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Bagaimana membuktikan bahwa gas klorin terdiri atas molekul Cl2 dan bukan atom Cl? 

Secara sederhana dapat ditentukan dari berat molekulnya melalui pengukuran sifat gas (M = 

mRT/PV). Karena berat molekul yang diperoleh adalah 71 (dua kali berat atom Cl), maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa gas tersebut adalah Cl2. Dengan cara yang sama, dapat 

ditentukan rumus dari natrium klorida, NaCl, dengan menghitung persen komposisi unsur-

unsurnya. Jadi, komposisi senyawa kimia dapat ditentukan, rumus kimia dan persamaan 

kimia dapat dituliskan, perhitungan stoikiometri dapat dilakukan pada suatu reaksi kimia, 

tanpa mempertimbangkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana struktur dari materi. 

Selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan 

pengukuran percobaan pada sejumlah besar materi, misal mengapa natrium klorida pada 

temperatur ruangan berbentuk padat (titik leleh = 801°C), sedangkan hidrogen khlorida 

berbentuk gas (titik leleh = – 115°C)? Mengapa natrium sangat bereaksi dengan gas klor akan 

tetapi tidak bereaksi dengan gas argon? Diinginkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut seperti halnya menuliskan persamaan kimia dan menghitung reaksi kimia. Untuk itu 

diperlukan pengembangan beberapa ide dasar tentang ikatan kimia.         

 

 

9-1 Teori Lewis 
 
Penemuan gas mulia (gas inert) pada peralihan ke abad dua puluh mempunyai arti yang 

penting. Hal ini merangsang pemikiran tentang ikatan kimia – gaya yang mengikat atom-

atom dalam unsur dan senyawa. Gas mulia (inert) merupakan satu-satunya golongan yang 

unsur-unsurnya tampaknya tidak mampu membentuk ikatan dengan sesamanya atau dengan 

atom lainnya. Pada perioda 1916 – 1919, dua orang berkebangsaan Amerika, G.N. Lewis dan 

Irving Langmuir, serta seorang berkebangsaan Jerman, Walther Kossel, membuat beberapa 

usulan penting tentang ikatan kimia. Ide dasarnya adalah bahwa ada sesuatu yang unik dalam 

konfigurasi elektron gas mulia yang melindungi atom-atom gas mulia untuk bergabung 

dengan sesamanya atau dengan atom-atom lain. Selain itu, atom bergabung satu sama lain 

untuk mencapai konfigurasi elektron seperti atom-atom gas mulia. Teori yang 

mengembangkan model ini dikemukakan oleh G.N. Lewis, dan disebut Teori Lewis. Ide 

yang digunakan dalam penerapan teori Lewis adalah sebagai berikut: 

1. Elektron, khususnya yang berada pada kulit elektronik terluar (elektron valensi), 

memegang peranan penting dalam ikatan kimia. 
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2. Dalam beberapa kasus, ikatan kimia merupakan hasil perpindahan satu atau lebih 

elektron dari satu atom ke atom lainnya. Hal ini menuju pada pembentukan ion positif 

dan negatif  dan jenis ikatan yang disebut ikatan ionik.  

3. Pada kasus lainnya, ikatan kimia melibatkan pemakaian elektron secara bersama 

diantara atom-atom. Hal ini menuju pada molekul dengan jenis ikatan yang disebut ikatan 

kovalen.  

4. Elektron dipindahkan atau dipakai bersama supaya masing-masing atom mencapai 

konfigurasi elektron yang stabil. Biasanya konfigurasi ini adalah konfigurasi elektron 

dari gas mulia, yang mempunyai delapan elektron terluar yang disebut oktet. 

 

Simbol Lewis. Simbol Lewis dari suatu unsur terdiri atas simbol kimia biasa yang dikelilingi 

oleh sejumlah titik. Simbol kimia mewakili inti dari atom, yang terdiri atas inti dan kulit 

bagian dalam atau elektron inti. Titik-titik mewakili kulit bagian luar atau elektron valensi. 

Jadi, untuk silikon dapat digambarkan diagram orbital sebagai berikut 

 1s  2s  2p  3s  3p 

Si ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅  ⇅  ↑ ↑  

 

Terjemahan tertulis dari diagram orbital ini ke simbol Lewis menghasilkan                                 

                   
dimana sepasang titik menunjukkan pasangan elektron 3s dan dua titik tunggal menunjukkan 

dua elektron 3p yang tidak berpasangan. Meskipun demikian, pernyataan yang lebih umum 

terhadap teori Lewis awal adalah                               

              
Konsep tentang spin elektron belum ditemukan pada masa teori Lewis, sehingga tidak ada 

dasar untuk pemikiran dari elektron pada kulit valensi yang berada sebagai pasangan. 

Pernyataan simbol Lewis yang lebih berguna adalah dengan menempatkan titik-titik tunggal 

pada setiap sisi dari simbol kimia, sampai ke jumlah maksimum empat, kemudian dibuat 

pasangan titik sampai tercapai oktet. Ini adalah cara menggambarkan simbol Lewis seperti 

pada Gambar 9.1. Gambar ini juga menunjukkan bahwa untuk atom-atom golongan A, 

jumlah elektron pada kulit terluar (elektron valensi) sama dengan nomor golongan.     
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Gambar 9-1 
Simbol Lewis untuk unsur-unsur perioda kedua. 
 

 
Contoh 9-1 

Tuliskan simbol Lewis untuk atom 7N. 

 

Dalam tabel berkala, unsur N termasuk golongan 5A, dengan demikian maka elektron pada 

kulit terluar adalah 5. Maka simbol Lewis menampilkan lima titik.  

 
 

 

Latihan 9-1 

Tuliskan simbol Lewis untuk atom 13Al, 34Se, 20Ca, 53I, 33As, dan 10Ne. 

 

 

Struktur Lewis. Meskipun Lewis bekerja terutama dengan ikatan kovalen, ide ini dapat 

digunakan untuk ikatan ionik juga. Struktur Lewis adalah gabungan dari simbol Lewis, 

untuk menunjukkan perpindahan atau pemakaian bersama elektron dalam ikatan kimia.  

 

Ikatan Ionik (elektron dipindahkan).  

 
Ikatan Kovalen (elektron dipakai bersama). 
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Pada kedua contoh diatas elektron dari satu atom diberi tanda kali (x) dan dari atom lain 

diberi tanda titik (.). 

 

 

9-2 Ikatan Ionik 
 
Beberapa fakta sederhana tentang pembentukan ikatan ionik adalah sebagai berikut 

1. Ikatan ionik terbentuk apabila atom logam memindahkan satu atau lebih elektronnya ke 

atom nonlogam. Sebagai hasil dari perpindahan ini, atom logam menjadi bermuatan 

positif (kation) dan atom nonlogam menjadi bermuatan negatif (anion). 

2. Atom nonlogam mendapat tambahan sejumlah elektron yang cukup untuk membentuk 

anion dengan konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. 

Secara khusus, simbol Lewis dari anion akan memperlihatkan elektron kulit terluar yang 

oktet. Untuk beberapa logam (misal logam-logam golongan 1A dan 2A) kehilangan 

elektron akan menghasilkan kation dengan konfigurasi elektron gas mulia, akan tetapi 

untuk logam lainnya tidak. Beberapa tipe konfigurasi elektron dari ion logam dapat 

dilihat pada Tabel 9-1. 

 

Tabel 9-1 
Konfigurasi Elektron dari Beberapa Ion Logam. 
 

“Oktet” “18” “18 + 2” “Variasi” 

Na+ Mg2+ Cu+  Zn2+ In+ Cr2+      : [Ar] 3d4 

K+ Ca2+ Ag+  Cd2+ Tl+ Cr3+    : [Ar] 3d3 

Rb+ Sr2+ Au+  Hg2+ Sn2+ Mn2+  : [Ar] 3d5 

Cs+ Ba2+  Ga3+  Pb2+ Mn3+   : [Ar] 3d4 

Fr+ Ra2+  Sb3+  Sb3+ Fe2+     : [Ar] 3d6 

 Al3+   Tl3+   Fe3+     : [Ar] 3d5 

 Sc3+      Co2+     : [Ar] 3d7 

 Y3+     Co3+     : [Ar] 3d6 

 La3+    Ni2+      : [Ar] 3d8 

     Ni3+     : [Ar] 3d7 

 

3. Pada keadaan padat, setiap kation dikelilingi oleh anion, dan setiap anion dikelilingi oleh 

kation. Ion-ion dalam jumlah besar ini tersusun dalam jaringan terstruktur yang disebut 
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kristal ionik (lihat Gambar 9-2). Pasangan ion sederhana atau kluster kecil dari ion 

ditemukan hanya dalam bentuk gas, seperti (Na+Cl–)(g). 

 

             
 

4. Unit rumus senyawa ionik adalah koleksi ion terkecil dalam kristal ionik yang secara 

listrik netral. Unit rumus akan secara otomatis diperoleh ketika struktur Lewis dari suatu 

senyawa ionik dituliskan.  

 

Kalau keempat catatan ini selalu diingat maka tidak akan mengalami kesulitan dalam 

menuliskan struktur Lewis untuk senyawa ionik. Juga perhatikan pada Contoh 9-1, bahwa 

simbol Lewis untuk ion logam tidak memiliki titik, karena semua elektron valensi hilang 

untuk atom-atom golongan 1A dan 2A. Selain itu, struktur Lewis dari senyawa ionik 

harus selalu menunjukkan muatan ion.  

 

Contoh 9-2 

Tuliskan struktur Lewis untuk senyawa ionik: BaO  

 

Tuliskan simbol Lewis dan tentukan jumlah elektron yang dilepas atau diperoleh oleh 

masing-masing atom dalam rangka mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Atom barium 

(Ba) harus kehilangan dua elektron dan atom oksigen (O) harus memperoleh dua elektron. 

 
 

Latihan 9-2 

Tuliskan struktur Lewis untuk ikatan ionik:  MgCl2 dan K2S. 

   

Gambar 9-2 
Pembentukan Kristal Ionik. 
 
Setiap ion Na+ (bulatan kecil) dikelilingi oleh enam ion Cl– (bulatan 
besar). Sebaliknya, setiap ion Cl– dikelilingi oleh enam ion Na+.  
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Contoh 9-3 

Apabila unsur 3Li bereaksi dengan unsur 8O, senyawa yang paling mungkin terbentuk adalah 

LiO, Li2O, atau LiO2? 

 

Li memiliki elektron valensi 1 sedangkan O memiliki elektron valensi 6, kalaupun Li 

memberikan elektronnya kepada O, atom O tidak mencapai oktet karena hanya dikelilingi 7 

elektron (6 elektron dari O dan 1 elektron dari Li). Supaya atom O dikelilingi 8 elektron 

maka harus ditambah dengan 2 elektron, karena Li hanya memiliki 1 elektron yang dapat 

diberikan, maka diperlukan 2 atom Li. Jadi senyawa yang paling mungkin terbentuk adalah 

Li2O.  

 

 

Latihan 9-3 

Apabila unsur 20Ca bereaksi dengan unsur 16S, senyawa yang paling mungkin terbentuk 

adalah ............, gambarkan struktur Lewis nya. 

 

 

 

9-3 Ikatan Kovalen 
 
Pada struktur Lewis untuk NaCl dan HCl, atom Cl mencapai konfigurasi elektron gas mulia 

(elektron terluarnya oktet). Atom Cl menunjukkan kecenderungan tertentu untuk memperoleh 

elektron, yang diukur dari afinitas elektronnya (– 349 kJ/mol), akan tetapi pertanyaannya 

adalah dari atom yang mana elektron tersebut dapat diambil, Na atau H. Tentu saja Na dan H 

tidak akan memberikan elektron dengan bebas. Meskipun demikian energi yang diperlukan 

untuk menarik elektron dari Na yaitu energi ionisasi pertama (+ 496 kJ/mol), jauh lebih kecil 

dibandingkan dari H (+ 1312 kJ/mol). Perlu diingat bahwa semakin kecil energi ionisasi, 

suatu unsur akan semakin bersifat logam, oleh karena itu natrium jauh lebih bersifat logam 

dibandingkan dengan hidrogen. Bahkan, karena tingginya energi ionisasi, hidrogen 

dipertimbangkan sebagai bukan logam pada kondisi normal. Atom hidrogen memang 

melepas elektron ke atom nonlogam lainnya. Ikatan antara atom hidrogen dan atom klor 

melibatkan pemakaian bersama elektron, yang menghasilkan ikatan kovalen. Untuk 

menekankan penggunaan elektron secara bersama dan aturan oktet, perhatikan struktur Lewis 

untuk HCl seperti berikut 
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Garis putus-putus menunjukkan kulit elektron terluar dari atom yang terikat. Jumlah efektif 

elektron pada masing-masing kulit yang lebih luar ditetapkan dengan menghitung semua titik 

di dan dalam masing-masing lingkaran. Untuk atom H ada dua titik yang terkait dengan 

konfigurasi elektron dari He. Untuk atom Cl jumlah titik adalah delapan, terkait dengan 

konfigurasi kulit lebih luar dari Ar. Perhatikan bahwa dua elektron antara H dan Cl (:) 

dihitung dua kali. Ini adalah dua elektron yang dipakai bersama oleh atom H dan Cl yang 

menyusun ikatan kovalen. Beberapa contoh tambahan untuk struktur Lewis sederhana dapat 

dilihat pada Gambar 9-3.  

 

Gambar 9-3 
Beberapa Contoh Ikatan Kovalen. 
 

 
 

Salah satu keberhasilan teori Lewis adalah dalam menjelaskan keberadaan gas hidrogen dan 

klor sebagai molekul diatom, H2 dan Cl2. Pada masing-masing kasus, pasangan elektron 

dipakai bersama diantara dua atom. Pemakaian bersama satu pasang elektron dalam ikatan 

menghasilkan satu ikatan kovalen. Untuk menggaris-bawahi pentingnya pasangan elektron 

dalam teori Lewis, ada istilah pasangan ikatan (bond pair) untuk menjelaskan pasangan 

elektron yang menyusun ikatan kovalen, dan pasangan bebas (lone pair) untuk menjelaskan 

pasangan elektron yang tidak terlibat dalam ikatan. Satu pasangan elektron biasanya diganti 
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dengan tanda satu garis (–), khususnya untuk pasangan ikatan. Struktur Lewis untuk 

pasangan elektron ini dapat dilihat pada tampilan di bawah ini. 

 

 

 
 

Ikatan Kovalen Rangkap. Kalau cara penulisan struktur Lewis untuk H2 dan Cl2 diterapkan 

pada O2 atau N2 akan timbul masalah sebab strukturnya akan menyalahi teori/aturan oktet.  

   
Atom N tampaknya hanya memiliki enam elektron kulit lebih luar. Keadaan ini dapat 

diperbaiki dengan membawa empat elektron tak berpasangan ke daerah antara atom N dan 

membuat pasangan ikatan tambahan. Tiga pasangan elektron antara aton N yang dipakai 

bersama ini menggambarkan tiga pasangan ikatan. Ikatan antara atom N pada N2 adalah 

ikatan kovalen rangkap tiga ( ).      

                                
Kalau pendekatan yang sama diterapkan pada O2, maka 

 
Pada gambar dapat dilihat bahwa molekul O2 mempunyai ikatan rangkap dua. Akan tetapi 

mengapa struktur tersebut dikatakan tidak benar? Meskipun struktur tersebut memenuhi 

semua persyaratan teori Lewis, akan tetapi gagal untuk menjelaskan bahwa faktanya oksigen 

adalah paramaknetik. Molekul O2 memiliki elektron yang tidak berpasangan. Cara yang 

lebih baik untuk menyatakan molekul O2 akan dipelajari pada Bab lain. Untuk saat ini, 

dipahami saja bahwa struktur Lewis yang masuk akal dapat dituliskan untuk suatu 

º
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spesies tidak membuktikan bahwa struktur ini adalah struktur elektron yang benar. 

Struktur Lewis yang diusulkan harus selalu diperiksa kebenarannya dengan bukti percobaan.  

 

Struktur Lewis seperti yang digambarkan di atas dapat dituliskan berdasarkan ide dasar: 

1. Semua elektron valensi (kulit lebih luar) dari atom dalam struktur Lewis harus 

ditunjukkan dalam struktur.  

2. Biasanya, masing-masing atom dalam struktur Lewis mencapai konfigurasi elektron 

dengan kulit lebih luar oktet. Meskipun demikian, hidrogen dibatasi pada kulit lebih luar 

duplet (dua elektron).   

3. Biasanya, semua elektron dalam struktur Lewis berpasangan. 

4. Kadang-kadang perlu menyatakan ikatan rangkap dua atau rangkap tiga dalam struktur 

Lewis.                                                

 

Persyaratan lain dalam menuliskan struktur Lewis yang masuk akal adalah mulai dengan 

struktur kerangka yang benar. Struktur kerangka adalah susunan atom-atom dengan urutan 

dimana atom-atom tersebut terikat. Sebagai contoh, molekul air mempunyai struktur 

kerangka H – O – H bukan O – H – H. Pada struktur kerangka, biasanya berguna kalau 

dilakukan pembedaan antara atom pusat dan atom pinggir. Atom pusat terikat kepada dua 

atau lebih atom lain. Atom pinggir terikat hanya pada satu atom lainnya. Atom hidrogen 

selalu adalah atom pinggir. 

 

Contoh 9-4 

Tuliskan struktur kerangka yang masuk akal dan kemudian tuliskan struktur Lewis untuk 

molekul hidrazin, N2H4.  

 

Beberapa kemungkinan struktur kerangka dapat dilihat di bawah ini, akan tetapi hanya (c) 

yang benar. 
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Atom H hanya dapat menjadi atom pinggir dalam struktur, tidak pernah menjadi atom pusat. 

Hal ini dikarenakan atom H hanya dapat mengikat dua elektron pada kulit elektroniknya, 

dan pada struktur (a), (b), dan (d) beberapa atom H mempunyai empat elektron. Keempat 

elektron tidak dapat berada dalam kulit elektronik pertama, dan atom H tidak akan 

mempunyai konfigurasi elektron gas mulia. Atau dengan kata lain, atom hidrogen hanya 

dapat membentuk ikatan kovalen tunggal. Sekarang diterapkan ide dasar seperti 

dinyatakan di atas ke kerangka struktur (c). Pada tabel berkala, nitrogen adalah unsur dari 

golongan 5A. Artinya atom N memiliki lima elektron valensi, maka kedua atom N 

berkontribusi kepada struktur lewis sebanyak sepuluh elektron. Masing-masing dari empat 

atom H berkontribusi satu elektron. Jumlah elektron total dalam struktur Lewis adalah 14 

yang berasal dari [(2 x 5) + (4 x 1)]. Sepuluh dari 14 elektron digunakan dalam tanda garis 

dalam kerangka struktur. Empat elektron tambahan tampil sebagai dua pasangan bebas, satu 

pasang pada masing-masing atom N supaya N mencapai oktet. Struktur Lewis hidrazin 

adalah  

                                                                                                     
Untuk memeriksa masuk akal tidaknya struktur, hitung semua elektron disekitar masing-

masing atom. Masing-masing atom H membentuk ikatan kovalen tunggal. Ini menunjukkan 

dua elektron untuk masing-masing atom H seperti yang diperlukan, yaitu duplet. Masing-

masing atom N membentuk tiga ikatan kovalen tunggal, jadi total enam elektron. 

Tambahkan pasangan elektron bebas pada masing-masing atom N, dan ini menuju pada total 

delapan elektron untuk masing-masing atom N, yaitu oktet.  

         

 

Latihan 9-4 

1. Tuliskan struktur Lewis yang masuk akal untuk molekul-molekul ini yang hanya 

mengandung ikatan kovalen tunggal: OF2 dan NI3            

2. Apabila atom C bereaksi dengan atom O, senyawa yang paling mungkin terbentuk adalah 

............, gambarkan struktur Lewis nya. 

 

 

Dibandingkan dengan seperti dinyatakan di atas, ada cara yang lebih strategis dalam 

menuliskan struktur Lewis.  
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1. Tentukan jumlah total dari elektron valensi dalam struktur. 

2. Tuliskan struktur kerangkanya, kemudian hubungkan atom-atom dalam struktur dengan 

ikatan kovalen tunggal. 

3. Untuk setiap ikatan tunggal dalam struktur, kurangkan dua elektron dari jumlah total 

elektron valensi. 

4. Susun sisa elektron valensi di sekeliling atom yang dipinggir sampai masing-masing atom 

mencapai oktet atau duplet (H). Kalau masih ada sisa elektron susun di sekeliling atom 

tengah sampai mencapai oktet. 

5. Kalau atom yang di tengah tidak mencapai oktet, buat ikatan kovalen rangkap dengan 

memindahkan pasangan elektron bebas dari atom yang dipinggir. 

                              

Contoh 9-5 

Molekul dari gas sianida yang beracun dinyatakan dengan struktur kerangka HCN. Tuliskan 

struktur Lewis untuk senyawa HCN. 

 

Jumlah elektron valensi dalam struktur adalah 10 (satu dari atom H, empat dari atom C, dan 

lima dari atom N). Ikatan pada struktur kerangka adalah empat elektron.  

H – C – N  

Sisa enam elektron letakkan disekitar atom pinggir N. 

                                                   
Pada struktur di atas, atom pusat C tidak memiliki oktet (hanya empat elektron yang ada 

disekitarnya). Hal ini dapat diperbaiki dengan memindahkan dua pasangan elektron bebas 

dari atom N ke daerah antara atom C dan N, membentuk ikatan kovalen rangkap tiga.  

                         
 

  

Latihan 9-5        

Tuliskan struktur Lewis untuk senyawa CO2 dan SO3  

 

 

 

 

atau 
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9-4 Panjang Ikatan dan Energi Ikatan Kovalen 
 
Apabila elektron diumpamakan sebagai ’lem’ yang mengikat atom-atom dalam ikatan 

kovalen, maka cukup beralasan apabila dikatakan bahwa semakin banyak elektron dalam 

ikatan (semakin banyak ’lem’) semakin kuat atom-atom terikat satu sama lain. Oleh karena 

itu, diharapkan bahwa dua atom yang dihubungkan dengan ikatan rangkap dua akan terikat 

lebih kuat dibandingkan dengan kalau dihubungkan dengan ikatan tunggal, dan atom yang 

dihubungkan dengan ikatan rangkap tiga akan terikat lebih kuat lagi. Dapat digunakan 

susunan ikatan untuk menunjukkan apakah suatu ikatan kovalen itu tunggal (susunan ikatan 

= 1), rangkap dua/ganda (susunan ikatan = 2), atau rangkap tiga/tripel (susunan ikatan = 3). 

Ada dua sifat penting dari ikatan yang berkaitan dengan susunan ikatan, yaitu panjang 

ikatan dan energi ikatan. Panjang ikatan adalah jarak antara pusat dua atom yang 

terikat dalam ikatan kovalen. Dari pernyataan ini, dapat diharapkan bahwa dibandingkan 

dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap dua lebih pendek dari pada ikatan tunggal, dan ikatan 

rangkap tiga lebih pendek dibandingkan dengan ikatan rangkap dua. Kaitan ini dapat dilihat 

dengan jelas pada Tabel 9-2 bila membandingkan panjang ikatan yang berbeda untuk ikatan 

nitrogen-ke-nitrogen. 

  

Tabel 9-2 
Beberapa Contoh Energi Ikatan dan Panjang Ikatan. 
 

 
Ikatan 

Energi 
Ikatan, 
kJ/mol 

Panjang 
Ikatan,  

pm 
 

 
Ikatan 

Energi 
Ikatan, 
kJ/mol 

Panjang 
Ikatan,  

pm 

 
Ikatan 

Energi 
Ikatan, 
kJ/mol 

Panjang 
Ikatan,  

pm 

H – H 435 74 C – C  347 154 N – N  163 145 

H – C  414 110 C = C 611 134 N = N 418 123 

H – N  389 100 C ≡ C 837 120 N ≡ N 946 109 

H – O  464 87 C – N  305 147 N – O  230 136 

H – S  368 132 C = N  615 128 N = O 590 115 

H – F  569 101 C ≡ N 891 116 O – O  142 145 

H – Cl  431 136 C – O  360 143 O = O 498 121 

H – Br  368 151 C = O 728 123 F – F  159 128 

H – I  297 170 C – Cl  326 177 Cl – Cl  243 199 

      Br – Br  192 228 
      I – I  151 266 



 
 

193 

Mungkin sekarang dapat dimengerti dengan lebih baik tentang jari-jari atom yang dibahas 

pada bab sebelumnya sub-bab 8-6 tentang jari-jari kovalen tunggal. Jari-jari tersebut adalah 

setengah dari jarak antara pusat-pusat atom yang identik ketika atom-atom tersebut 

dihubungkan oleh ikatan kovalen tunggal. Jadi, jari-jari kovalen tunggal dari atom klor, 

yang kira-kira 100 pm, adalah setengah dari panjang ikatan pada Tabel 9-2, yaitu ½ x 199 

pm. Lebih jauh lagi, secara umum, panjang ikatan kovalen antara atom yang tidak sama 

dapat diperkirakan sebagai jumlah jari-jari kovalen dari atom-atom tersebut.                                                                                

 

Energi Ikatan. Energi dilepaskan apabila atom-atom terpisah bergabung satu sama lain 

membentuk ikatan kovalen, dan energi harus diserap untuk memisahkan atom-atom yang 

terikat secara kovalen. Ditetapkan bahwa energi ikatan adalah sejumlah energi yang 

diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan kovalen dalam keadaan gas. Unit SI 

untuk energi ikatan adalah kilo joul per mol ikatan (kJ/mol). Energi ikatan juga disebut energi 

disosiasi/penguraian, dimana kadang-kadang digunakan simbol D. Beberapa perwakilan 

data energi ikatan dapat dilihat pada Tabel 9-2.    

 

Energi ikatan tidak sulit dimengerti dalam mempertimbangkan molekul diatom, karena 

hanya ada satu ikatan per molekul. Energi ikatan (atau entalpi ikatan) dapat digambarkan 

sebagai suatu perubahan entalpi atau panas reaksi. Sebagai contoh,  

Pemutusan ikatan : H2(g)  à 2 H(g)   ∆H = + 435 kJ 

Pembentukan ikatan : 2 H(g) à H2(g)   ∆H = – 435 kJ 

 

Dengan molekul poliatom seperti H2O (lihat Gambar 9-4), keadaannya berbeda. Energi yang 

diperlukan untuk menguraikan satu mol atom H dengan memutuskan satu ikatan O – H per 

molekul seperti  

H – OH (g)   à H(g)   + OH(g) ∆H = + 492 kJ 
 

berbeda dengan energi yang diperlukan untuk menguraikan mol kedua dari atom H dengan 

memutuskan ikatan OH(g) yang tersisa  

O – H (g)   à H(g)   + O(g) ∆H = + 428 kJ 
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Seperti terlihat pada Tabel 9-2 ada hubungan antara susunan ikatan dengan energi ikatan. 

Ikatan rangkap dua dalam atom mempunyai energi ikatan lebih tinggi dibandingkan ikatan 

tunggal, dan ikatan rangkap tiga mempunyai energi ikatan yang lebih tinggi lagi. Yang tidak 

tampak pada data di Tabel 9-2 adalah bahwa energi ikatan tergantung pada lingkungan ikatan 

yang diberikan yaitu bagian dari molekul yang dekat dengan ikatan. Jadi, energi ikatan dari 

ikatan O – H dalam beberapa hal berbeda pada H – O – H dibandingkan pada H – O – O dan 

pada H3C – O – H. Biasanya digunakan harga rata-rata seperti pada Tabel 9-2. Metoda 

percobaan tersedia (seperti metoda-metoda yang berdasarkan spektroskopi) untuk 

menentukan panjang ikatan dan energi ikatan, akan tetapi energi ikatan juga dapat ditentukan 

dengan cara tidak langsung melalui hukum Hess.  

 

Perhitungan yang Melibatkan Energi Ikatan. Reaksi antara spesies dalam bentuk gas, 

dapat menampakkan proses dimana ikatan tertentu dalam reaktan diputuskan dan beberapa 

ikatan baru dibentuk pada produk. Jumlah perubahan entalpi untuk pemutusan ikatan dan 

pembentukan ikatan menghasilkan perubahan entalpi untuk reaksi. Yaitu  

                                                                      

 

Dalam menggunakan pernyataan di atas jangan dilupakan bahwa perubahan entalpi untuk 

pemutusan ikatan sama dengan energi ikatan, akan tetapi perubahan entalpi untuk 

pembentukan ikatan adalah harga negatif dari energi ikatan, seperti dapat dilihat pada 

Gambar 9-5. 

 

 

 

 

åå += ikatannpembentukaikatanpemutusanreaksi ΔHΔHΔH

Gambar 9-4 
Perbandingan beberapa energi ikatan. 
 
Sejumlah energi yang sama (435 kJ/mol) diperlukan untuk 
memutuskan semua ikatan H – H. Pada H2O lebih besar 
energi diperlukan untuk memutuskan ikatan O – H yang 
pertama (492 kJ/mol) dibandingkan yang kedua (428 
kJ/mol). Harga energi ikatan O – H pada Tabel 9-2 adalah 
harga rata-rata yang didasarkan pada air dan senyawa 
lainnya yang mengandung ikatan O – H.      
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Gambar 9-5   
Pemutusan dan Pembentukan Ikatan dalam Reaksi Kimia. 
 

 
 

Contoh 9-6 

Reaksi antara metana (CH4) dengan klor menghasilkan campuran produk yang disebut 

klorometana. Salah satunya adalah monoklorometana CH3Cl (disebut juga metil klorida), 

yang digunakan dalam pembuatan silikon. Hitung ΔH untuk reaksi:   

CH4(g)     + Cl2(g)      à CH3Cl(g)        + HCl(g) 
 

Untuk melakukan jenis perhitungan ini harus diketahui ikatan mana saja yang diputuskan dan 

ikatan mana saja yang dibentuk. Maka terlebih dahulu harus dituliskan struktur Lewis dari 

masing-masing senyawa. Kemudian harga energi ikatan diambil dari Tabel 9-2.  

 
Dari reaksi di atas dapat dilihat bahwa yang harus diputuskan adalah satu ikatan C – H dari 

senyawa CH4 dan satu ikatan Cl – Cl dari senyawa Cl2. Sedangkan yang dibentuk adalah satu 

ikatan C – Cl dari senyawa CH3Cl dan satu ikatan H – Cl.  

 

∆H untuk pemutusan ikatan      

1 mol ikatan C – H = + 414 kJ 

1 mol ikatan Cl – Cl = + 243 kJ 

Jumlah = + 657 kJ                                  
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∆H untuk pembentukan ikatan    

1 mol ikatan C – Cl = – 326 kJ 

1 mol ikatan H – Cl  = – 431kJ 

Jumlah = – 757 kJ 

 

Panas reaksi: 

  

 

 

Latihan 9-6 

Hitung ΔH untuk reaksi:    C3H8(g)    +    O2(g)     à    CO2(g)        +      H2O(g) 

 

 

Ion Poliatom. Ion poliatom terdiri atas dua atau lebih atom. Gaya yang memegang atom 

didalam ion ini adalah ikatan kovalen. Misal, ion hidroksida, OH–. Struktur Lewis nya harus 

melibatkan delapan elektron: enam dari atom O, satu dari atom H, dan satu elektron 

tambahan dari muatan ion total – 1. Elektron “ekstra” ditunjukkan sebagai muatan ion, akan 

tetapi tentu saja tidak ada cara untuk mengenalinya terhadap elektron lain.  

                                                                                                                                          
                 

Jadi, senyawa ionik natrium hidroksida terdiri atas kation sederhana Na+ dan anion poliatom, 

OH–. Muatan negatif pada OH– berasal dari elektron yang diperoleh dari Na.  

                  
                                 

Contoh 9-7 

Tuliskan struktur Lewis yang masuk akal untuk ion klorat, ClO2–. 

 

Tahap 1. Hitung jumlah elektron valensi dalam struktur Lewis. Dari Cl (1 x 7), dari O (2 x 

6), elektron khusus dari muatan ion (1) = 7 + 12 + 1 =20. 

 

åå -=-+=+= kJ100757657ΔHΔHΔH ikatannpembentukaikatanpemutusanreaksi
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Tahap 2. Tuliskan struktur kerangka yang masuk akal. Untuk anionokso (anion poliatom 

yang mengandung oksigen) pada umumnya atom O adalah atom pinggir yang terikat pada 

beberapa nonlogam lainnya sebagai atom pusat. Strukur kerangka adalah: O – Cl – O    

 

Tahap 3. Hubungkan atom-atom pinggir ke atom pusat dengan ikatan kovalen tunggal dan 

kemudian gunakan sisa elektron untuk menyediakan pasangan elektron bebas, pertama 

disekitar atom pinggir dan kemudian disekitar atom pusat. Empat elektron digunakan untuk 

pasangan ikatan dan 16 sisanya digunakan untuk menyediakan oktet disekitar masing-masing 

atom dalam struktur.   

 

Tahap 4. Perlihatkan muatan total pada ion pada setiap atom. 

 

                         
  

 

Latihan 9-7 

Anion poliatom ini melibatkan ikatan kovalen antara atom O dan atom nonlogam pusat. 

Tuliskan struktur Lewis yang masuk akal untuk ion ini:  OCl– dan BrO3– (atom tengah Br). 

 

 

Gambar 9-6 menggambarkan ikatan dalam kation poliatom NH4+, ion amonium. Gambar ini 

juga menunjukkan pembentukan senyawa ionik amonium klorida melalui reaksi HCl dan 

NH3. Dalam menentukan jumlah elektron valensi untuk struktur Lewis NH4+, ada lima 

elektron dari N, masing-masing satu elektron dari empat atom H, dikurangi satu elektron 

untuk muatan total ion + 1. Jadi ada delapan elektron untuk struktur Lewis ini.  
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Gambar 9-6 
Pembentukan Ion Amonium, NH4+.  
 

 
 

Cara lain untuk melihat situasi ini adalah bahwa dalam pembentukan NH4+ (lihat lagi Gambar 

9-6), atom hidrogen keempat yang terikat pada atom N dari molekul NH3, meninggalkan 

elektronnya pada atom Cl (berubah menjadi Cl–). Pada ikatan antara atom N dan atom H 

keempat, atom N menyediakan kedua elektron (bebas) untuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen 

dimana satu atom berkontribusi kedua elektron disebut ikatan kovalen koordinat. Meskipun 

demikian, sekali ikatan kovalen koordinat terbentuk, tidak dapat lagi dibedakan dari ikatan 

kovalen biasa. Dengan kata lain, pada ion NH4+, keempat ikatan N – H adalah sama.  

                                                           


