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Unsur argon (z = 18) dan kalium (z = 19) memiliki massa molar yang hampir sama, 39,95 g 

Ar/mol Ar dan 39,10 g K/mol K. Ini merupakan suatu kasus karena massa suatu atom 

terkonsentrasi di intinya, dan inti dari dua unsur ini sangat mirip, 18 proton dan 22 netron untuk 

isotop utama Ar dan 19 proton dan 20 netron untuk isotop utama K. Akan tetapi massa molar 

(berat atom) kedua unsur ini hampir sama. Kalium adalah unsur logam padat yang bereaksi 

hebat dengan air dan unsur-unsur nonlogam seperti O2 dan Cl2. Sebaliknya, argon adalah unsur 

gas inert yang tidak bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Apa yang menyebabkan kedua unsur 

ini sangat berbeda dalam sifat-sifat fisik dan kimianya? Pada Bab ini dapat dilihat bahwa 

perbedaan yang utama adalah pada jumlah dan susunan elektron dalam atom dari kedua unsur. 

Kalium dan argon memiliki perbedaan konfigurasi elektron yang mencolok. Struktur elektron 

dari atom yang akan dibahas pada Bab ini merupakan dasar dari tabel berkala dari unsur-unsur, 

dan menggarisbawahi perbedaan tipe ikatan kimia dan struktur molekul, dan akhirnya berperan 

dalam gaya intermolekular untuk padatan, cairan, dan gas.    	

 

 

7-1 Listrik dan Magnet 
 
Apabila suatu obyek memiliki jumlah elektron dan proton yang sama, maka secara listrik 

obyek tersebut netral. Apabila jumlah elektron dan proton tidak sama, maka obyek tersebut 

bermuatan listrik. Muatannya akan negatif kalau ada kelebihan elektron, dan positif kalau 

ada kekurangan elektron. Obyek dengan muatan yang berlawanan akan mengeluarkan gaya 

tarik menarik, sedangkan obyek dengan muatan yang sama akan mengeluarkan gaya tolak 

menolak. Daerah di sekitar obyek dengan muatan listrik dimana terjadi gaya tarik menarik atau 

tolak menolak disebut medan listrik. Gaya tarik menarik dan tolak menolak juga merupakan 

fenomena dasar yang berkaitan dengan maknet. Daerah asal gaya disebut kutub maknet, ada 

dua kutub, satu disebut kutub utara dan yang lain disebut kutub selatan. Seperti pada listrik, 

kutub maknet yang berlawanan akan saling melepas gaya tarik menarik, dan kutub yang sejenis 

akan melepas gaya tolak menolak. Daerah disekitar kutub maknet dimana terasa gaya menarik 

atau tolak menolak disebut medan maknet. Listrik dan maknet merupakan fenomena yang 

berkaitan dan disebut elektromaknetik. Salah satu metoda yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan medan maknet adalah dalam bentuk “garis gaya” yang berasal dari kutub 

utara dan berakhir pada kutub selatan dari maknet, seperti pada Gambar 7-1.  
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Listrik dan maknet merupakan fenomena yang sangat berkaitan, dan disebut ke-

elektromaknetik-an. Salah satu contoh tentang kaitan yang erat ini adalah bahwa aliran arus 

listrik menciptakan medan maknet di sekitar konduktor. Ini merupakan prinsip dari 

elektromaknet. Contoh lainnya adalah bahwa pergerakan konduktor listrik dalam medan 

maknet menciptakan aliran listrik pada konduktor. Ini adalah prinsip yang mendasari 

pembangkit tenaga listrik. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa energi potensial 

berkaitan dengan medan listrik dan medan maknet.    

 

 

7-2 Radiasi Elektromaknetik 
 
Ketika partikel yang bermuatan listrik bergerak terhadap satu sama lain, maka secara selang 

seling akan dihasilkan gaya listrik dan maknet yang menjalar melalui ruang atau medium yang 

mengelilingi partikel. Bentuk dimana gaya-gaya ini menjalar disebut gelombang. Energi 

terkait dengan medan listrik dan medan maknet, dan gelombang adalah pergerakan energi 

menembus jarak. Pergerakan energi ini disebut radiasi elektromaknetik. Pergerakan 

gelombang elektromaknetik cukup kompleks, akan tetapi beberapa karakteristik gelombang 

dapat dipelajari dalam bentuk getaran pada tali seperti pada Gambar 7-2.  

 

Gambar 7-1 
Maknet dan Medan Maknetnya. 
 
Pada gambar tampak kutub utara (N) dan kutub 
selatan (S) serta “garis gaya” yang 
menunjukkan medan maknet dari batang 
maknet. 
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Bayangkan kalau salah satu ujung tali dengan panjang beberapa meter diikat pada pegangan 

pintu dan ujung lainnya dipegang oleh tangan. Selanjutnya bayangkan bahwa satu segmen kecil 

dari tali tersebut (± 1 cm) telah diwarnai dengan warna merah. Kemudian dilakukan gerakan 

gelombang pada tali. Gelombang bergerak dari kiri ke kanan sepanjang tali, akan tetapi segmen 

yang berwarna merah hanya bergerak ke atas dan ke bawah, tegak lurus gerakan gelombang. 

Gelombang terdiri atas sejumlah daerah dimana tali berada pada titik maksimum atau 

tertinggi, yang disebut puncak gelombang. Tinggi maksimum yang dicapai gelombang 

disebut amplitudo gelombang. Terkait dengan setiap puncak gelombang adalah daerah pada 

titik minimum atau terendah, yang disebut palung gelombang. Jarak antara dua puncak 

atau palung gelombang secara berurutan disebut panjang gelombang, biasanya ditandai 

dengan huruf Yunani lambda, λ.  

 

Karakteristik lain dari gelombang adalah frekuensi, ditandai dengan huruf Yunani nu, ν. 

Frekuensi adalah jumlah puncak gelombang atau palung gelombang sepanjang jarak 

tertentu per detik. Jadi, frekuensi dapat dinyatakan dengan unit detik –1 (per detik), artinya 

jumlah kejadian atau siklus per detik. Untuk gelombang yang menjalar pada Gambar 7-2, hal 

ini secara sederhana adalah jumlah waktu per detik dimana tangan yang membuat gelombang 

mengalami pergerakan ke atas dan ke bawah. Hasil kali antara panjang gelombang (λ) dan 

Gambar 7-2 
Pergerakan gelombang sederhana – penjalaran 
gelombang pada seutas tali. 
 
Tali disini secara hipotetis adalah tak terbatas 
panjangnya. Sebagai hasil dari pergerakan tangan ke 
atas dan ke bawah, gelombang berjalan sepanjang tali 
dari kiri ke kanan. Pergerakan gelombang satu arah ini 
disebut gelombang yang menjalar. 
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jumlah siklus per detik (yaitu frekuensi, ν) menunjukkan sejauh mana ujung gelombang 

sudah menjalar sepanjang tali dalam satu detik. Hasil kali ini adalah kecepatan cahaya (c).  

Maka: c = ν λ                                                                                                                                        

 

Kembali pada gelombang elektromaknetik, gelombang-gelombang ini dihasilkan oleh osilasi 

(pergerakan) dari partikel bermuatan, dan gelombang menjalar ke semua arah secara 

bersamaan. Karena ruang adalah tiga dimensi, maka gelombang juga menjalar ke tiga dimensi 

dan disebut gelombang tiga dimensi. Sebetulnya radiasi elektromaknetik melibatkan osilasi 

dari medan listrik dan osilasi medan maknet yang saling tegak lurus. Perbedaan yang menarik 

antara radiasi elektromaknetik dengan gelombang lainnya (seperti gelombang suara atau 

gelombang di pantai) adalah bahwa radiasi elektromaknetik tidak memerlukan medium 

untuk penyebarannya. Radiasi elektromaknetik dapat menjalar melalui ruang vakum atau 

kosong. Dibalik kerumitan ini, gelombang elektromaknetik kadang-kadang dinyatakan dalam 

bentuk sederhana seperti pada Gambar 7-3.   

 

 
 

 

 

Frekuensi, Panjang Gelombang, dan Kecepatan. Berbagai unit digunakan untuk 

menggambarkan radiasi elektromagnetik. Unit Satuan Internasional (SI unit) untuk frekuensi, 

detik –1, adalah Hertz (Hz). Gelombang harus mempunyai unit panjang, dan secara logis 

harusnya meter (m). Akan tetapi, karena banyak jenis radiasi elektromaknetik mempunyai 

panjang gelombang yang sangat pendek, maka diperlukan unit yang lebih kecil. Unit-unit di 

bawah ini adalah beberapa yang umum digunakan. Unit angstrom diambil dari nama fisikawan 

Swedia, Anders Ångström (1814 – 1874), yang menggunakan 1 x 10–10 m sebagai unit dasar 

dari panjang gelombang dalam penelitiannya tentang spektrum matahari (angstrom bukan unit 

SI). 

 

Gambar 7-3 
Gelombang Elektromaknetik. 
 
Meskipun terlalu disederhanakan, gambar ini 
menyarankan suatu radiasi elektromaknetik yang 
dihasilkan oleh pergerakan dari obyek yang 
bermuatan listrik dan menunjukkan salah satu 
karakteristik radiasi yaitu panjang gelombang λ. 
Gelombang pada (a) memiliki panjang gelombang 
yang lebih panjang dibandingkan dengan 
gelombang pada (b).   
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1 centimeter (cm) = 1 x 10–2 m 

1 nanometer (nm) = 1 x 10–9 m = 1 x 10–7 cm = 10 Å 

1 angstrom (Å) = 1 x 10–10 m = 1 x 10–8 cm  

 

Fitur yang mencolok dari radiasi elektromaknetik adalah bahwa kecepatannya mempunyai 

harga yang tetap yaitu 2,997925 x 108 m det–1 pada media vakum (biasanya dibulatkan menjadi 

3 x 108 m det–1). Karena sinar/cahaya biasanya berbentuk radiasi elektromaknetik, maka 

karakteristik kecepatan ini sering disebut sebagai kecepatan cahaya.  

 : nm , Å 

f (ν) : siklus/detik = Hertz (Hz) 

c : f x  = 3 x 108 m det–1 

Frekuensi dan panjang gelombang dari berbagai jenis radiasi elektromaknetik yang berbeda 

dibandingkan pada Gambar 7-4.  

 

Gambar 7-4 
Spektrum Elektromaknetik. 
 

 
 

Contoh 7-1  

Suatu stasiun radio FM mengudara pada frekuensi 91,5 mega-hertz (MHz). Berapa m panjang 

gelombang radio ini?  

 

Awalan mega menunjukkan juta atau 1 x 106, oleh karena itu frekuensi sebesar 91,5 MHz 

berarti sama dengan 91,5 x 106 Hz = 91,5 x 106 detik–1. Karena gelombang radio adalah radiasi 

elektromaknetik, maka kecepatannya adalah c = 3 x 108 m det–1. Dengan menggunakan 

persamaan c = f , maka: 

l

l

l
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Contoh 7-2 

Kebanyakan cahaya yang dipancarkan oleh lampu uap natrium mempunyai panjang gelombang 

589 nm. Hitung frekuensi radiasi ini. 

 

Karena c dalam satuan meter, maka panjang gelombang harus dikonversi terlebih dahulu ke 

meter.  

 

                   

 

 

Latihan 7-1 

1. Konversikan satuan-satuan di bawah ini: 

a. 1875 Å = ........... nm b. 4,67 cm = .......... nm c. 4,57 m = ............. Å 

2. Berapa meter (m) panjang gelombang dari suatu radiasi elektromaknetik dengan frekuensi 

4,82 x 105 det–1. 

3. Berapa frekuensi (ν) radiasi sinar dengan panjang gelombang 246 cm? 

4. Secara prinsip, cahaya yang dipancarkan oleh lampu uap natrium yang berwarna kuning 

memiliki frekuensi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan lampu uap merkuri yang 

berwarna biru? 

  

 

 

7-3 Teori Kuantum 
 
Max Planck (1858 – 1947) mengusulkan teori kuantum pada tahun 1900 untuk menjelaskan 

fenomena yang dikenal dengan blackbody radiation yaitu radiasi yang dikeluarkan apabila 

suatu obyek dipanaskan (misal lelehan besi yang putih dan panas). Terobosan hipotesis Planck 

adalah bahwa seperti materi, yang diskontinyu dan berada sebagai atom dengan ciri-ciri 
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tertentu, energi juga diskontinyu dan terdiri atas sejumlah besar unit kecil dengan ciri-ciri 

tertentu yang disebut kuanta. Apakah sistem kehilangan atau ketambahan energi, maka hal 

tersebut berkaitan dengan kuanta. Energi yang berhubungan dengan sebuah kuantum radiasi 

elektromaknetik sebanding dengan frekuensi, maka semakin tinggi frekuensi radiasi semakin 

besar energi kuantumnya. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan:  

E = hν                                                                                                                                                     

h disebut tetapan Planck dan mempunyai harga 6,626 x 10–34 joule detik. 

 

Berdasarkan hukum fisika klasik, energi dari suatu sistem dapat berapa saja dan dapat berubah 

pada jumlah berapa saja. Akan tetapi, berdasarkan prinsip teori kuantum, dimana energi adalah 

diskontinu, energi dari suatu sistem hanya dapat memiliki satu set harga yang unik. 

Artinya, energi hanya dapat berubah dengan jumlah tertentu, yang disebut sebagai lompatan 

kuantum. Suatu sistem dapat kehilangan atau mendapat 1, 2, 3 kuanta energi, dan seterusnya, 

akan tetapi tidak dapat kehilangan atau mendapat ⅓, ½, 1⅓, atau 1½ kuanta. Analogi antara 

teori klasik dan teori kuantum yang terbukti dapat membantu untuk memahami perbedaan 

utama antara keduanya, dapat dilihat pada Gambar 7.5. 

 

 
 

 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-5 
Analogi antara mekanika kuantum dan mekanika klasik. 
 
Untuk memanjat dari level A ke level B, anjing pada (a) melalui tingkat 1, 2, 3, dan 4. Posisinya (potensial 
energi) dapat berubah hanya oleh empat tahap dari kelipatan tertentu. Anjing pada (b) dapat merubah posisi 
dan energi potensialnya dari tingkat A ke tingkat B melalui langkah dengan jumlah dan besaran mana saja. 
Kasus (a) berkaitan dengan perubahan kuantum dari energi, kasus (b) berkaitan dengan perubahan klasik dari 
energi.    
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Latihan 7-2 

1. Hitung energi dari suatu sinar dengan frekuensi sebesar 7,05 x 1014 det–1. 

2. Hitung energi (dalam kJ/mol) dari suatu sinar dengan panjang gelombang 225 nm. 
 

 

 

7-4 Teori Atom Bohr 
 
Pada Bab 2 telah dipelajari bahwa atom terdiri atas proton yang bermuatan positif, elektron 

yang bermuatan negatif, dan netron yang bermuatan netral. Akan tetapi belum dipelajari 

bagaimana letak proton, elektron, dan netron dalam suatu atom, atau dengan kata lain belum 

dipelajari bagaimana struktur dari suatu atom. Beberapa teori fisika klasik berusaha 

menjelaskan tentang struktur atom. Yang pertama dikemukakan oleh J J Thompson, yang 

mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan terletak ditengah 

atom, sedangkan elektron yang bermuatan negatif tersebar di seluruh atom, seperti roti kismis. 

Struktur seperti ini sangat tidak stabil karena partikel dengan muatan berlawanan akan saling 

tarik menarik, akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Teori ini diperbaiki oleh 

Rutherford, yang mengatakan bahwa inti atom terletak di tengah dan elektron mengelilingi 

inti atom tersebut. Akan tetapi elektron ini harus bergerak supaya tidak terjadi gaya tarik 

menarik antara elektron dengan inti atom yang bermuatan positif. Dilema yang dihadapi oleh 

teori fisika klasik adalah bahwa dalam pergerakannya mengelilingi inti atom, elektron akan 

mengalami percepatan yang tetap. Energi yang hilang dipancarkan sebagai sinar, dan lama-

lama elektron akan jatuh ke inti atom (Gambar 7-6). Akan tetapi hal ini juga tidak terjadi, 

jadi kelihatannya teori fisika klasik tidak dapat mengembangkan suatu model atom yang stabil.  

 

   
  

Tahun 1913, Niels Bohr (1885 – 1962) memecahkan dilema ini dengan mengaplikasikan 

teori kwantum dari Planck (khususnya tetapan Planck, h) ke dalam struktur atom. Perlakuan 

Gambar 7-6 
Model Atom Yang Tidak Memuaskan. 
 
Menurut model ini, dengan hilangnya energi melalui pancaran sinar, 
elektron tertarik lebih dekat ke inti, yang lama-lama akan sampai ke 
inti. Kehancuran atom akan terjadi dengan sangat cepat. 
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Bohr terhadap atom hidrogen melibatkan gabungan yang menarik antara teori fisika klasik 

dengan teori kwantum. Postulat Bohr adalah: 

1. Hanya ada 1 set orbital tetap yang diijinkan untuk elektron dalam atom hidrogen. Orbit-

orbit ini yang disebut keadaan tetap, adalah gerakan melingkar di sekeliling inti atom. 

Selama elektron berada pada orbit tertentu, energinya tetap dan tidak ada sinar 

dipancarkan. 

2. Elektron hanya dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lain yang diijinkan. Dalam transisi 

ini terlibat sejumlah energi tertentu sesuai dengan persamaan Planck, E = hν. 

3. Orbit-orbit yang diijinkan ini, dimana beberapa sifat elektron memiliki harga yang unik, 

sifat yang disebut momentum sudut, harus mempunyai kelipatan integral  , dengan 

demikian maka momen sudut adalah = n  dimana n adalah bilangan bulat dan h adalah 

tetapan Planck. 

 

Model atom hidrogen yang sesuai dengan postulat Bohr dapat dilihat pada Gambar 7.7 di 

bawah ini:   

 
 

Keadaan yang diperbolehkan untuk elektron diberi angka, n = 1, n = 2, n = 3, dan seterusnya. 

Angka integral ini disebut bilangan kuantum.  

 

 

7-5 Bilangan Kuantum dan Orbital Elektron 
 
Dengan memperkenalkan tiga bilangan kuantum ke fungsi gelombang (ψ), diperoleh 

pernyataan matematik dari suatu orbital. Setiap kombinasi yang berbeda dari tiga bilangan 

kuantum berkaitan dengan orbital yang berbeda, suatu hubungan yang perlu dipelajari lebih 

h

II2
-

h

II2
-

Gambar 7-7 
Model Bohr untuk Atom Hidrogen. 
 
Gambar ini menunjukkan bagian dari atom 
hidrogen. Inti berada di tengah atom, elektron 
ditemukan di salah orbit tertentu n = 1,2,…. 
Transisi (perpindahan) elektron untuk eksitasi atom 
digambarkan sebagai panah hitam. Dua transisi 
dimana sinar dipancarkan ditunjukkan dengan 
warna biru dan oranye. 
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rinci. Meskipun demikian, pertama, dipertimbangkan secara sederhana sifat dasar dari ketiga 

bilangan kuantum ini dan hubungannya satu sama lain.  

 

Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama, n. Bilangan kuantum ini 

merupakan bilangan bulat, positif, dan bukan nol. 

n = 1, 2, 3, 4, ...................               

Bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kwantum orbital/azimuth, ℓ. Harganya bisa 

nol atau bilangan bulat positif. Tidak dapat negatif dan tidak dapat lebih besar dari n – 1 

(dimana n adalah bilangan kuantum utama). 

ℓ = 0, 1, 2, 3, ..................., n – 1                                                                                                            

Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kwantum maknetik, mℓ. Harganya bisa 

positif atau negatif, termasuk nol, dan antara –ℓ sampai +ℓ (dimana ℓ adalah bilangan 

kuantum orbital). 

ml = –ℓ, – l +1, – l +2, ............., 0 , +1, +2, ............., +ℓ                                                                     

 

Contoh 7-3 

Tentukan harga ℓ dan mℓ untuk bilangan kuantum utama, n = 3. 

n = 3  à  ℓ = 0, 1, dan 2  

Kalau ℓ = 0 à hanya ada satu harga mℓ yang mungkin yaitu 0 

Kalau ℓ =1  à ada tiga harga mℓ yang mungkin yaitu – 1 , 0 , +1 

Kalau ℓ =2  à ada lima harga mℓ yang mungkin yaitu –2 , –1 , 0 , +1 , +2 

 

 

Latihan 7-3  

1. Tentukan harga n dan mℓ bila ℓ = 2 

2. Tentukan harga n dan ℓ bila mℓ = – 4  

3. Dapatkah suatu elektron mempunyai kombinasi bilangan kuantum seperti di bawah ini, 

kalau tidak mengapa? 

a. n = 2, ℓ = 1, mℓ = –1      

b. n = 3, ℓ = 2, mℓ = –3 

c. n = 3, ℓ = 3, mℓ = +2      
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Semua orbital yang memiliki harga bilangan kuantum n yang sama disebut berada pada kulit 

elektronik utama atau tingkat utama yang sama, dan semua orbital yang memiliki harga ℓ yang 

sama berada pada sub-kulit atau sub-tingkat yang sama. Kulit utama diberi nomer sesuai 

dengan harga n. Kulit elektronik utama pertama mengandung orbital dengan n = 1; kulit 

utama kedua mengandung orbital dengan n = 2; dan seterusnya. Harga bilangan kuantum n 

berkaitan dengan energi elektron dan jaraknya yang paling mungkin dari inti. Harga bilangan 

kuantum ℓ menentukan bentuk geometri dari awan elektron atau kemungkinan distribusi 

elektron.  

 

Semua orbital dengan harga ℓ = 0 adalah orbital s. Kalau orbital s berada di kulit elektronik 

utama pertama (n = 1), maka itu adalah orbital 1s, kalau berada di kulit elektronik utama kedua 

(n = 2), maka itu adalah orbital 2s, dan seterusnya. Karena kalau ℓ = 0, mℓ harus 0, hanya ada 

satu harga mℓ, maka hanya ada satu orbital tipe s untuk setiap kulit utama.  

 

Tipe orbital yang berkaitan dengan ℓ = 1 adalah orbital p. Karena kalau ℓ = 1, mℓ hanya dapat 

memiliki satu dari tiga harga (– 1 , 0 , + 1), maka orbital p berjumlah tiga. Jadi, ada tiga 

orbital p dalam sub-kulit p.  

 

Ada lima orbital yang memiliki ℓ = 2, ini adalah orbital d. Karena kalau ℓ = 2, mℓ hanya dapat 

memiliki satu dari lima harga (– 2 , – 1 , 0 , + 1 , +2), maka orbital d berjumlah lima. Jadi, ada 

lima orbital d dalam sub-kulit d.  

 

Tipe keempat dari orbital adalah orbital f, dengan ℓ = 3. Karena kalau ℓ = 3, mℓ hanya dapat 

memiliki satu dari tujuh harga (– 3 , – 2 , – 1 , 0 , + 1 , +2 , +3), maka ada tujuh orbital f yang 

berbeda, yang terkait dengan tujuh harga yang mungkin dari mℓ. Jadi, ada tujuh orbital f 

dalam sub-kulit f.  

 

Beberapa hal yang telah dibahas sebelumnya dapat digambarkan melalui Tabel 7-1 dan Contoh 

7-5.   
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Tabel 7-1 
Kulit Elektronik, Orbital, dan Bilangan Kuantum.  
 

Kulit Utama Ke-1 Ke-2 Ke-3 

n  = 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

l  = 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 

ml  = 0 0 –1 0 +1 0 –1 0 +1 –2 –1 0 +1 +2 

nama orbital 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 3d 3d 3d 3d 3d 

jumlah orbital 
dalam sub-kulit 

1 1 3 1 3 5 

 
jumlah orbital 
total 

 

1 

 

4 

 

9 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah orbital adalah harga kuadrat dari bilangan 

kuantum utamanya. 

 

Contoh 7-4 

Tuliskan nama orbital untuk elektron dengan bilangan kuantum:  n = 4 dan ℓ = 2   

 

Nama orbital ditentukan oleh bilangan kuantum ℓ. Untuk ℓ = 2, tipe orbital adalah d. Karena n 

= 4, maka nama orbital adalah 4d. 

 

 

Latihan 7-4 

Tuliskan nama orbital dengan bilangan kuantum sebagai berikut: 

1. n = 1,  ℓ = 0 

2. n = 5,  ℓ = 1   

3. n = 4,  ℓ = 3  

4. n = 3,      ℓ = 2 

  

 

 

7-6 Spin Elektron Bilangan Kuantum Ke-empat 
 
Pada tahun 1925, George Uhlenbeck dan Samuel Goudsmit mengusulkan bahwa beberapa 

tampilan spektrum hidrogen yang tidak dapat dijelaskan, dapat dimengerti dengan bilangan 
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kuantum keempat. Sifat elektron yang berkaitan dengan bilangan kuantum keempat disebut 

spin (perputaran) elektron. Sebuah elektron berputar pada porosnya, seperti bumi yang berputar 

pada porosnya mengelilingi matahari. Ada dua kemungkinan perputaran elektron, seperti 

diusulkan pada gambar 7-8.    

 

 
 

Bilangan kuantum yang menjelaskan tentang spin elektron, ms, dapat memiliki harga +½ 

(ditunjukkan dengan tanda panah ke atas ↑) atau –½ (ditunjukkan dengan tanda panah ke bawah 

↓). Tidak seperti bilangan kuantum n, ℓ, dan mℓ, yang mempunyai harga yang saling berkaitan, 

harga ms berdiri sendiri tidak tergantung pada bilangan kuantum lainnya.  

 

 

7-7 Atom Dengan Multi Elektron 
 
Selama ini persamaan gelombang Schrӧdinger untuk orbital elektron diterapkan pada atom 

hidrogen atau atom-atom seperti hidrogen yaitu spesies yang mengandung elektron tunggal: H, 

He+, Li2+, .... dan seterusnya. Untuk atom yang mengandung banyak elektron, muncul 

keadaan baru, yaitu tolak menolak antar elektron. Karena posisi yang tepat dari suatu 

elektron tidak diketahui, maka tolak menolak ini hanya dapat diperkirakan saja. Sebagai 

hasilnya, hanya perkiraan solusi yang dapat diperoleh untuk persamaan gelombang, akan tetapi 

solusi ini selaras dengan hasil percobaan. Solusi untuk persamaan gelombang untuk atom 

dengan multielektron dicapai dengan mempertimbangkan elektron satu demi satu dalam 

lingkungan yang diciptakan oleh inti dan elektron-elektron lainnya. Semua elektron mengalami 

daya tarik ke muatan inti akhir yang lebih kecil dari pada muatan positif total pada inti. Hal ini 

karena elektron lainnya secara parsial menetralkan muatan inti.  

 

Efek Melindungi. Pikirkan tentang gaya tarik menarik dari inti atom dengan elektron yang 

paling jauh. Elektron pada bagian dalam mengurangi efektivitas inti dalam menarik elektron 

Gambar 7-8 
Visualisasi Perputaran Elektron. 
 
Perputaran elektron berkaitan dengan medan maknit. Kutub 
dan garis-garis maknit dari gaya yang berkaitan dengan 
masing-masing spin elektron ditunjukkan. Elektron dengan 
spin berlawanan memiliki medan maknit yang berlawanan. 
Tentu saja gambaran tentang spin elektron ini hanya 
memiliki arti kalau karakteristik elektron dianggap sebagai 
partikel.     
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pada bagian yang paling jauh tersebut (bagian luar). Elektron-elektron di bagian dalam ini 

menyaring atau menghalangi elektron yang di bagian paling luar dari efek penuh dari inti, 

dengan secara partial menetralisasi sehingga mengurangi muatan inti. Efek menghalangi ini 

dapat dilihat pada Gambar 7-9.     

 

 
 

 

 

Efektivitas menghalangi oleh elektron di bagian yang lebih dalam tergantung pada tipe orbital 

tertentu dimana elektron tersebut ditemukan. Misal, elektron pada orbital s, lebih banyak 

menghabiskan waktu berada dekat dengan inti dibandingkan dengan elektron pada orbital p 

dalam kulit elektronik yang sama. Elektron dalam orbital 2s disaring oleh elektron di bagian 

dalam tidak sebaik elektron dalam orbital p. Seperti orbital s yang energinya lebih rendah 

dibandingkan orbital p pada kulit yang sama, energi orbital p lebih rendah dibandingkan orbital 

d. Jadi efek menghalangi menyebabkan terpecahnya tingkat energi dari setiap kulit utama 

menjadi tingkat-tingkat yang terpisah untuk setiap sub-kulit. Tingkat-tingkat ini disusun 

berdasarkan urutan harga kombinasi, n + ℓ. Semakin rendah harga n + ℓ, semakin rendah 

tingkat energinya. Jadi dalam kulit utama ketiga, misalnya, sub-kulit s (n + ℓ = 3 + 0 = 3) 

berada pada tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan sub-kulit p (n + ℓ = 3 + 1 

= 4). Meskipun demikian, tidak ada lagi perpecahan energi lebih lanjut dalam sub-kulit. 

Ketiga orbital p dari kulit utama mempunyai energi yang sama, kelima orbital d mempunyai 

energi yang sama, dan seterusnya. Ide yang dikemukakan disini digambarkan melalui Gambar 

7-10, yang menunjukkan energi orbital dari tiga kulit pertama atom hidrogen dan beberapa 

atom tipe multielektron.    

 

Gambar 7-9 
Efek Menghalangi. 
 
Atom yang digambarkan disini adalah natrium. Muatan pada inti 
adalah +11. Kalau inti dan dua kulit elektronik (terkandung dalam 
lingkaran putus-putus) bertindak sebagai unit tunggal, muatan akhir 
pada unit ini akan +1. Kalau elektron yang paling luar berada di luar 
lingkaran putus-putus, maka elektron tersebut akan mengalami gaya 
tarik yang kira-kira sama dengan kalau hanya ada elektron dalam 
atom, dimana inti mengandung muatan +1. Meskipun demikian, 
halangan oleh elektron di bagian yang lebih dalam tidak sempurna.  
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Contoh 7-5 

Mana yang lebih tinggi tingkat energinya, orbital 3p atau 3d. 

 

 
5 > 4, maka tingkat energi yang lebih tinggi dimiliki oleh orbital 3d. 

 

 

Gambar 7-10 
Diagram energi orbital untuk tiga kulit elektronik pertama. 
 
Gambar menunjukkan tingkat-tingkat energi untuk sub-kulit dari tiga tingkat kuantum utama pertama, untuk 
atom hidrogen (kiri) dan tiga atom tipe multielektron (kanan). Setiap atom multielektron memiliki diagram 
tingkat energi masing-masing. Salah satu tampilan yang mencolok dari diagram tingkat elektron untuk atom 
multielektron adalah pecahnya setiap tingkat menjadi energi yang berbeda untuk setiap sub-kulit. Perhatikan 
bahwa untuk atom hidrogen, energi orbital untuk 3s, 3p, dan 3d semuanya mirip, akan tetapi pada atom multi 
elektron, energi orbital menjadi agak terpisah. Tampilan lainnya adalah pengurangan yang tetap dalam semua 
energi orbital dengan bertambahnya nomer atom. (Perhatikan bahwa tingkat energi untuk orbital seperti 2s 
turun secara tetap dari kiri ke kanan).    
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Latihan 7-5 

Urutkan orbital-orbital di bawah ini berdasarkan bertambahnya tingkat energi. 

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

 

 

 

7-8 Konfigurasi Elektron 
 
Bagaimana elektron-elektron dari suatu atom terdistribusi ke dalam orbital-orbital yang ada? 

Apakah elektron-elektron tersebut hanya mengisi beberapa orbital tertentu atau terdistribusi 

secara merata ke seluruh orbital yang ada? Bagaimana distribusi elektron yang diharapkan 

diantara orbital yang tersedia, berbeda untuk atom-atom dari unsur yang berbeda. Untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ini harus dipertimbangkan tiga aturan 

penting atau prinsip-prinsip yang mendasari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari 

suatu atom adalah penetapan distribusi elektron-elektronnya diantara kulit elektronik dan 

orbital yang berbeda.  

 

1. Elektron-elektron menempati orbital-orbital sedemikian rupa sehingga energi dari 

atom minimum. Dengan demikian maka urutan dimana elektron menempati orbital, 

pertama 1s, kemudian 2s, 2p, dan seterusnya.  Pada bilangan kuantum yang lebih tinggi, 

dan untuk unsur tertentu, terjadi tumpang-tindih sub-tingkat, misal, pengisian 4s sebelum 

3d pada atom K dan Ca. Sebagai hasilnya, urutan pengisian orbital harus ditetapkan melalui 

penelitian. Secara kasar urutan yang dicapai adalah sebagai berikut: 

 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p                            

 

Gambar 7-11 merupakan cara yang bermanfaat untuk mengingat urutan pengisian di atas.  

 
 

Gambar 7-11 
Urutan Pengisian Sub-kulit Elektronik. 
 
Ikuti tanda panah dari atas ke bawah, dan akan dicapai 
urutan yang sama seperti di atas. Akan tetapi harus mampu 
menghasilkan kolom orbital dan tanda panah diagonal dari 
kanan atas ke bagian kiri bawah. 
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Aturan lain yang bermanfaat yang sudah dikemukakan adalah bahwa untuk sepasang 

orbital mana saja, orbital dengan jumlah bilangan kuantum n + ℓ lebih rendah terisi terlebih 

dahulu. Sebagai contoh, orbital 3s (3 + 2 = 5) terisi sebelum orbital 4p (4 + 1 = 5). Dalam 

penjelasan tentang kaitan antara konfigurasi elektron dan tabel berkala pada Bab 8, masih 

ada metoda lain untuk menetapkan urutan pengisian orbital elektron.  

 

2. Prinsip Pauli – Tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang mempunyai kombinasi 

keempat bilangan kwantum yang sama. Pada tahun 1926, Wolfgang Pauli 

memperhatikan bahwa beberapa garis yang seharusnya ada pada pancaran spektrum 

ternyata tidak ada. Pauli dapat menjelaskan ketiadaan garis-garis ini dengan menyatakan 

bahwa tidak ada dua elektron dalam atom dapat mempunyai kombinasi empat bilangan 

kuantum yang sama. Tiga bilangan kuantum pertama, n, ℓ, dan mℓ menentukan orbital yang 

spesifik. Dua elektron mungkin saja memiliki ketiga bilangan kuantum, n, ℓ, dan mℓ yang 

sama, akan tetapi kedua elektron tersebut harus memiliki harga bilangan kuantum spin, ms, 

yang berbeda. Cara lain untuk menyatakan hasil ini adalah bahwa hanya dua elektron 

yang dapat berada pada orbital yang sama dan kedua elektron ini harus memiliki 

spin yang berlawanan.  

 

Karena batasan dua elektron per orbital, kapasitas sub-kulit untuk menampung elektron 

dapat dicapai dengan mengalikan dua jumlah orbital dalam sub-kulit. Jadi, sub-kulit s 

terdiri atas satu orbital dengan kapasitas dua elektron, sub-kulit p terdiri atas tiga orbital 

dengan kapasitas total enam elektron, dan seterusnya. Kapasitas kulit utama juga dua kali 

jumlah orbitalnya (Tabel 7-1), yang mengarah pada pernyataan:   

 jumlah maksimum elektron dalam kulit elektronik  

 dengan bilangan kuantum utama n = 2n2  

 

3. Aturan Hund – Prinsip kelipatan maksimum. Untuk orbital dengan energi yang sama 

(orbital dalam sub-kulit yang sama), elektron mula-mula akan menempati orbital ini 

satu-satu (tidak berpasangan). Sebagai akibatnya atom akan cenderung mempunyai 

sebanyak mungkin elektron tak berpasangan. Perilaku ini dapat dirasionalisasi dengan 

mengatakan bahwa karena elektron mempunyai muatan listrik yang sama, maka elektron 

akan lebih memilih mencari orbital kosong dengan energi yang sama dibandingkan dengan 

berpasangan dengan elektron yang berada dalam orbital yang terisi setengah. Misal ada 7 
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elektron, maka pendistribusiannya adalah sebagai berikut: 1s2 2s2 2p3 dengan diagram 

orbital sebagai berikut: 

      BUKAN                                            

 

Latihan 6-6  

Tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital dari unsur N (z = 7) dan Ni (z = 28). 

 

 

 

7-9 Konfigurasi Elektron dari Unsur-unsur 
 
Konfigurasi elektron dari atom karbon dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda seperti 

di bawah ini. 

 

                                                 

      
 
 

Pada masing-masing pernyataan harus tampak jumlah enam elektron karena nomer atom 

karbon adalah 6. Dua elektron ada di sub-kulit 1s, dua elektron ada di sub-kulit 2s, dan dua 

elektron ada di sub-kulit 2p. Notasi spdf menunjukkan jumlah elektron dalam setiap sub-kulit 

dengan menggunakan angka yang dituliskan di atas. Diagram orbital menguraikan masing-

masing sub-kulit menjadi orbital tersendiri (digambarkan sebagai kotak) dan menunjukkan 

jumlah elektron untuk setiap orbital dengan menggunakan tanda panah. Tanda panah ke atas 

berkaitan dengan satu tipe spin (+½), dan tanda panah ke bawah menunjukkan spin lainnya (–

½). Elektron pada orbital yang sama dengan spin yang berlawanan disebut berpasangan. 

Elektron dalam orbital 1s dan 2s dari atom karbon adalah berpasangan. Elektron dengan tipe 

spin yang sama disebut paralel, seperti pada orbital 2p dari atom karbon. Konfigurasi elektron 

untuk atom karbon yang digambarkan seperti di atas disebut konfigurasi elektron tingkat-dasar 

(ground-state). Ini adalah konfigurasi yang paling mungkin atau paling energetik, meskipun 

dari masa ke masa kemudian akan dibahas secara singkat beberapa konfigurasi elektron yang 

bukan paling stabil. Atom-atom dengan konfigurasi seperti ini disebut dalam tingkat tereksitasi. 

Dua diagram orbital untuk karbon seperti di bawah ini bukan konfigurasi elektron “ground 

zyx
22 2p2p2p2s1s

¯¯

zyx
22 2p2p2p2s1s

¯¯¯

222 2p2s1sC:spdfnotasi

2p2s1sC:orbitaldiagram

⇅	 ⇅	 ↑	 ↑	 	
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state”. Yang pertama salah karena elektron 2p dipasangkan menjadi orbital 2p tunggal, ini 

menyalahi aturan Hund. Yang kedua salah karena konfigurasi dengan orbital yang berisi satu 

elektron memiliki spin yang berlawanan, ini tidak disukai secara energetik dibandingkan 

dengan spin paralel.    

                                                                                                        

C                                                                   C  

                  

                                                                                        

 

Proses Aufbau. Pertimbangkan proses hipotetis – membangun atom yang lebih kompleks 

mulai dari atom yang paling sederhana, hidrogen. Proses hipotetis ini disebut proses Aufbau 

(dalam bahasa Jerman artinya “membangun”). Proses ini dimulai dari atom dari satu unsur ke 

unsur berikutnya dengan menambahkan proton dan sejumlah netron yang diperlukan ke inti 

dan satu elektron ke orbital yang sesuai. Perhatian khusus diberikan pada elektron yang 

ditambahkan, yang disebut elektron turunan.  

 

Hidrogen, z = 1. Tingkat energi terendah untuk elektron dalam atom hidrogen adalah orbital 

1s. Konfigurasi elektron adalah 1s1. 

Helium, z = 2. Pada atom helium elektron kedua masuk ke orbital 1s. Kedua elektron harus 

mempunyai spin yang berlawanan, 1s2.   

Litium, z = 3. Elektron turunan tidak dapat diakomodasi dalam orbital 1s (Prinsip Pauli). Harus 

ditempatkan dalam orbital dengan energi terendah berikutnya, 2s. Konfigurasi elektron adalah 

1s2 2s1. 

Berilium, z = 4. Konfigurasinya 1s2 2s2. 

Boron, z = 5. Disini sub-kulit 2p mulai terisi. Konfigurasi elektron adalah 1s2 2s2 2p1. 

Karbon, z = 6. Elektron kedua masuk ke sub-kulit 2p, akan tetapi disini aturan tentang 

kelipatan maksimum (aturan Hund) diterapkan. Elektron 2p yang kedua ini masuk ke orbital 

kosong, dan dengan spin paralel terhadap elektron 2p yang pertama.   

                  

C   
 

                  

2p2s1s 2p2s1s

2p2s1s

⇅	 ⇅	 ↑	 ↑	 	

⇅	 ⇅	 ↑	
	

↓	 	⇅	 ⇅	 ⇅	 	 	

salah salah 
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Nitrogen, z = 7, sampai Neon, Zz= 10. Pada seri empat unsur ini pengisian sub-kulit 2p selesai 

(penuh). Perhatikan bahwa jumlah elektron tak berpasangan mencapai maksimum (3) dengan 

nitrogen dan berkurang menjadi nol pada neon. 

                  

N   
 
O   
 
F   
 
Ne   
 
 

Natrium (z = 11) sampai Argon (z = 18). Pembangunan konfigurasi elektron dari seri delapan 

unsur ini sejajar dengan seperti pada delapan unsur dari Li sampai Ne, kecuali bahwa elektron 

masuk ke orbital 3s dan 3p. Untuk menyederhanakan penggambaran elektron, maka elektron 

dalam dua kulit pertama disebut elektron inti. Elektron inti ini ada dalam konfigurasi neon 

(1s2 2s2 2p6) yang akan mewakili kontribusinya kepada konfigurasi elektron secara keseluruhan 

dengan simbol: [Ne]. Elektron yang ditambahkan ke kulit elektronik dengan bilangan kuantum 

utama tertinggi (kulit terluar) disebut elektron valensi. Dengan menggunakan ide ini dapat 

dituliskan: 

 
  

Kalium, z = 19, dan Kalsium, z = 20. Disini terjadi ketidakteraturan yang pertama dalam 

proses Aufbau. Setelah Argon, elektron turunan tidak meneruskan pengisian ke kulit utama 

ketiga (yaitu orbital 3d), akan tetapi masuk ke orbital 4s. Meskipun demikian, hal ini konsisten 

dengan urutan pengisian dari orbital seperti pada Gambar 7-11. Dengan menggunakan simbol 

[Ar] sebagai wakil elektron inti untuk konfigurasi 1s2 2s2 2p6, maka untuk kalium dan kalsium 

didapat 

K : [Ar] 4s1                                                  Ca: [Ar] 4s2                                                  

 

2p2s1s

⇅	 ⇅	 ↑	 ↑	 ↑	

⇅	 ⇅	 ⇅	 ↑	 ↑	

⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	 ↑	

⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	
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Scandium, z = 21 sampai Seng, z = 30. Seri unsur berikut ini dikarakterisasi oleh pengisian 

orbital d dari kulit ketiga. Sub-kulit d memiliki kapasitas total 10 elektron, disini terlibat 10 

unsur. Disini harus dipilih akan menuliskan konfigurasi scandium (Sc) sebagai: 

(a) Sc :    [Ar] 3d1 4s2     atau     (b) Sc :    [Ar] 3d2 4s1      

Kedua metoda biasa digunakan. Metoda (a) mengumpulkan semua sub-kulit dari kulit utama 

dan menempatkan sub-kulit dari tingkat kuantum utama terakhir. Metoda (b) menyusun orbital 

dalam urutan seperti pengisiannya. Disini digunakan metoda (a). Konfigurasi elektron dari seri 

sepuluh unsur ini dalam diagram orbital dan notasi spdf dapat dilihat di bawah.   

                    
 

Pada seri ini orbital d terisi dengan cara yang biasa, akan tetapi ada dua perkecualian: 

khromium (Cr) dan tembaga (Cu). Konfigurasi elektron untuk Cr tidak diharapkan seperti [Ar] 

3d4 4s2 dan Cu tidak diharapkan seperti [Ar] 3d9 4s2. Ketidakteraturan dapat dipahami terbaik 

dalam pengertian kedekatan energi antara tingkat 3d dan 4s dan kontribusi tolak menolak 

elektron dalam menentukan konfigurasi elektron yang paling stabil untuk atom multielektron.  

           

Dari Galium, z = 31 sampai Kripton, z = 36. Pada seri enam unsur ini sub-kulit 4p terisi. 

Konfigurasi elektron untuk kripton adalah   

Kr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 
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Dari Rubidium, z = 37 sampai Xenon, z = 54. Pada seri 18 unsur ini sub-kulit terisi dengan 

urutan 5s, 4d, dan 5p. Konfigurasi elektron untuk xenon (Xe) adalah  

Xe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6 

 

Dari Cesium, z = 55 sampai Radon, z = 86. Pada seri 32 unsur ini, dengan beberapa 

perkecualian, subkulit terisi dengan urutan 6s, 4f, 5d, dan 6p. Konfigurasi elektron untuk radon 

(Rn) adalah   

Rn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 

 

Fransium, z = 87 sampai ?. Fransium memulai seri unsur dimana sub-kulit yang terisi adalah 

7s, 5f, 6d, dan diduga 7p, meskipun unsur yang memiliki sub-kulit 7p belum diketemukan. Bab 

ini telah menyajikan kerangka singkat dari konfigurasi elektron. Aspek selanjutnya dari topik 

ini akan dipertimbangkan pada hal yang sesuai seperti kaitan antara elektron konfigurasi 

dengan tabel berkala.  

 

Beberapa batasan dari Proses Aufbau. Telah dijelaskan tentang dua contoh, khromium dan 

tembaga, dimana konfigurasi elektron yang diramalkan oleh proses Aufbau bukan seperti yang 

ditemukan melalui percobaan. Masih ada beberapa contoh lainnya dari ketidakteraturan tipe 

ini dalam pengisian orbital d dan f. Pada beberapa kasus, urutan pengisian orbital tidak kaku 

selaras dengan energi orbital. Misal, energi orbital elektron 3d pada Sc lebih rendah 

dibandingkan 4s, meskipun dalam proses Aufbau mula-mula diisi sub-kulit 4s sebelum 

menambahkan elektron ke 3d. Faktor rumit lainnya adalah bahwa ketika mempertimbangkan 

kehilangan elektron, bukan selalu elektron terakhir yang ditambahkan dalam proses Aufbau 

yang hilang. Konfigurasi elektron Sc+ tampaknya adalah [Ar] 3d1 4s2. Elektron yang hilang 

dalam pembentukan Sc+ adalah elektron 4s, bukan elektron 3d yang ditambahkan terakhir 

dalam proses Aufbau.      

 

Contoh 7-6 

Lengkapi masing-masing konfigurasi elektron ini. 

1. Ini konfigurasi elektron untuk unsur apa? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   

2. Nb (z =41) mempunyai konfigurasi elektron : [Kr] 4d…… 5s2. 

3. Tuliskan notasi spdf dan diagram orbital dari unsur As (z = 33).    
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1. Dalam konfigurasi elektron, semua elektron harus dihitung. Jumlahkan angka diatas nama 

orbital (2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17) untuk mencapai nomer atom 17. Lihat unsur dengan z = 17 

pada tabel berkala atau daftar unsur, unsur dengan nomer ato 17 adalah Cl.   

Cl (z = 17) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 

2. Elektron dalam atom ini adalah konfigurasi Kr (36), elektron 4d, dan dua elektron 5s. 

Jumlah elektron ini harus sama dengan nomer atom z = 41. Jumlah elektron 4d adalah 41 

– 36 – 2 = 3 

Nb (z = 41) [Kr] 4d3 5s2 

 

3. 18 elektron pertama ada dalam konfigurasi [Ar]. Dua elektron berikutnya masuk ke sub-

kulit 4s, dan diikuti oleh sepuluh elektron yang masuk ke sub-kulit 3d. Sampai sini jumlah 

elektron adalah 18 + 2 + 10 = 30. Tiga elektron yang tersisa masuk ke sub-kulit 4p, yang 

mengarah pada konfigurasi elektron 

Notasi spdf: As (z = 33)  [Ar] 3d10 4s2 4p3 

   

Dalam diagram orbital, semua orbital yang muncul dalam notasi spdf harus ditampilkan 

dan isi orbital-orbital ini dengan jumlah elektron yang sesuai. Semua orbital, kecuali 4p, 

mengandung pasangan elektron dengan arah yang berlawanan. Tiga elektron 4p harus 

didistribusi diantara tiga orbital 4p selaras dengan aturan Hund. Ketiga orbital 4p semua 

terisi setengah. Maka diagram orbital untuk atom As adalah sebagai berikut: 

                           

[Ar]    

                                                                                                                                                                             

 

 

Latihan 7-7 

1. Berapa jumlah elektron dari atom dengan konfigurasi elektron:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 

2. Ge, z =32 mempunyai konfigurasi elektron: [Ar] 4s2 ……. 4p… 

3. Tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital dari atom Mo, z = 42. 

 

 

3210 4p4s 3d

⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	 ⇅	 ↑	↑	↑	
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Gambar 7-12 merupakan ringkasan dari beberapa istilah yang lebih umum dipakai dalam 

menjelaskan konfigurasi elektron.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7-12 
Konfigurasi Elektron – Ringkasan. 
 
Konfigurasi elektron selenium (Se).  


