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PERKEMBANGAN TEORI ATOM 

• Demokritus 

• Dalton 

• Thomson 

• Rutherford 

• Bohr 

• Mekanika gelombang 



Demokritus 

• Atomos  

• Materi terdiri atas partikel yang sangat 

kecil dan tidak dapat dibagi lagi (materi 

bersifat diskontinyu) 

 



John Dalton 

1. Unsur terdiri atas partikel yang sangat 

kecil = atom 

2. Senyawa tersusun atas atom-atom dari 

dua unsur atau lebih (hukum 

perbandingan tetap) 

3. Dalam reaksi kimia: pemisahan, 

penggabungan atau penyusunan ulang 

atom-atom /dalam reaksi kimia tidak 

terjadi pemusnahan atom-atom (hukum 

kekekalan massa) 



J.J Thomson 

 

 

 

 

 

 

 

• Bola massif / padat / pejal yang bermuatan positif dan 

tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif 

• Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan 

negatif (elektronetral) 

Bermuatan 

Positif 

Muatan 

Negatif 

(elektron) 

tersebar 



• Kelemahan J.J Thomson: 

 

celah 
detektor 

detektor 

insssssar 

 

sinar α 

Percobaan hamburan sinar α 



Rutherford 

 

 

 

• atom merupakan bola yang berongga 

dengan massa atom terpusatkan pada inti 

atom yang sangat kecil yang bermuatan 

positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron 

yang bermuatan negatif. 



Rutherford 

• Kelebihan: 

 Membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom 

dan elektron yang mengelilingi inti  

 

• Kelemahan: 

 Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh 

ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan 

elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi 

sehingga lama - kelamaan energi elektron akan 

berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati 

inti dan jatuh ke dalam inti. 



Niels-Bohr 

• Atom terdiri dari inti atom yang 

bermuatan positif sebagai pusat massa 

atom dan elektron beredar mengelilingi 

inti pada tingkat energi tertentu (lintasan 

elektron/kulit atom/orbit). 

• Selama elektron bergerak pada lintasan 

stasioner tidak memancarkan atau 

menyerap energi (tidak terjadi 

perubahan energi). 
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Gambar  Model Atom Niels-Bohr 

Besarnya energi yang diperlukan atau dipancarkan: 



hc
hfE 

h = tetapan Planck = 6,6.10-34 Js 

f = frekuensi foton (Hz) 

c = cepat rambat cahaya = 3.108 m/s 

 λ = panjang gelombang foton (m) 



Niels-Bohr 

• Kelebihan: 

 Kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk 

tempat berpindahnya elektron.  

 

• Kekurangan: 

 Berdasarkan hasil penelitian berikutnya terbukti bahwa gerakan elektron 

menyerupai Gelombang. Oleh karena itu posisi elektron tidak dapat 

ditentukan dengan pasti. Jadi orbit Lingkaran dengan jari-jari tertentu yang 

diungkapkan Niels Bohr tidak dapat diterima.  

 

 Tidak dapat menjelaskan spekrum warna dari atom berelektron banyak. 

Sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom 

Bohr.  

 

 



Mekanika Gelombang 

• Dasar: sifat elekron sebagai partikel maupun 

gelombang. 

• Sifat dualisme partikel gelombang: partikel-

partikel kecil bermuatan yang bergerak dengan 

kecepatan tinggi dapat bersifat gelombang. 

• panjang gelombang: 

 

 
mv

h


: panjang gelombang 

h : tetapan Planck 

m : massa 

v  :kecepatan partikel. 



 

 

 

 

 

• Teori atom mekanika gelombang memiliki persamaan dengan teori 

atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit 

atom, tetapi berbeda dalam hal bentuk Lintasan elektronnya.  

• Gelombang posisi elektron adalah tidak pasti. Hal yang dapat 

ditentukan mengenai keberadaan elektron dalam atom adalah 

daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, 

daerah tersebut dinamakan orbital. 

 

Awan elektron 



PENEMUAN PROTON, NEUTRON, 

ELEKTRON 



Proton 

Proton merupakan partikel bermuatan positif, posisinya terletak didalam 

inti atom. 
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Inti atom, terdapat proton 

dan neutron 

Kulit-kulit 

atom 
e 

e 
e 

e 

Goldstein berhasil menemukan adanya partikel bermuatan positif dalam atom.  

Partikel tersebut dinamakan proton. Setelah penemuan proton, Rutherford juga  

berhasil membuktikan proton terletak ditengah-tengah ruang atom (inti atom).  



Elektron 

P 

n 

Inti atom, terdapat proton 

dan neutron 

Kulit-kulit 

Atom terdapat elektron 
e 

e 
e 
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Elektron merupakan partikel atom yang pertama kali ditemukan, Elektron ditemukan 

Oleh Joseph John Thomson seorang ilmuan inggris. Penemuannya berawal dari 

Percobaan tabung sinar katoda pada 1897. Istilah elektron sendiri pertama kali  

Dikemukakan oleh George Johnston Stoney pada 1891. 

Gambaran Posisi Elektron dalam Atom 



Neutron 

P 

n 

Inti atom, terdapat proton 

dan neutron 

Kulit-kulit 

Atom terdapat elektron 
e 

e 
e 
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Keberadaan proton didalam inti atom ternyata tidak sendirian. James Chadwick 

Seorang ilmuan Inggris berhasil menemukan adanya neutron dalam inti atom  

Pada 1932. 

Gambaran Posisi Neutron dalam Atom 


