempunyai afinitas elektron yang lebih kecil negatifnya 

dibandingkan klor tampaknya karena efektivitas elektron 2p yang lebih besar dalam atom F 

yang kecil dalam menolak elektron tambahan yang memasuki atom dibandingkan dengan 

efektivitas elektron 3p dalam atom Cl yang lebih besar. 

   

 

Gambar 8-11 
Beberapa Afinitas Elektron.  
 
Harga afinitas elektron dalam kJ/mol untuk 
proses X(g)  +  e –  à   X– (g).  
Harga-harga yang > 0 adalah untuk ion-ion yang 
tidak stabil. 
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Latihan 8-7 

Susun atom-atom ini berdasarkan bertambahnya afinitas elektron: 41Nb , 79Au , 6C , 24Cr 

 

 

  

8-7 Sifat Maknet  
 
Pada beberapa kesempatan dinyatakan bagaimana atom menunjukkan sifat maknet. Salah 

satunya, diamaknetik, ditunjukkan oleh spesies (atom atau ion) dimana semua elektronnya 

berpasangan. Elektron-elektron ini ditolak oleh medan maknet. Atom atau ion yang memiliki 

satu atau lebih elektron tak berpasangan akan tertarik pada medan maknet, sifat ini disebut 

paramaknetik. Merujuk kembali pada sub-bab 7-1, bahwa arus listrik menciptakan medan 

maknet disekitarnya. Pada spesies (atom atau ion) dimana semua elektronnya berpasangan, 

masing-masing efek maknet saling membatalkan. Spesies seperti ini akan sedikit ditolak oleh 

medan maknet – ini adalah diamaknetik. Kalau spesies memiliki elektron yang tidak 

berpasangan, masing-masing efek maknet tidak saling menghilangkan. Gaya tarik medan 

maknet untuk elektron tak berpasangan jauh melebihi gaya tolak menolak elektron 

berpasangan, dan spesies ini tertarik pada medan maknet – ini adalah paramaknetik. Semakin 

banyak elektron tak berpasangan semakin kuat spesies tertarik pada medan. Cara langsung 

untuk mengukur sifak maknet suatu zat adalah dengan menimbangnya ‘di dalam’ dan ‘di luar’ 

medan maknet. Kalau zat adalah diamaknetik, maka beratnya lebih ringan dalam medan 

maknet. Kalau berat zat lebih berat dalam medan maknet, maka zat tersebut adalah 

paramaknetik. Pada beberapa kasus dapat dikaitkan dengan baik antara pengukuran sifat 

maknetik dengan konfigurasi elektron.  

  3d  4s 

Fe [Ar] ⇅ ↑ ↑ ↑ ↑  ⇅ 

 

Kalau atom besi kehilangan dua elektron akan menjadi ion Fe2+. Ion Fe2+ adalah paramaknetik 

yang terkait dengan empat elektron tak berpasangan. Pengamatan ini konsisten dengan ide 

bahwa elektron yang hilang adalah dari elektron 4s. 

  3d  4s 

Fe2+ [Ar] ⇅ ↑ ↑ ↑ ↑   
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Kalau elektron tambahan hilang membentuk Fe3+, maka ion adalah paramaknetik yang terkait 

dengan lima elektron tak berpasangan. Fakta ini menetapkan bahwa elektron tambahan yang 

hilang adalah yang dari pasangan elektron dalam orbital 3d.  

  3d  4s 

Fe3+ [Ar] ↑ ↑ ↑ ↑ ↑   

 

Contoh 8-6 

Tentukan mana spesies yang diamaknetik dan mana yang paramaknetik.  

(a) Atom 11Na       (b) Atom 12Mg      (c) Ion 17Cl–        (d) Ion 20Ca2+ (e) Atom 47Ag  

 

(a) Paramaknetik. Atom Na memiliki satu elektron 3s di luar inti Ne. Elektron ini tidak 

berpasangan. 

(b) Diamaknetik. Atom Mg memiliki dua elektron 3s di luar inti Ne. Kedua elektron ini 

pasti berpasangan, seperti semua elektron lainnya. 

(c) Diamaknetik. Semua elektron dalam atom Ar berpasangan (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) dan Cl– 

adalah isoelektronik dengan Ar.  

(d) Diamaknetik. Ca2+ juga isoelektronik dengan Ar.  

(e) Paramaknetik. Meskipun tanpa mempertimbangkan konfigurasi elektron yang pasti dari 

Ag, akan tetapi karena atom memiliki 47 elektron – jumlah ganjil – maka paling tidak 

ada satu elektron yang harus tidak berpasangan.      

 

 

Latihan 8-8 

Spesies ini bersifat paramaknetik atau diamaknetik: 24Cr – , 8O , 15P2– , 12Mg2+ 

 

 

 

 


