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Latihan

• Diketahui unsur 16
8O dan 35

17Cl, 35Br, 22Ti, 29X, 40Y
a. Buatlah konfigurasi elektronnya!
b. Berapa elektron valensinya?
c. Tentukan posisi golongan dan periodenya dalam

tabel periodik!





Elektronegativitas



Jari-jari atom

• Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom 
sampai ke elektron kulit terluar.

• Menentukan jari-jari atom yang lazim adalah
dengan mengukur jarak dua inti atom dalam
molekulnya. Misalnya dua inti H dalam
molekul H2.

0,74 Å







Jari-jari Atom Unsur Golongan Utama

• Jari-jari atom semakin besar dari atas ke
bawah dalam satu golongan unsur karena
terdapat kulit baru yang bertambah.

• Jari-jari atom semakin kecil dari kiri ke kanan 
dalam satu perioda karena inti atom 
mengandung proton yang lebih banyak
sehingga muatan positif yang besar semakin
menarik elektron lebih kuat dan ukuran atom 
mengecil.



Jari-jari Ion
 Kation:
• Jari-jari kation lebih kecil daripada atom netralnya.
• Untuk unsur golongan utama, elektron pada kulit terluar terlepas. 

Ion bermuatan positif dapat juga mengikat elektron yang tersisa
lebih kuat ke inti atom sehingga ukuran kation lebih kecil.

 Anion:
• Jari-jari anion lebih besar daripada atom netralnya.
• Penambahan elektron akan meningkatkan gaya tolak antara

elektron sehingga ion membutuhkan waktu yang lebih lama untuk
mengikat elektron pada kulit yang sama menimbulkan
‘pengembangan’ kulit terluar. Akibatnya inti atom lebih sulit
menarik elektron-elektron dan jari-jari anion menjadi lebih besar.



Latihan

• Tiga unsur X, Y, Z dengan konfigurasi elektron
adalah sebagai berikut.
X : 2  3
Y : 2  7
Z : 2  8  1
Urutkan ketiga unsur tersebut berdasarkan
jari-jari atom yang semakin kecil!











Latihan

• Tiga unsur X, Y, Z dengan konfigurasi elektron
adalah sebagai berikut.
X : 2  3
Y : 2  7
Z : 2  8  8  2
Urutkan ketiga unsur tersebut menurut energi
ionisasi yang semakin besar!



Afinitas juga dapat berarti: energi yang dilepas atau diserap bila
atom dalam bentuk gas menangkap elektron dan berubah menjadi
ion negatif







Latihan

• Di bawah ini diberikan data afinitas elektron
periode 3 (dalam kJ/mol atom)

Na Mg Al Si P S Cl Ar

-53 +230 -44 -134 -72 -200 -349 +35

Secara umum terlihat afinitas elektron makin ke kanan
makin negatif. Mengapa ada keanehan pada Mg, P, dan Ar?



• Di bawah ini diberikan data ionisasi pertama
(kJ/mol) unsur periode 2 sbb.

Li Be B C N O F Ne

520 900 800 1086 1402 1314 1681 2080

1. Sebutkanlah unsur yang paling mudah melepas elektron!
2. Sebutkanlah unsur yang paling sukar melepas elektron!
3. Mengapa harga energi ionisasi Be lebih besar daripada B 
padahal Be di kiri dan B di kanan, dan juga energi ionisasi N lebih
besar daripada O padahal N di kiri dan O di kanan?

• Energi ionisasi golongan IA sangat kecil dan afinitas
elektron golongan VIIA sangat negatif. Apakah unsur
golongan IA dan VIIA stabil atau reaktif?



Keelektronegatifan

• Definisi: Tarikan relatif atom terhadap
pasangan elektron ikatan.

• Diperkenalkan pertama kali oleh Linus Pauling 
pada tahun 1932. Pauling menyusun skala
keelektronegatifan dengan menggunakan
energi ikatan.

• Energi ikatan: Energi yang digunakan untuk
memutuskan suatu ikatan kimia.
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