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Struktur Atom
• Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta

elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya
• Inti atom mengandung campuran proton (bermuatan positif) dan neutron 

(bermuatan netral).
• Elektron-elektron pada suatu atom terikat pada inti atom oleh gaya

elektromagnetik.



Struktur Atom
• Sekumpulan atom dapat berikatan satu dengan yang lainnya membentuk

sebuah molekul.
• Atom dikelompokkan pada jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. 
• Jumlah proton dan neutron menentukan berat atom yang bersangkutan.
• Gerakan elektron dari atom ke atom dikatakan sebagai arus listrik.



Struktur Atom
Model-model Atom
1 Model Atom John Dalton
- atom adalah bagian terkecil suatu unsur
- atom tidak dapat diciptakan,dimusnahkan,terbagilagi, diubah menjadi zat lain
- atom-atom suatu unsur adalah sama dalam segala hal,tetapi berbeda dengan atom-
atom unsur lain



Struktur Atom
2 Model Atom JJ Thomson
- atom merupakan suatu bola bermuatan positif dan didalamnya tersebar elektron
- Elektron seperti kismis
- jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif,sehingga atom bersifat netral



Struktur Atom
3 Model Atom Rutherford
- atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dengan muatan positif yang massanya
merupakan massa atom tersebut
- elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti tersebut
- banyaknya elektron dalam atom sama dengan banyaknya proton dalam inti dan ini
sesuai dengan nomor atomnya



Struktur Atom
4 Model Atom Niels Bohr
- elektron-elektron dalam mengelilingi inti berada pada tingkat
- tingkatenergi(kulit)tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi
- elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit yanglebih dalam dengan memancarkan
energi, atau sebaliknya



Struktur Atom
5 Model Atom Mekanika Gelombang
- elektron tidak mengorbit pada lintasan tertentu
- elektron-elektron berada pada orbital-orbital dengan tingkat energi tertentu
- orbital merupakan daerah dengan kemungkinan
terbesar untuk menemukan elektron disekitar inti atom



Kulit Atom
• Elektron yang mengelilingi inti atom disusun dalam grup orbit.
• Arah putaran elektron dalam satu orbit berlawanan mengeliingi inti atom.
• Tiap group orbit perputar pada tinggkat energinya dimana semakin besar apabila

jauh dati inti atom.
• Level group orbit (kulit /shell) dapat memuat elektron dengan jumlah maksimal

pada kulit tersebut.

Kulit pertama (K) - ଶ
Kulit Kedua (L) - ଶ
Kulit Ketiga (M) - ଶ
Kulit empat (N) - ଶ

ଶ



Kulit Atom



Berat Atom
• Atom memiliki kelebihan atau kekeurangan jumlah neurton disebut isotop.
• Berat atom  adalah berat isotop tersebut.
• Berat atom mendekati jumlah berat neutron dan proton dalam inti atom 

dengan berat elektron diabaikan.
• Berat atom hydrogen di jadikan standar berat atom karena hydrogen 

mempunyai satu proton dan satu elektron = 1.
Partikel massa (kg) charge (c)
Elektron 9.11x ିଷଵ -0.16x ିଵ଼
Proton 1.67x ିଶ +0.16x ିଵ଼
Neutron 9.11x ିଷଵ nol



Nomer Atom
• Dalam tabel priodik nomer atom merupakan jumlah proton dalam atom.
• Jumlah elektron dalam sebuah atom neutral adalah sama dengan jumlah

proton dalam inti.

Muatan Atom
• Muatan atom ditentukan oleh muatan proton dan elektron, bila kedua

muatan mempunyai jumlah sama maka dikatakan atom tersebut tidak
bermuatan.

• Muatan positif bila atom kehilangan elektron.
• Muatan negatif bila atom kelebihan elektron



Elektron Bebas
• Merupakan elektron yang tidak menempel pada sebuah atom disebut free electron.
• Dibutuhkan energi dari luar untuk melepaskan elektron dari orbitnya, bisa berupa panas, 

tegangan, medan magnet dll.
• Elektron yang lepas dari orbit akan menabrak lektron lainya dari atom tetangga.

Arus Listrik
• Arus listrik merupakan elektron bebas yang mempunyai kemampuan menggeser

elektron lain dari orbitnya
• Arus listrik adalah aliran dari partikel bermuatan negatif.



Valensi
• Kemampuan atom bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul.
Contoh
• Hellium bervalensi nol artinya hellium tidak bisa bergabung dengan atom yang lainya.

• Hidrogen bervalensi satu artinya orbit terluar kekurangan satu elektron (Kulit pertama
(K) - ଶ )



• Oksigen
Bervalensi dua artinya orbit terluar kekurangan elektron dua. 

Penggabungan komposisi oksigen dan hidrogen



Pita Energi
Elektron dalam sebuah atom tunggal hanya boleh menempati tingkat-tingkat energi tertentu.
Jika banyak atom saling berdekatan maka elektron-elektron dari kulit terluar (elektron valensi) 
saling berinteraksi sehingga tingkattingkat energinya saling bertumpukan dan
dianggap membentuk pita energi

Pita Energi
1. Pita valensi
2. Pita konduksi
3. Pita larangan



Pita Energi
1. Pita Valensi
Pita valensi adalah pita energi terakhir yang terisi penuh oleh elektron-elektron

2. Pita Konduksi
Pita konduksi adalah pita energi diatas pita valensi yang kosong atau terisi sebagian oleh
elektron-elektron.

3. Pita Terlarang
Pita terlarang adalah pita energi di antara pita valensi dan pita konduksi dimana elektron-
elektron tidak diperbolehkan ada
pada pita energi ini.
Energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi adalah
sebesar energi pita terlarang



Tugas dirumah!



Terima Kasih


