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Kelemahan Teori Atom Bohr tentang susunan elektron dalam atom,
menimbulkan teori atom baru yang disebut teori atom mekanika kuantum. Pada
teori mekanika kuantum posisi elektron berdasarkan konsep orbital. Konsep
orbital ini mendasari penyusunan elektron-elektron pada orbital-orbital dalam
atom yang disebut konfigurasi  elektron.
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Berdasarkan konfigurasi elektron, bagaimanakah atom unsur-unsur

berikatan membentuk senyawa? Bentuk molekul dapat diramalkan dengan
mengetahui jumlah pasangan elektron di sekitar inti dan teori hibridisasi.
Partikel-partikel yang berupa molekul mempunyai sifat fisik yang khas ber-
kaitan dengan interaksinya melalui gaya antarmolekul.

Teori atom Bohr berdasarkan spektrum atom hidrogen tidak dapat menje-
laskan atom yang berelektron banyak. Adapun  teori atom mekanika kuantum
yang berdasarkan teori dualisme elektron (Louis de Broglie) persamaan
gelombang (Scrodinger) dan ketidakpastian (Heisenberg) dapat menjelaskan
kedudukan elektron dalam atom. Gerakan elektron di dalam atom sebenarnya
sangat rumit dan tidak dapat digambarkan dengan lintasan berupa lingkaran
atau elips.

Hubungan antara konsep satu dengan yang lain dalam struktur atom, sis-
tem periodik, dan ikatan kimia dapat Anda perhatikan pada peta konsep di
bawah ini.
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A. TEORI ATOM MEKANIKA KUANTUM

Teori atom mekanika kuantum didasarkan pada hipotesa Louis de Broglie
(1924) menyatakan bahwa cahaya mempunyai sifat dualisme. Adapun
cahaya sebagai partikel dan gelombang, yang dinyatakan dalam per-
samaan berikut.

Hipotesis de Broglie dapat menjelaskan sifat gelombang dari elektron.

Pada tahun 1926, Erwin Schrodinger mengajukan teori atom yang dise-
but teori atom mekanika kuantum. Menurut teori ini kedudukan elektron
dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti, yang dapat ditentukan
adalah kebolehjadian (probabilitas) menemukan elektron sebagai fungsi
jarak dari inti atom dan fungsi angular. Daerah kebolehjadian menemukan
elektron di sekitar inti disebut orbital.

Orbital dijelaskan secara matematis menggunakan fungsi gelombang
Schrodinger. Penyelesaian fungsi gelombang tersebut menghasilkan tiga
bilangan kuantum yang dapat mengkarakterisasi setiap orbital. Ketiga
bilangan kuantum itu adalah bilangan kuantum utama (n), bilangan kuan-
tum azimuth (l), dan bilangan kuantum magnetik (m).

Pembahasan mengenai tingkat energi dan jenis orbital ditentukan oleh
tiga bilangan kuantum tersebut. Di samping itu, masih ada sebuah bilang-
an kuantum yang berhubungan dengan perputaran elektron pada sum-
bunya, yaitu bilangan kuantum spin (s).

B. BILANGAN KUANTUM

1. Bilangan Kuantum Utama (n)

Bilangan kuantum utama menyatakan kulit utama atau tingkat
energi tempat orbital berada. Bilangan kuantum ini berhubungan de-
ngan jarak rata-rata antara awan elektron dengan inti atom. Nilai
bilangan kuantum utama (n) bulat dan berharga positif, yaitu 1, 2, 3, 4,
... sampai tidak terhingga.
n = 1 untuk kulit K
n = 2 untuk kulit L
n = 3 untuk kulit M
n = 4 untuk kulit N dan seterusnya.

λ = panjang gelombang

m = massa partikel (elektron)

v = kecepatan

h = tetapan Planck

 
λ = h

m . v
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2. Bilangan Kuantum Azimut (ll)

Bilangan kuantum azimut (l) menyatakan subkulit tempat elektron
berada serta menunjukkan bentuk orbital suatu elektron. Nilai dari
bilangan kuantum azimut (l) yaitu 0 sampai (n-1). Jumlah harga-harga
l sesuai dengan harga bilangan kuantum utama (n).
Kulit K (n = 1), mempunyai satu harga dari l yaitu l = 0. Kulit L (n = 2),
ada dua harga dari l yaitu l = 0 dan l = 1. Dalam membedakan subkulit-
subkulit yang mempunyai harga berbeda-beda itu, setiap subkulit
diberi lambang sebagai berikut.
Subkulit dengan l = 0 diberi lambang s
Subkulit dengan l = 1 diberi lambang p
Subkulit dengan l = 2 diberi lambang d
Subkulit dengan l = 3 diberi lambang f

Huruf-huruf s, p, d, dan f berasal dari istilah sharp (tajam), principal
(utama), diffuse (kabur), dan fundamental (dasar) yang diambil dari
rotasi spektroskopi deret-deret spektrum unsur alkali.

Tabel di bawah menunjukkan lambang dari subkulit pada kulit K
(n = 1) sampai kulit N (n = 4)

Tabel 1.1 Lambang subkulit

Nilai n = 1 maka nilai l yang mungkin adalah 0, berarti hanya ada
satu subkulit, yaitu subkulit s. Nilai n = 2 maka nilai l adalah 0 dan 1
yang artinya terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit s dan p. Nilai  n = 3 nilai
l adalah 0, 1, 2 yang berarti terdapat 3 subkulit yaitu subkulit s, p dan
d, demikian seterusnya.

Kulit Nilai n
Nilai ll yang

Jumlah subkulitmungkin

K 1 0 1s

L 2 0 2s
1 2p

M 3 0 3s
1 3p
2 3d

N 4 0 4s
1 4p
2 4d
3 4f
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3. Bilangan Kuantum Magnetik (m

ll
atau m)

Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital-orbital yang
menyusun subkulit. Orientasi orbital-orbital dalam ruang ditentukan
oleh bilangan ini. Nilai setiap subkulit l mempunyai harga m dimulai
dari –l sampai +l.
Contoh:

Jika subkulit s (l = 0) maka nilai m = 0 mengandung 1 orbital

Jika subkulit p (l = 1) maka nilai m = -1, 0, 1 mengandung 3 orbital

Jika subkulit d (l = 2) maka nilai m = -2, -1, 0, 1, 2 mengandung 5 orbital

Jika subkulit f (l = 3) maka nilai m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 mengandung 7 
orbital

4. Bilangan Kuantum Spin (ms atau s)

Bilangan kuantum spin menyatakan arah perputaran elektron pada
sumbunya. Oleh karena hanya ada dua arah perputaran elektron yang
mungkin, maka hanya ada dua harga untuk s yaitu +1⁄2 dan -1⁄2.

Gambar1.1  Arah rotasi elektron

Perputaran elektron yang searah jarum jam harga s-nya = +1⁄2
sedangkan yang berlawanan arah jarum jam harga s-nya = -1⁄2.

Tabel 1.2 Bilangan-bilangan kuantum

n Kulit ll Subkulit m s Jumlah orbital

1 K 0 1s 0 ±1⁄2 1

2 L 0 2s 0 ±1⁄2 1

1 2p -1 ±1⁄2 4

0 ±1⁄2 3

+1/2 -1/2

Medan magnet

U

S U

S
Medan magnet
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Tiap satu orbital maksimum terisi 2 elektron sehingga kulit K maksi-
mum terisi 2 elektron. Kulit L maksimum terisi 8 elektron. Kulit M mak-
simum terisi 18 elektron, dan seterusnya.

Latihan 1

1. Tentukanlah bilangan kuantum n, l, dan m dari orbital yang menem-
pati subkulit 3s!

2. Tentukanlah berapa jumlah orbital yang terdapat dalam subkulit 2p, 3p,
dan 3d!

3. Tuliskanlah semua bilangan kuantum yang mungkin pada kulit N!
4. Dengan menggunakan bilangan kuantum pada soal nomor 3, mengapa

kulit N hanya dapat ditempati maksimum 32 elektron? Jelaskanlah!

C. BENTUK DAN ORIENTASI ORBITAL

Orbital-orbital mempunyai bentuk dan orientasi tertentu tergantung
kebolehjadian menemukan elektron dalam orbital itu. Bentuk orbital ter-
gantung pada bilangan kuantum azimuth. Adapun orientasi orbital tergan-
tung pada bilangan kuantum magnetik.

Orbital-orbital di subkulit s mempunyai bentuk seperti bola, sedangkan
orientasi orbitalnya hanya satu, yaitu sama ke segala arah, karena l = 0
(orbital s) nilai ml-nya = 0, hanya satu.

n Kulit ll Subkulit m s Jumlah orbital

3 M 0 3s 0 ±1⁄2 1

1 2p -1 +1⁄2
0 +1⁄2 3 9

1 ±1⁄2
2 3d -2 ±1⁄2 5

-1 ±1⁄2
0 ±1⁄2
1 ±1⁄2
2 ±1⁄2
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Gambar 1.2  Ukuran orbital di sub kulit 1s, 2s, dan 3s (sebagai awan elektron)

Subkulit p berbentuk seperti balon terpilin dengan orientasi orbitalnya
ada 3, yaitu px, py, dan pz. Oleh karena l = 1 (orbital p) nilai ml-nya = -1, 0, 1.

Gambar 1.3 Orientasi ketiga orbital di subkulit 2p yakni px, py, dan pz

Subkulit d berbentuk kompleks dengan lima orientasi yang berbe-
da, yaitu empat bentuk orbital yang sama dan satu bentuk berbeda.

Gambar 1.4   Bentuk orbital disub kulit d

D. KONFIGURASI ELEKTRON
Konfigurasi elektron merupakan gambaran susunan elektron pada

orbital-orbitalnya dalam atom. Ada 3 aturan yang harus diperhitungkan
dalam menentukan konfigurasi elektron suatu atom.
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1. Asas Aufbau

Menurut aturan Aufbau, elektron dalam atom sedapat mungkin
memiliki energi terendah. Pengisian elektron dimulai dari orbital de-
ngan energi terendah. Elektron pertama selalu masuk ke dalam orbital
1s. Jika orbital 1s sudah penuh, elektron akan masuk ke dalam orbital
2s, demikian seterusnya.

Besarnya tingkat energi orbital bergantung pada harga bilangan
kuantum utama (n) dan bilangan kuantum azimuth (l). Orbital dengan
harga n + l lebih besar mempunyai tingkat energi lebih besar. Bila harga
n + l sama maka orbital yang mempunyai harga n lebih besar mem-
punyai tingkat energi lebih besar.
Urutan tingkat energi dalam pengisian elektron sebagai berikut.

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
n 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6
l 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0

n+l 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s

Gambar 1.5 Urutan tingkat energi dalam pengisian elektron
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2. Larangan Pauli

Asas larangan Pauli menyebutkan tidak mungkin
dalam sebuah atom ada dua elektron dengan harga
keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya,
dalam sebuah atom, dua buah elektron mungkin
mempunyai harga n, l, dan ml yang sama  tetapi
harga s-nya pasti berbeda. Jadi, Larangan Pauli
menjelaskan suatu orbital maksimum hanya dapat
ditempati dua elektron yang arah spinnya
berlawanan. Subkulit s mempunyai 1 orbital, elek-
tron maksimumnya 2

Subkulit p mempunyai 3 orbital, elektron maksimumnya 6
Subkulit d mempunyai 5 orbital, elektron maksimumnya 10
Subkulit f mempunyai 7 orbital, elektron maksimumnya 14

Jumlah maksimum elektron pada kulit ke-n = 2n2.

3. Kaidah Hund

Pada pengisian orbital-orbital yang berenergi sama maka elektron-
elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin
yang paralel kemudian baru berpasangan.

Contoh: pada subkulit p dengan l = 1 dan ml = +1, 0, -1 maka elektron
maksimumnya 6. Urutan pengisian elektron dalam orbital sebagai
berikut.

Contoh: Konfigurasi elektron unsur-unsur
- Konfigurasi elektron unsur C (Z = 6)

Pengisiannya sebagai berikut: 2 elektron menempati orbital subkulit
1s berikutnya 2 elektron menempati 2s dan sisanya 2 elektron me-
nempati orbital-orbital 2p secara paralel.

6C 1s2 2s2 2p2

1s 2s -1 0 1
2p

-1 0 1

1.

-1 0 1

4.

-1 0 1

5.

-1 0 1

2.

-1 0 1

6.

-1 0 1

3.

Gambar1.6  Wolfgang Pauli
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- Konfigurasi elektron K (Z = 19)

Pengisiannya dimulai dari orbital-orbital subkulit 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
sisanya di 4s.

19K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Dengan diagram orbital

Beberapa cara penulisan konfigurasi elektron
a. Ada dua cara penulisan urutan subkulit

- Subkulit-subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya
Contoh: Konfigurasi elektron Mn (Z = 25)

25Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

- Subkulit-subkulit ditulis sesuai urutan nomor kulitnya yang
sama, kemudian untuk kulit berikutnya yang lebih tinggi

25Mn 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d5 4s2

b. Konfigurasi elektron dapat disingkat menggunakan konfigurasi
elektron gas mulia terdekat sebelumnya
Contoh:
- Konfigurasi elektron Mg (Z = 12)

12Mg 1s2 2s2 2p6 3s2

Gas mulia terdekat sebelumnya adalah Ne (z = 10) 1s2 2s2 2p6

maka konfigurasi 12Mg dapat disingkat 12Mg (Ne) 3s2

- Konfigurasi elektron Ti (Z = 22)

22Ti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

Gas mulia terdekat sebelumnya adalah Ar (Z = 18) 1s2 2s2 2p6

3s2 3p6

Jadi konfigurasi elektron Ti dapat disingkat 

22Ti (Ar) 4s2 3d3 atau  22Ti (Ar) 3d3 4s2

c. Orbital penuh dan setengah penuh
Berdasarkan percobaan dapat ditunjukkan bahwa orbital yang terisi
penuh atau setengah penuh merupakan struktur yang relatif lebih
stabil. Ada beberapa penyimpangan pengisian elektron berdasarkan
aturan Aufbau dengan berdasarkan percobaan.

1s 2s 3s 4s
-1 0 1

2p
-1 0 1

3p
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Contoh:
Untuk Cr (Z = 24)

24Cr berdasar aturan Aufbau 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

(Ar) 4s2 3d4

berdasar percobaan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

(Ar) 4s1 3d5

29Cu berdasar aturan Aufbau 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s5 4s2 3d9

(Ar) 4s2 3d9

berdasar percobaan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

(Ar) 4s1 3d10

Hal tersebut di atas terjadi karena orbital setengah penuh (d5)
dan penuh (d10) lebih stabil.

E. KONFIGURASI ELEKTRON ION

Ion positif terbentuk dari atom netral dengan melepas elektron pada kulit
terluarnya.
Contoh:

Fe (Z = 26) : (Ar) 4s2 3d6 atau (Ar) 3d6 4s2

ion Fe2+ = (Ar) 3d6

ion Fe3+ = (Ar) 3d5

Ion negatif, terbentuk dari atom netral dengan menarik elektron untuk
mengisi orbital dari subkulit terluar yang belum penuh.
Contoh: 

Cl (Z = 17) : (Ne) 3s2 3p5

Cl- : (Ne) 3s2 3p6

S (Z = 16) = (Ne) 3s2 2p4

S2- : (Ne) 3s2 3p6

Latihan 2

1. Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut!
a. Ne (Z = 10) d. Te (Z = 52)
b. As (Z = 33) e. Xe (Z = 54)
c. Ag (Z = 47) f. Fr (Z = 87)

2. Buatlah konfigurasi elektron, menggunakan konfigurasi elektron gas mulia
dari unsur-unsur berikut!
a. Ca (Z = 20) d. Te (Z = 52)
b. As (Z = 33) e. Cs (Z = 55)
c. Ag (Z = 47) f. La (Z = 57)
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3. Tulislah konfigurasi elektron ion-ion berikut!

a. Na+ (Z = 11) d. Al3+ (Z = 13)

b. Cl- (Z = 17) e. S2- (Z = 16)

c. Ca2+ (Z = 20)

F. HUBUNGAN KONFIGURASI ELEKTRON DENGAN
SISTEM PERIODIK UNSUR

Di kelas X (sepuluh), kita telah mempelajari pengelompokan unsur
berdasarkan kesamaan sifat mulai dari teori Triade Dobereiner sampai sistem
periodik modern. Sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang di-
susun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Kemiripan sifat
dari unsur-unsur dalam satu golongan terkait dengan konfigurasi elektron
valensinya.

Berdasarkan jenis subkulit yang ditempati elektron valensi unsur dapat
dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

1. Blok s, Golongan IA, dan IIA

Golongan IA mempunyai konfigurasi elektron yang berakhir pada ns1.
Golongan IIA mempunyai konfigurasi elektron yang berakhir pada ns2. Blok
s termasuk logam aktif kecuali H yang nonlogam dan He yang gas mulia.

2. Blok p, Golongan IIIA Sampai Dengan VIIIA (Kecuali He)

Golongan IIIA mempunyai elektron valensi ns2 np1

Golongan IVA mempunyai elektron valensi ns2 np2

Golongan VA mempunyai elektron valensi ns2 np3

Golongan VIA mempunyai elektron valensi ns2 np4

Golongan VIIA mempunyai elektron valensi ns2 np5

Golongan VIIIA mempunyai elektron valensi ns2 np6

Pada blok p ini  terdapat unsur logam, metaloid, dan nonlogam.

3. Blok d, Golongan IIIB Sampai Dengan Golongan IIB

Golongan IIIB mempunyai elektron valensi (n - 1) d1 ns2

Golongan IVB mempunyai elektron valensi (n - 1) d2 ns2

Golongan VB mempunyai elektron valensi (n - 1) d3 ns2

Golongan VIB mempunyai elektron valensi (n - 1) d5 ns1

Golongan VIIB mempunyai elektron valensi (n - 1) d5 ns2

Golongan VIIIB mempunyai elektron valensi (n - 1) d6,7,8 ns2

Golongan IB mempunyai elektron valensi (n - 1) d10 ns1

Golongan IIB mempunyai elektron valensi (n - 1) d10 ns2

Unsur blok d ini semuanya logam.
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4. Blok f, Lantanida dan Aktinida

Unsur blok f adalah unsur-unsur pada deret Lantanida dan Aktinida
dengan elektron valensi (n -2) fx (n - 1) d10 ns2. Unsur blok f juga disebut
unsur transisi dalam. Semua unsur blok f bersifat logam.

Berdasarkan pembagian blok pada sistem periodik modern di atas juga
dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Jenis golongan dapat diketahui dari jenis subkulit yang ditempati elek-

tron valensi
Contoh:
Golongan A

• Unsur golongan IIA mempunyai elektron valensi 2 atau ns2

• Unsur golongan VIA mempunyai elektron valensi 6 atau ns2 np4

Golongan B

• Unsur golongan IIIB mempunyai elektron valensi 3 atau ns2 (n-1) d1

• Unsur golongan VB mempunyai elektron valensi 5 atau ns2 (n-1) d3

2. Untuk perioda, nomor perioda ditunjukkan dari jumlah kulit (n) dari
konfigurasi elektron unsur tersebut. (= n terbesar)
Contoh:

Unsur Na (Z = 11) : (Ne) 3s1 terletak pada perioda 3

Mn (Z = 25) : (Ar) 4s2 3d5 terletak pada perioda 4

Contoh soal 1.1
Tentukanlah letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik modern!
a. Ca (Z = 20)
b. Fe (Z = 26)
Jawab:

a. Ca (Z = 20) : (Ar) 4s2

Terletak pada golongan IIA perioda 4

b. Fe (Z = 26) : (Ar) 4s2 3d5

Terletak pada golongan VIIB perioda 4

Latihan 3

1. Tentukanlah letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik!
a. 18A c. 31C e. 38E

b. 21B d. 35D f. 48F



KIMIA XI SMA14
2. Diketahui konfigurasi elektron dari beberapa unsur sebagai berikut!

a. A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 d. D : (Kr) 5s2 4d5

b. B : (Ar) 4s2 3d3 e. E : (Kr) 5s1

c. C : (Ar) 4s2 3d10 4p2 f. F : (Xe) 6s2 4f9

Tentukanlah golongan dan perioda unsur-unsur tersebut dalam sistem
periodik!

3. Buatlah konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut dalam sistem
periodik!
a. Cu, perioda 4 golongan IB
b. Rb, perioda 5 golongan IA

c. Xe, perioda 5 golongan VIIIA

G. IKATAN KIMIA

1. Teori Domain Elektron dan Bentuk Molekul

Ikatan kimia merupakan ikatan antara atom-atom yang membentuk
molekul suatu senyawa. Berdasarkan konfigurasi elektron, kita dapat
mengetahui bagaimanakah atom-atom unsur saling berikatan membentuk
molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan dengan menggunakan teori
Domain elektron.
a. Bentuk geometri molekul

Bentuk molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom yang
membentuk molekul. Beberapa contoh bentuk molekul yang penting
sebagai berikut.
1) Molekul linear

- berbentuk garis lurus (linear)
- terdiri atas 2 atom atau 3 atom, di mana 1 atom sebagai atom-

pusat dan 2 atom terletak di ujungnya dengan sudut ikatan 180o

- contoh HCl, BeCl2

Gambar 1.7  Molekul linear

2) Molekul segitiga sama sisi (segitiga planar)

- berbentuk segitiga sama sisi dengan sudut ikatan 120o

- terdiri atas 4 atom di mana 1 atom sebagai atom pusat dan 3
atom terletak pada ketiga sudut yang terikat secara kovalen

- contoh: BCl3

180o
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Gambar 1.8  Molekul segitiga sama sisi

3) Molekul tetrahedron
- berbentuk piramida dengan sisi segitiga sama sisi
- terdiri atas 5 atom, di mana 1 atom sebagai atom pusat dan 4

atom terletak pada puncak-puncak piramida, terikat secara
kovalen ke atom pusat dengan sudut ikatan 109,5o

- contoh: CH4

Gambar 1.9  Molekul tetrahedron

4) Molekul trigonal bipiramida
- berbentuk dua piramida tiga sisi dengan alas segitiga sama sisi
- terdiri atas 6 atom, di mana 1 atom sebagai atom puast dan 5

atom terletak pada kelima titik sudut piramida yang terikat
secara kovalen ke atom pusat dengan sudut ikatan ekuatorial
sebesar 120o dan aksial sebesar 90o

- contoh: PCl5

Gambar 1.10  Molekul bipiramida trigonal

5) Molekul oktahedron
- berbentuk dua piramida 4 sisi dengan alas segiempat
- terdiri atas 7 atom, di mana 1 atom sebagai atom pusat dan 6

atom terletak pada keenam puncak piramida yang terikat secara
kovalen ke atom pusat dengan sudut ikatan 90o

ikatan
 aksial

 ikatan
ekuatorial

90o

120o

109.5o

120o
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- contoh: SF6

Gambar 1.11  Molekul oktahedron

b. Meramalkan bentuk molekul dengan teori domain elektron
Teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori

VSEPR (Valence-Shell Electron Pair Repulsion) atau tolakan pasangan
elektron kulit valensi menyatakan pasangan-pasangan elektron
semuanya bermuatan negatif akan saling menjauhi, sehingga tolak-
menolak antarpasangan-pasangan menjadi minimum. Teori ini menje-
laskan bahwa susunan geometri dari pasangan elektron di sekitar atom
pusat sebagai akibat tolak-menolak antara pasangan elektron. Domain
elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron,
berlaku untuk ikatan tunggal dan ikatan rangkap dengan ketentuan
sebagai berikut.
- Setiap elektron ikatan (ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3)

berarti 1 domain
- Setiap pasangan elektron bebas berarti 1 domain
Domain elektron dapat dibedakan menjadi:
- domain elektron ikatan (DEI) adalah domain yang mengandung

pasangan elektron ikatan;
- domain elektron bebas (DEB) adalah domain yang mengandung

pasangan elektron bebas.
Penentuan bentuk molekul berdasarkan teori Domain elektron adalah:
- domain elektron pada kulit terluar atom pusat akan tolak-menolak, mem-

bentuk susunan ruang yang sesuai dengan jumlah domain elektronnya
sehingga tolal-menolak antar-domain elektron menjadi minimum

- urutan kekuatan tolak-menolak antar-domain elektron bebas dan
elektron ikatan adalah:
DEB – DEB > DEB – DEI > DEI – DEI
Domain elektron yang berjumlah 2 – 6 memberikan bentuk
geometri sebagai berikut
2 domain elektron = linear
3 domain elektron = segitiga sama sisi

90o



KIMIA XI SMA 17
4 domain elektron = tetrahedron
5 domain elektron = trigonal bipiramid
6 domain elektron = oktahedron

- nama dari bentuk molekul dapat ditentukan setelah merumuskan
tipe molekul dengan rumus sebagai berikut.
AXnEm

A = atom pusat
X = domain elektron ikatan (DEI)
E = domain elektron bebas (DEB)
n = jumlah DEI
m = jumlah DEB

langkah-langkahnya sebagai berikut.
- menentukan elektron valensi atom pusat (EV)
- menentukan domain elektron ikatan (X)
- ikatan domain elektron bebas (E)

Tabel 1.3 Hubungan Tipe Molekul dan bentuk Geometri Molekul

Domain DEI DEB
Tipe Bentuk geometri molekul Contoh

elektron (n) (m)

2 2 0 AX2 linear

3 3 0 AX3

3 3 0 AX2E

4 4 0 AX4

4 3 1 AX3E NH3

N
H

HH

trigonal
piramida

CH4

C

H

H
HH

tetra 
hedral

SO2

O OS

memben-
tuk suatu
sudut

BCl3

Cl B Cl

Cl

trigonal
planar

BeCl2
Cl Be Cl

180o
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Domain DEI DEB

Tipe Bentuk geometri molekul Contoh
elektron (n) (m)

4 2 2 AX2E2

5 5 0 AX5

5 4 1 AX4E

5 3 2 AX3E2

5 2 3 AX2E3

6 6 0 AX6

6 5 1 AX5E

6 4 2 AX4E2 ICl4
–

I Cl
ClCl

Cl

–
segiempat
datar

IF5

I
FF
F

FF

tetragonal
piramida

SF6

S
F

F
F

F
FF

okta 
hedral

I3
–

I( )I I
–

linier

ClF3

Cl
F

F
F

m e m m -
b e n t u k
huruf T

TeCl4

Te
Cl

ClCl
Cl

t e t r a
h e d r a l
terdistor-
si

PCl5

P

Cl
Cl

ClCl

Cl

trigonal
bipirami-
da

H2O

O
H

H

memben-
tuk suatu
sudut
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Contoh soal 1.2
Tentukan tipe molekul:
a. CH4

b. NH3

Jawab:
a. CH4

6C = 2 . 4 1H = 1

elektron valensi atom pusat (EV) = 4
jumlah domain elektron ikatan (X) = 4

jumlah domain elektron bebas (E) =

Tipe molekul AX4

b. NH3

7N = 2 . 5 1H = 1

elektron valensi atom pusat (EV) = 5
jumlah domain elektron ikatan (X) = 3

jumlah domain elektron bebas (E) =

Tipe molekul AX3E

Cara penetapan tipe molekul senyawa berikatan tunggal (seperti contoh )
berbeda dengan senyawa biner yang berikatan rangkap sebab jumlah
elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan menjadi dua kalinya.

Contoh soal 1.3
Tentukanlah tipe molekul!
a. CO2

b. SO3

Jawab:
a. CO2

6C = 2 . 4 8O = 2 . 6

elektron valensi atom pusat (EV) = 4
jumlah domain elektron ikatan (X) = 2
jumlah elektron yang digunakan ikatan = 2 x 2 = 4

 

5 3
2

1
– =

 

4 4
2

0
– =
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jumlah domain elektron bebas (E) =

Tipe molekul AX2

b. SO3

16S = 2 . 8 . 6 8O = 2 . 6

elektron valensi atom pusat (EV) = 6
jumlah domain elektron ikatan (X) = 3
jumlah elektron yang digunakan ikatan = 3 x 2 = 6

jumlah domain elektron bebas (E) =

Tipe molekul AX3

Di dalam meramalkan bentuk molekul, ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut.
Contoh molekul NH3

1. Menentukan tipe molekul = AX3E (4 domain).

2. Menyusun domain-domain elektron (DEI + DEB) di sekitar atom
pusat yang memberikan tolakan minimumnya.

3. Menentukan pasangan elektron ikatan dengan menuliskan atom
yang terikat.

4. Menentukan bentuk geometri molekul setelah memperhitungkan
adanya tolakan domain elektron bebas yang mendorong domain
elektron ikatan menjadi dekat sehingga sudut antarnya berkurang.
Bentuk molekul NH3: trigonal piramida

2. Hibridisasi

Hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang ber-
beda menjadi orbital-orbital yang energinya setara (orbital hibrid).
Hibridisasi dapat digunakan untuk mengetahui bentuk molekul.
contoh:
Perhatikan molekul CH4 yang berbentuk tetrahedron mengalami proses
hibridisasi sebagai berikut.

N

H H

H

N

 

6 6
2

0
– =

 

4 4
2

0
– =
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• Konfigurasi atom 6C 

Dalam menjelaskan empat ikatan C – H dalam metana CH4, maka kita
mempromosikan 1 elektron dari orbital 2s ke orbital 2p membentuk
atom karbon tereksitasi.

• Atom C tereksitasi 

Keempat elektron tersebut tidak ekuivalen (tidak setara), yang satu
menempati orbital 2s dan yang 3 menempati orbital 2p. Untuk mem-
bentuk 4 ikatan kovalen yang ekuivalen, maka orbital 2s dan 3 orbital
2p mengalami hibridisasi membentuk sekumpulan orbital hibrid yang
setara, ditulis dengan sp3.

• Orbital hibrid 

Gambar 1.12 Pembentukan orbital hibrida sp3

Z

y

X

Z

y

X

y

X

y

X

Z

y

X

y

X

y

X

y

X

z
Hibridisasi

p3s

1s2 2s1 2p3

orbital asal

1s2 2s2 2p
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Tabel 1.4. Berbagai macam tipe hibridisasi

H. KEPOLARAN MOLEKUL

Kepolaran molekul ditentukan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut.
1. Kepolaran ikatan kovalen

- ikatan antara 2 atom yang berbeda dapat dianggap polar
contoh:

- ikatan antara 2 atom yang sama bersifat nonpolar 
contoh: H – H

2. Bentuk molekul
- Apabila salah satu ikatan kovalennya bersifat polar tetapi bentuk

molekulnya simetris, maka molekulnya bersifat nonpolar.

H – Cl
δ+ δ–

Orbital asal Orbital hibrida Bentuk orbital hibrida Gambar

s, p sp linear

s, p, p sp2 segitiga sama sisi

s, p, p , p sp3 tetrahedron

s, p, p, p, d sp3d bipiramida trigonal

s, p, p, p, d, d sp3d2 oktahedron
90o

90o

90o

120o

109,5o

120o

180o
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contoh:

Molekul CO2 memiliki 2 ikatan kovalen C – O dan molekul BCl3

memiliki 3 ikatan kovalen B – Cl, tetapi molekul CO2 dan BCl3

memiliki bentuk yang simetris sehingga bersifat nonpolar.
- Apabila salah satu ikatan kovalennya bersifat polar, tetapi bentuk

molekulnya tidak simetris maka molekulnya bersifat polar.
Contoh:

Molekul H2O memliki 2 ikatan kovalen O – H dan molekul NH3

memiliki 3 ikatan kovalen N – H, tetapi molekul H2O dan NH3

memiliki bentuk tidak simetris maka molekulnya bersifat polar.

I. GAYA ANTARMOLEKUL

Di dalam molekul terdapat dua macam gaya yaitu gaya tarik antar-
molekul (intermolekul) dan gaya tarik dalam molekul (intramolekul). Gaya
tarik intramolekul berperan dalam menentukan sifat kimia karena disertai pec-
ahnya ikatan kimia dalam reaksi kimia, sedangkan gaya tarik antarmolekul
berpengaruh terhadap sifat fisika misalnya titik didih dan titik leleh.

Umumnya, gaya antarmolekul lebih lemah daripada gaya intramolekul
misalnya, untuk menguapkan 1 mol air pada titik didihnya diperlukan
energi 41 kj dan diperlukan 930 kj energi untuk memutuskan dua ikatan
O – H dalam 1 mol molekul air. Titik didih mencerminkan kekuatan gaya
antarmolekul yang bekerja di antara molekul-molekul. Pada titik didih,
energi yang cukup harus diberikan untuk mengatasi gaya tarik-menarik
antarmolekul untuk dapat memasuki fase uap.

Gaya tarik-menarik antarmolekul mengikat molekul-molekul dalam
zat cair atau zat padat. Makin kuat gaya tarik antarmolekul makin banyak
energi yang diperlukan untuk mengatasinya maka makin tinggi titik cair
atau titik didihnya. Ada tiga jenis gaya tarik-menarik antarmolekul yaitu

H
δ+

O
δ–

H
δ+

molekul H2O

H
δ+

N
δ–

H
δ+

molekul NH3

H
δ+

Cl
δ–

B
δ+

Cl
δ–

Cl
δ–

molekul BCl3

O
δ–

C
δ+

O
δ–

molekul CO2
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gaya tarik-menarik dipol sesaat – dipol terimbas atau gaya London, gaya
tarik-menarik dipol-dipol, serta ikatan hidrogen. Gaya London dan gaya
tarik-menarik dipol-dipol disebut gaya-gaya Van der Walls.

1. Gaya tarik-menarik dipol sesaat – dipol terimbas (Gaya London)

Gaya ini terjadi antarmolekul nonpolar dan terjadi tarik-menarik
yang lemah akibat terbentuknya dipol sesaat, sehingga dapat menje-
laskan perilaku gas mulia yang dapat mencair pada suhu rendah.
Terjadinya gaya London dapat dijelaskan sebagai berikut. Elektron
dalam orbital senantiasa bergerak. Perpindahan elektron dari satu tem-
pat ke tempat lain menyebabkan suatu molekul yang bersifat nonpolar
suatu saat menjadi polar karena terbentuk dipol sesaat.

Adanya dipol sesaat mempengaruhi kerapatan elektron dari
molekul terdekatnya. Akibatnya molekul tersebut akan memiliki dipol
yang disebut dipol terimbas. Adanya dipol sesaat dan dipol terimbas
memungkinkan terbentuknya ikatan antara kedua molekul. Ikatan ini
disebut gaya tarik dipol sesaat - dipol terimbas atau gaya London.

Gambar 1.13  Gaya tarik-menarik dipol sesaat – dipol terimbas unsur atau molekul

Kekuatan gaya London dipengaruhi oleh kemudahan suatu
molekul membentuk dipol sesaat dan dipol terimbas. Kemudahan itu
berkaitan dengan ukuran molekul, bentuk molekul, dan jumlah atom
di dalam molekul.
a. Ukuran molekul

Ukuran molekul semakin besar maka semakin besar gaya
Londonnya, sebab elektron-elektronnya makin jauh dari inti dan
cenderung dapat bergerak leluasa sehingga makin mudah mem-
bentuk dipol sesaat.
Contoh: Titik didih pada golongan VIIA F2 < Cl2 < Br2 < I2

b. Bentuk molekul
Molekul yang bentukya kompak dan simetris mempunyai gaya

London yang lemah, karena semakin kompak bentuknya semakin
kecil kemungkinan terbentuk dipol sesaat. Misalnya pada n-pentana
dan 2, 2 dimetil propana, titik didih n-pentana lebih besar karena
bentuk molekul 2, 2-dimetil propana lebih kompak.

non-polardipol sesaat

δ+ δ–

molekul
non-polar

molekul
non-polar dipol terimbasdipol sesaat

δ+ δ–

gaya London

δ+ δ–
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3. Jumlah atom di dalam molekul
Banyaknya atom di dalam molekul, memungkinkan terben-

tuknya dipol sesaat dan dipol terimbas semakin banyak. Dipol
sesaat dan dipol terimbas semakin mudah terbentuk, gaya London
semakin kuat.
CH3 – CH2 – CH3 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

n-propana n-heksana

tb -42oC tb 69oC

2. Gaya tarik-menarik dipol-dipol

Gaya tarik-menarik dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antar
molekul-molekul polar melalui gaya elektrostatis.

Molekul-molekul polar mempunyai dua kutub (δ+) dan δ–) yang meru-
pakan dipol permanen. Dipol-dipol ion selanjutnya akan tarik-menarik
pada kutub-kutub berlawanan muatan dan pada saat bersamaan terja-
di gaya tolak-menolak pada kutub yang sejenis. Secara keseluruhan
gaya tarik-menarik yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan gaya
tolak-menolaknya.

Gambar 1.14  Gaya tarik-menairk dipol-dipol pada molekul HCl

3. Ikatan Hidrogen

Pada senyawa "hidrida" dari unsur-unsur golongan IVA, VA, VIA, VIIA
terdapat kecenderungan semakin besar massa molekulnya makin
tinggi  titik didihnya. Kecenderungan ini sesuai dengan yang
diharapkan. Semakin besar massa molekulnya makin besar pula gaya

H
      
    C

l

H          Cl

H
      
    Cl

H
   

      
 C

l

H          Clδ+

δ–

δ+

δ+

δ–

δ–

δ+ δ–
δ–

δ+

H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

n-pentana
Tb = 36oC 2, 2-dimetil-propana

Tb = 9,5oC

H3C – C – CH3

CH3

CH3
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Van der Wallsnya, sehingga titik didihnya makin tinggi. Bagaimanakah
dengan senyawa NH3, H2O dan HF? Cobalah perhatikan grafik berikut!

Gambar 1.15  Titik didih "hidrida" unsur-unsur golongan IVA, VA, VIA, dan VIIA

Apakah yang bisa kamu simpulkan dari grafik di atas?
Unsur-unsur hidrida golongan VIA (H2O, H2S, H2Se, dan H2Te) ter-

dapat penyimpangan yang menyolok pada H2O. Peyimpangan yang
sama terjadi pada NH3 dengan hidrida unsur-unsur golongan VA (PH3,
AsH3, dan S6H3) dan juga HF dengan hidrida unsur-unsur golongan
VIIA (HCl, HBr, HI, dan HAt). Peyimpangan HF, H2O, dan NH3 karena
adanya ikatan hidrogen.

Ikatan hidrogen adalah ikatan antarmolekul yang terjadi antara
atom H dengan atom yang lebih elektromagnetik. Berikut ini digam-
barkan ikatan hidrogen.

Gambar 1.16  Ikatan hidrogen pada molekul HF
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Latihan 1.4

1. Gunakan teori domain elektron, untuk meramalkan bentuk molekul
dari:
a. SF4

b. SeO2

c. NCl3

2. Tentukan kepolaran dari molekul:
a. PCl3

b. SO2

c. IF5

3. Tentukan tipe hibridasi dari molekul-molekul berikut:
a. SF4

b. PCl5

c. H2O

4. Apakah gaya tarik-menarik antarmolekul yang terdapat dalam zat
berikut? Jelaskan!
a. HF
b. CH4

5. Mengapa titik didih HI lebih rendah dibanding HF? (diketahui Mr HI >
Mr HF)
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- Menurut model atom mekanika kuantum,
elektron berada dalam orbital, yaitu dae-
rah di sekitar inti dengan probabilitas
terbesar untuk menemukan elektron.

- Setiap orbital dapat dikarakterisasi de-
ngan 4 bilangan kuantum, yaitu:

a. bilangan kuantum utama (n), menyata-
kan kulit tempat orbital berada;

b. bilangan kuantum azimuth (l), menun-
jukkan subkulit dan bentuk orbital;

c. bilangan kuantum magnetik (ml), menya-
takan orbital-orbital yang menyusun
subkulit;

d. bilangan kuantum spin (ms), menyatakan
arah perputaran elektron pada sumbun-
ya

- Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan
kuantum azimuth (l). Orbital s (l = 0)
berbentuk bola, orbital p (l = 1) berbentuk
bola terpilin, dan seterusnya.

- Konfigurasi elektron memenuhi kaidah
Aufbau, kaidah Hund, dan larangan Pauli

- Elektron yang dapat digunakan untuk
membentuk ikatan disebut elektron
valensi.

- Hubungan konfigurasi elektron dan sis-
tem periodik adalah sebagai berikut.
a. Nilai n terbesar pada konfigurasi elek-

tron suatu unsur menyatakan nomor
periode unsur tersebut.

b. Jumlah elektron valensi menentukan
nomor golongan dan jenis subkulit
yang ditempati elektron valensi
menentukan jenis golongan.

- Berdasarkan konfigurasi elektronnya,
unsur-unsur dalam sistem periodik diba-
gi dalam blok s, blok p, blok d, dan blok f.

Aktinida
Lantanida
Konfigurasi elektron
Orbital
Kuantum
Domain elektron
Gaya london
Dipol
Subkulit
Ikatan hidrogen
Unsur transisi dalam
Bilangan kuantum

utama
Bilangan kuantum

azimuth
Bilangan kuantum

magnetik
Bilangan kuantum spin
Blok s
Blok p
Blok d
Blok f
Kepolaran
Hibridisasi
Dipol sesaat
Dipol terimbas

RANGKUMAN

KKKK aaaa tttt aaaa KKKKuuuu nnnn cccc ii
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- Teori domain elektron merupakan

penyempurnaan teori VSPER dibedakan
menjadi:
a. domain elektron ikatan adalah

domain yang mengandung pasangan
elektron ikatan

b. domain elektron bebas adalah domain
yang mengandung elektron bebas

- Teori domain elektron dapat digunakan
untuk meramalkan bentuk molekul de-
ngan terlebih dahulu menentukan tipe
molekul dengan rumus:
AXnEm

A = atom pusat
X = senyawa atom yang terikat ke atom

pusat
E = domain elektron bebas (DEB)
n = jumlah DEI
m = jumlah DEB

- Hibridasi adalah peleburan orbital-orbital
dari tingkat energi yang berbeda menjadi
orbital-orbital yang setara (orbital hibrid).

- Gaya antarmolekul pada unsur/senyawa
yang partikelnya berupa molekul
dibedakan menjadi
1. Gaya tarik-menarik dipol-dipol

berlaku untuk molekul-molekul yang
polar

2. Gaya tarik-menarik dipol sesaat-dipol
terimbas berlaku untuk molekul non-
polar

3. Ikatan hidrogen, terbentuk antara
atom H dari suatu molekul dengan
atom yang yang sangat elektronegatif
(F, O, N) pada molekul polar lainnya.

- Gaya antarmolekul mempengaruhi sifat
Fisika zat seperti titik didih dan titik leleh.
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1. Teori atom mekanika gelom-
bang dikemukakan oleh ....
a. Max Planck
b. Niels Bohr
c. Werner Heisenberg
d. Louis de Broglie
e. Erwin Schrodinger

2. Ruang di mana terdapat ke-
bolehjadian untuk menemukan
suatu elektron disebut ...
a. momentum
b. orbital
c. inti atom
d. kulit
e. subkulit

3. Pernyataan yang paling tepat
untuk subkulit adalah ....
a. suatu lintasan berbentuk

lingkaran dengan jari-jari
tertentu

b. suatu daerah dalam ruang
dengan kebolehjadian me-
nemukan elektron

c. sekumpulan orbital dengan
tingkat energi yang sama

d. sekumpulan orbital dengan
bentuk yang sama

e. sekumpulan orbital dengan
bentuk dan tingkat energi
yang sama

4. Harga bilangan kuantum yang
mungkin dimiliki oleh suatu
orbital adalah ....
a. n = 1, l = 1, m = 1
b. n = 2, l = 2, m = 1
c. n = 3, l = 2, m = 1
d. n = 1, l = 2, m = 1
e. n = 2, l = 1, m = 3

5. Elektron dengan bilangan
kuantum yang tidak diizinkan
ialah ....
a. m = 3, l = 0, m = 0, s = -1/2

b. n = 3, l = 1, m = 1, s = +1/2

c. n = 3, l = 2, m = 1, s = +1/2

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

e. n = 3, l = 2, m = 3, s = +1/2

6. Unsur X dengan nomor atom 27
mempunyai jumlah orbital ....
a. 8
b. 10
c. 13
d. 14
e. 15

7. Konfigurasi elektron unsur
nomor 23 adalah ....
a. 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 4s2 4p3

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 4p1

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s5

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

8. Diketahui nomor atom Fe = 26,
konfigurasi elektron ion Fe3+

adalah ....
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4

e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

ELATIHAN SOALPP

I. Silanglah (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang tepat!
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9. Unsur X dalam keadaan dasar

mempunyai konfigurasi elek-
tron: 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p6 4s2

3d2. Dalam sistem periodik, X
terletak pada ....
a. golongan IB, periode 4
b. golongan IA, periode 3
c. golongan IIB, periode 3
d. golongan IVA periode 4
e. golongan IVB periode 4

10. Unsur Nomor atom
P 27
Q 34
R 38
S 54
T 59
Pasangan unsur yang terletak
dalam blok p pada sistem
periodik adalah ....
a. P dan S
b. Q dan R
c. Q dan S
d. R dan T
e. P dan T

11. Pengisian elektron pada subkulit
d yang tidak sesuai dengan
kaidah Hund adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.
12. Di antara unsur-unsur berikut,

yang termasuk unsur blok d
adalah ....
a. 20Ca, 29Cu, 31Ga
b. 21Sc, 29Cu, 30Zn

c. 22Ti, 26Fe, 31Ga
d. 24Cr, 27Cu, 33As
e. 27Cu, 31Ga, 34Se

13. Unsur belerang bernomor atom
16. Konfigurasi elektron ion S2-

adalah ....
a. [Ne] 3s2 3p4

b. [Ne] 3s2 3p2

c. [Ne] 3s2 3p6 4s2

d. [Ne} 3s2 3p6

e. [Ne] 3s2 3p3 4s1

14. Mangan (nomor atom 25) mem-
punyai kulit valensi dan elek-
tron valensi berturut-turut ....
a. kulit valensi 4s, elektron

valensi 2
b. kulit valensi 3d, elektron

valensi 5
c. kulit valensi 4s dan 3d, elek-

tron valensi 7
d. kulit valensi 4p, elektron

valensi 5
e. kulit valensi 4s dan 4p, elek-

tron valensi 7
15. Menurut teori domain elektron

senyawa PCl3 mempunyai tipe
AX3E sehingga bentuk
molekulnya ....
a. linear
b. benkok
c. tetrahedron
d. segitiga sama sisi trigonal
e. piramida trigonal

16. Menuru teori domain elektron
bentuk molekul CH4 adalah ....
a. segi empat datar
b. tetrahedron
c. segi empat rusak
d. oktahedron
e. piramida segi empat
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17. Atom pusat dalam molekul

NH3 mengalami hibridasi ....
a. sp
b. sp2

c. sp3

d. sp3d
e. sp3d2

18. Perhatikan senyawa-senyawa
berikut.
(i) H2O (iv) NH3

(ii) BeCl2 (v) CH4

(iii)PCl3

Kelompok yang anggotanya
bersifat polar adalah ....
a. (i), (ii), (iii)
b. (i), (ii), (v)
c. (i), (iii), (iv)
d. (i), (iii), (v)
e. (i), (iv), (v)

19. Di antara pasangan-pasangan
senyawa berikut yang kedu-
anya hanya memiliki gaya
London adalah ....
a. CH4 dan O2

b. NH3 dan H2S
c. HCl dan H2O
d. CH3COOH dan CO2

e. C2H5OH dan HF

20. Di antara pasangan senyawa
berikut yang keduanya memili-
ki ikatan hidrogen adalah ....
a. H2 dan HF
b. H2O dan HCl
c. H2S dan HF
d. HI dan HCl
e. HF dan H2O

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Suatu atom mempunyai bilangan kuantum n = 3; l = 2; m = -1; s = +1⁄2
a. Buatlah konfigurai elektronnya!
b. Tentukan letaknya dalam sistem periodik unsur!
c. Bagaimana konfigurasi elektronnya apabila atom tersebut memben-

tuk ion +2!
2. Gunakan teori domain elektron untuk meramalkan bentuk molekul

dari molekul-molekul berikut!
a. SO2 c. CCl4

b. H2S d. SF6

3. Samakah bentuk molekul XeF6 ditinjau dari teori domain elektron
dengan teori hidridisasi? Jelaskan!

4. Mengapa pada senyawa hidrokarbon jika rantai karbonnya semakin
panjang, titik didihnya semakin tinggi?

5. Titik didih H2O adalah 100oC sedangkan titik didih CH4 adalah -164oC,
mengapa perbedaan titik didih kedua zat tersebut sangat besar padahal
Mr-nya hampir sama? Jelaskan!


