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STRUKTUR ATOM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. 
1. Menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom atau ion.
2. Memahami perbedaan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron.
3. Memahami konsep bilangan kuantum dan jenis-jenisnya.
4. Memahami bentuk orbital dan tingkat- tingkat energi orbital.

Penemuan proton, elektron, dan neutron membuktikan bahwa atom bukanlah partikel terkecil 
yang tidak dapat dibagi lagi, melainkan atom masih tersusun atas partikel-partikel subatomik. 
Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, serta kulit atom yang 
mengandung elektron. Dalam ilmu kimia, jumlah partikel subatomik tersebut dapat ditentukan 
melalui nomor atom dan nomor  massa suatu unsur.

A. NOMOR ATOM DAN NOMOR MASSA

a. Nomor Atom

Atom merupakan partikel yang bersifat netral sehingga jumlah muatan positif dalam 
atom sama dengan jumlah muatan negatifnya. Dengan kata lain, jumlah proton dalam 
inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya.
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Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom suatu unsur. Oleh karena jumlah 
proton sama dengan jumlah elektron, maka nomor atom juga dapat menyatakan jumlah 
elektron dalam kulit atom.

nomor atom = jumlah proton = jumlah elektron

b. Nomor Massa

Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron dengan massa tertentu. Massa proton 
sebesar 1,0073 sma, massa neutron sebesar 1,0087 sma, sedangkan massa elektron hanya 
sebesar 5,486 × 10–4 sma. Oleh karena massa elektron sangat kecil dibandingkan massa 
proton dan neutron, massa atom hanya ditentukan oleh massa proton dan neutronnya. 
Inilah yang disebut dengan nomor massa.

 
nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron

c. Notasi Atom 

Notasi atom menunjukkan lambang unsur, nomor atom, dan nomor massa. Berdasarkan 
aturan IUPAC, notasi atom dituliskan sebagai berikut.

Z
A X

Keterangan:

X = lambang unsur;

A = nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron; dan

Z = nomor atom = jumlah proton = jumlah elektron.

Contoh:

11
23Na   

• Lambang unsur = Na

• Nama unsur = natrium

• Nomor atom = 11

• Jumlah proton = 11

• Jumlah elektron = 11

• Nomor massa = 23
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• Nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron

                             23  = 11 + jumlah neutron

 Jumlah neutron = 23 – 11 = 12

Selain penulisan notasi atom di atas, ada beberapa buku yang menuliskan notasi atom 
seperti berikut.

11
23Na   

• Lambang unsur = Na

• Nama unsur = natrium

• Nomor atom = 11

• Jumlah proton = 11

• Jumlah elektron = 11

• Nomor massa = 23

• Nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron

                         23 = 11 + jumlah neutron

 Jumlah neutron = 23 – 11 = 12

 

Nomor atom menunjukkan jumlah proton, sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah 
proton dan neutron, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.

nomor atom < nomor massa

Beberapa versi penulisan notasi atom dapat dirangkum sebagai berikut.

    11
23Na        23

11Na        11 23Na            

Meskipun penulisan notasi atom di atas berbeda-beda, tetapi memiliki arti yang sama, 
yaitu nomor atom = 11 dan nomor massa = 23.

d. Ion

Atom akan melepas atau menyerap elektron untuk mencapai kestabilan. Ketika atom 
melepas elektron, maka jumlah proton yang bermuatan positif akan lebih besar daripada 
jumlah elektron yang bermuatan negatif. Dengan demikian, atom akan berubah menjadi 
ion bermuatan positif yang disebut kation. Besarnya muatan positif menunjukkan jumlah 
elektron yang dilepas. Contoh: Na+ merupakan atom natrium yang telah melepas 1 
elektron menjadi kation natrium.
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Sebaliknya, ketika atom menyerap elektron, maka jumlah proton yang bermuatan positif 
lebih kecil daripada jumlah elektron yang bermuatan negatif. Dengan demikian, atom 
akan berubah menjadi ion bermuatan negatif yang disebut anion. Besarnya muatan 
negatif menunjukkan jumlah elektron yang diserap. Contoh: O2- merupakan atom oksigen 
yang telah menyerap 2 elektron menjadi anion oksigen.

Contoh Soal

1. Tentukan lambang unsur, nama unsur, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, 
nomor massa, jumlah neutron, jenis ion, dan jumlah muatan dari 20

40 2+Ca !

 Pembahasan: 

• Lambang unsur = Ca

• Nama unsur = kalsium

• Nomor  atom = 20

• Jumlah proton = 20

• Jumlah elektron = 18 (karena atom melepas 2 elektron)

• Nomor  massa = 40

• Jumlah neutron = nomor massa – jumlah proton

    = 40 – 20

    = 20

• Jenis ion = kation

• Muatan ion = +2

2. Tentukan lambang unsur, nama unsur, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, 
nomor massa, jumlah neutron, jenis ion, dan jumlah muatan dari 16

32 2-S !

 Pembahasan: 

• Lambang unsur = S

• Nama unsur = sulfur (belerang)

• Nomor atom = 16

• Jumlah proton = 16

• Jumlah elektron = 18 (karena atom menyerap 2 elektron)

• Nomor  massa = 32
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• Jumlah neutron =  nomor massa – jumlah proton

    = 32 – 16

    = 16

• Jenis ion = anion

• Muatan ion = -2

3. Tentukan jenis ion, jumlah elektron, nomor atom, nomor massa dari ion X3+ dengan 
jumlah proton 13 dan neutron 14!

 Pembahasan: 

• Jenis ion = kation

• Jumlah elektron = 10 (karena atom melepas 3 elektron)

• Nomor atom =  jumlah proton = 13

• Nomor massa  = jumlah proton + jumlah neutron 

    = 13 + 14 = 27

4. Tentukan jenis ion, jumlah proton, nomor atom, nomor massa dari ion A- dengan 
jumlah elektron 11 dan neutron 13!

 Pembahasan: 

• Jenis ion = anion

• Jumlah proton = 10 (karena atom menyerap 1 elektron)

• Nomor atom = jumlah proton = 10

• Nomor massa  = jumlah proton + jumlah neutron 

   = 10 + 13 = 23

5. Tentukan nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan muatan dari atom X 
dengan nomor massa 40 dan jumlah neutron 18!

 Pembahasan: 

• Nomor atom = nomor massa – jumlah neutron = 40 – 18 = 22

• Jumlah proton = nomor atom = 22

• Jumlah elektron = jumlah proton = 22

• Muatan = netral
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B. ISOTOP, ISOBAR, ISOTON, DAN ISOELEKTRON

Teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom-atom dari unsur yang sama memiliki 
massa yang sama tidak sepenuhnya benar, karena ternyata ditemukan unsur yang sama 
tetapi memiliki massa yang berbeda.

a. Isotop

Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama (nomor atom sama), tetapi nomor 
massanya berbeda. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan jumlah neutron di dalam 
inti atom. 

Contoh: 6
11C , 6

12 C , dan 6
13 C .  

   

b. Isobar

Isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda (nomor atom berbeda), tetapi  
memiliki nomor massa yang sama.

Contoh: 11
24Na  dengan 11

24 Mg .

c. Isoton

Isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda (nomor atom berbeda), tetapi 
memiliki jumlah neutron yang sama.

Contoh: 11
23Na  dengan 11

24 Mg  

• Jumlah neutron pada Na = 23 – 11 = 12

• Jumlah neutron pada Mg = 24 – 12 = 12

d. Isoelektron

Isoelektron merupakan atom atau ion yang memiliki jumlah elektron sama.

Contoh: 9
19F− , 10

20Ne , dan 11
23 +Na   

1. Jumlah elektron pada ion F– = 10 elektron

2. Jumlah elektron pada atom Ne = 10 elektron

3. Jumlah elektron pada ion Na+ = 10 elektron

Contoh Soal

1. Diketahui:

 
10
20Ne , 17

35 Cl , 19
27 3+Al , 17

36 Cl , 9
19F− , dan 18

36 Ar     
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 a. Tentukan atom-atom yang merupakan isotop!

 b. Tentukan atom-atom yang merupakan isobar!

 c. Tentukan atom-atom yang merupakan isoton!

 d. Tentukan atom-atom atau ion-ion yang merupakan isoelektron!

 Pembahasan: 

a. Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama (nomor atom sama), tetapi 
nomor massanya berbeda. Perhatikan atom-atom berikut.

   17
35 Cl  dan 17

36 Cl   

 Kedua atom tersebut memiliki nomor atom yang sama yaitu 17, tetapi memiliki  
nomor massa yang berbeda, yaitu 35 dan 36. Jadi, atom-atom yang merupakan 
isotop adalah 17

35 Cl  dan 17
36 Cl .

b. Isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda (nomor atom berbeda), 
tetapi  memiliki nomor massa yang sama. Perhatikan atom-atom berikut.

   17
36 Cl  dan 18

36 Ar     

 Kedua atom tersebut memiliki nomor atom yang berbeda yaitu 17 dan 18, tetapi 
memiliki nomor massa yang sama, yaitu 36. Jadi, atom-atom yang merupakan 
isobar adalah 17

36 Cl  dan 18
36 Ar .

c. Isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda (nomor atom berbeda), 
tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Perhatikan atom-atom berikut.

   17
35 Cl  dan 18

36 Ar   

• Jumlah neutron atom Cl = 35 – 17 = 18

•	 Jumlah neutron atom Ar = 36 – 18 = 18

 Kedua atom tersebut memiliki jumlah neutron sama yaitu 18. Jadi, atom-atom 
yang merupakan isoton adalah 17

35 Cl  dan 18
36 Ar .  

d. Isoelektron merupakan atom atau ion yang memiliki jumlah elektron sama. 
Perhatikan atom dan ion berikut.

   10
20Ne  dan 9

19F−

• Jumlah elektron Ne = 10

• Jumlah elektron F– = 10 (karena atom menyerap 1 elektron)

 Ion dan atom tersebut memiliki jumlah elektron sama yaitu 10 elektron. Jadi, 
atom-atom atau ion-ion yang merupakan isoelektron adalah 10

20Ne  dan 9
19F− .

2. Unsur A di alam terdapat dalam dua isotop, yaitu A-63 dan A-65 yang masing- 
masing mempunyai kelimpahan 40% dan 60%. Tentukan massa atom relatif unsur A 
tersebut!
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 Pembahasan: 

 Untuk menentukan massa atom relatif unsur A tersebut, dapat digunakan rumus 
berikut.

Ar A = A-63.40% + A-65.60%

 = 63.40% + 65.60%

 = 64,2

Jadi, massa atom relatif unsur A tersebut adalah 64,2.

C. BILANGAN KUANTUM

Menurut teori atom modern (teori mekanika kuantum), kedudukan elektron pada saat 
mengelilingi inti atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi yang dapat ditentukan 
hanyalah peluangnya. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang dapat digunakan 
sebagai pendekatan untuk menentukan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu 
atom. Bilangan kuantum terdiri atas empat bilangan berikut.

a. Bilangan Kuantum Utama (n)

Bilangan kuantum utama berfungsi untuk menyatakan tingkat energi elektron, serta 
menyatakan ukuran dan tingkat energi suatu orbital (kulit elektron). Semakin besar nilai n, 
semakin jauh letak elektron dari inti atom dan semakin besar pula energinya.

Contoh:

Kulit pertama (K) → n = 1 

Kulit kedua (L) → n  = 2

Kulit ketiga (M) → n  = 3, dan seterusnya.

b. Bilangan Kuatum Azimut atau Momentum Sudut (ℓ)

Bilangan kuantum azimut berfungsi untuk menyatakan subkulit/subtingkat energi/
sublintasan dari elektron yang bergerak. Selain itu, bilangan kuantum azimut juga 
menentukan bentuk orbital. Setiap kulit atom terdiri atas satu atau beberapa jenis subkulit, 
yaitu:

Subkulit s, nilai ℓ = 0

Subkulit p, nilai ℓ = 1

Subkulit d, nilai ℓ = 2

Subkulit f, nilai ℓ = 3

Bilangan kuantum azimut mempunyai nilai dari nol sampai ℓ maksimum = n – 1.
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Contoh:

Jika n = 3, maka nilai ℓ maksimum = 3 – 1 = 2, yaitu 0, 1, dan 2.

Dengan demikian, kulit ke-3 (n = 3) memiliki subkulit 3s, 3p, dan 3d.

c. Bilangan Kuantum Magnetik (m)

Daerah atau ruang di sekitar inti tempat peluang suatu elektron ditemukan disebut 
orbital. Bilangan kuantum yang menggambarkan kedudukan atau orientasi orbital 
disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuatum magnetik memiliki nilai m 
= -ℓ sampai dengan +ℓ. Bilangan kuantum magnetik dari beberapa orbital elektron dapat 
digambarkan sebagai berikut.

∙ Orbital s (subkulit s memiliki nilai ℓ = 0)

 m = 0

∙ Orbital p (subkulit p memiliki nilai ℓ = 1)

 m = -1                0          +1

∙ Orbital d (subkulit d memiliki nilai ℓ = 2)

 m =      -2         -1         0         +1        +2

∙ Orbital f (subkulit f memiliki nilai ℓ = 3)

 m =        -3       -2         -1          0         +1       +2       +3

Tabel hubungan antara subkulit, nilai ℓ, nilai m, dan jumlah orbital adalah sebagai 
berikut.

Subkulit Nilai ℓ Nilai m Jumlah orbital

s 0 0 1

p 1 -1, 0, +1 3

d 2 -2, -1, 0, +1, +2 5

f 3 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 7
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d. Bilangan Kuantum Spin (s)

Bilangan kuantum spin berfungsi untuk menggambarkan arah perputaran elektron pada

sumbunya sendiri. Elektron yang berputar searah jarum jam memiliki nilai s = –
1
2

(⇂ ke 

bawah), sedangkan elektron yang berputar berlawanan arah jarum jam memiliki nilai s = 

+
1
2

(↿ ke atas).

Contoh:

1. Tentukan jumlah subkulit dan jumlah orbital dari kulit ke-4!

 Pembahasan: 

 Kulit ke-4 memiliki nilai ℓ maksimum = 4 – 1 = 3, yaitu 0, 1, 2 dan 3. Dengan demikian, 
kulit ke-4 memiliki subkulit 4s, 4p, 4d, 4f. 

Jadi, jumlah subkulitnya adalah 4.

Subkulit s memiliki 1 orbital (1 kotak)

Subkulit p memiliki 3 orbital (3 kotak)

Subkulit d memiliki 5 orbital (5 kotak)

Subkulit f memiliki 7 orbital (7 kotak)  +

    Total = 16 orbital

Jadi, jumlah orbitalnya adalah 16.

 

 

Super (Solusi Quipper)
Total orbital mengikuti rumus n2, dengan n = kulit.

Jadi, kulit ke-4 (n = 4) memiliki 42 = 16 orbital.

2. Tentukan hubungan keempat bilangan kuantum di bawah ini, apakah benar atau 
salah?

a. n = 4; ℓ = 3; m = 0 ; s = +
1
2

   

b. n = 4; ℓ = 0; m = 0; s = –
1
2

    

c. n = 4; ℓ = 2; m = +3; s = +
1
2
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 Pembahasan:                

a. Jika n = 4, maka ℓ maksimum = n – 1 = 4 – 1 = 3.

 Dengan demikian, ℓ = 0, 1, 2, dan 3 (benar).

 Jika ℓ = 3, maka nilai m = -ℓ sampai +ℓ = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 (benar).

 Nilai s boleh +
1
2

atau –
1
2

(benar).

 Jadi, hubungan keempat bilangan kuantum tersebut adalah benar.

b. Jika n = 4, maka ℓ maksimum = n – 1 = 4 – 1 = 3.

Dengan demikian, ℓ = 0, 1, 2, dan 3 (benar).

Jika ℓ = 0, maka nilai m = 0 (benar).

Nilai s boleh +
1
2

atau –
1
2

(benar).

Jadi, hubungan keempat bilangan kuantum tersebut adalah benar.

c. Jika n = 4, maka ℓ maksimum = n – 1 = 4 – 1 = 3.

Dengan demikian, ℓ = 0, 1, 2, dan 3 (benar).

Jika ℓ = 2, maka nilai m = -ℓ sampai +ℓ = -2, -1, 0, +1, +2. 

Dengan demikian, nilai m = +3 tidak diperbolehkan (salah).

Nilai s boleh +
1
2

atau –
1
2

(benar).

Jadi, hubungan keempat bilangan kuantum tersebut adalah salah.

D. ORBITAL

a. Bentuk Orbital

Bentuk orbital menggambarkan kecenderungan kumpulan elektron ditemukan dalam 
atom. Walaupun bentuk orbital tidak terdefinisi secara pasti, tetapi sesuai kesepakatan 
para ahli kimia, bentuk orbital digambarkan sebagai berikut.

1. Orbital s terdiri atas 1 orbital

 Nukleus area 2s

node lingkaran dari orbital 2s

  Orbital 1s           Orbital 2s

Semakin besar nilai kulit, semakin besar pula ukuran bentuk orbitalnya.
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2. Orbital p terdiri atas 3 orbital

 

px

z z z

x x x

y y y

py pz

    Orbital px                                     Orbital py                                 Orbital pz

3. Orbital d terdiri atas 5 orbital

 
dxy

z z z

y y y

x x x

dyz
dxz

      Orbital dxy                          Orbital dyz                       Orbital dxz

    
dx2 – y2

z z

y y
x x

dz2

        Orbital dx2 – y2               Orbital dz2

b. Energi Orbital

Energi orbital membahas tentang energi relatif dan pengaruh tingkat energi terhadap 
susunan elektron dalam atom. Semakin dekat letak orbital dengan inti atom, maka semakin 
rendah tingkat energinya. Untuk tingkat energi (kulit) yang sama, energi pada subkulit 



13

1s........

2s........

3s........

4s........

5s........

4d........

En
er

gi
3d........

2p........

3p........

4p........

2s digambarkan sedikit lebih rendah daripada subkulit 2p. Tingkat energi elektron untuk 
atom yang memiliki banyak elektron digambarkan sebagai berikut.


