
Modul 1: ATOM DAN INTI 

 

STRUKTUR ATOM 

Di alam ini terdapat 90 buah unsur alami dalam keadaan cair, padat, dan gas. Dan masih ada 15 unsur lagi dalam 

yaitu unsur sintetik. 

 

MODEL ATOM 

Teori dan model atom yang dikemukakan para ilmuwan diantaranya: 

1. John Dalton (1766-1844) 

Teori atomnya: 

• atom: partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi 

• atom suatu unsur yang tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain 

• dua atom atau lebih yang berasal dari unsur-unsur yang berlainan dapat membentuk molekul 

• atom-atom suatu unsur semuanya serupa 

• pada suatu reaksi kimia, atom-atom berpisah tetapi kemudian bergabung lagi dengan susunan yang 

berbeda dari semula. Tapi massa keseluruhan tetap dan atom-atom bergabung menurut perbandingan 

tertentu. 

• Bila 2 macam atom berbentuk 2 macam senyawa atau lebih maka perbandingan atom-atom yang sama 

dalam kedua senyawa itu sederhana. 

 

2. J.J Thomson (1856 – 1940) 

- pada tahun 1897 menemukan elektron yang menjadi bagian dari atom. 

- Tahun 1904 mengemukakan model atom berbentuk seperti roti kismis. Sebuah atom berbentuk bundar, 

mempunyai muatan positip yang tersebar merata ke seluruh atom. Muatan ini dinetralkan oleh elektron-

elektron yang tersebardi antara muatan listrik positip itu. 

 

3. Ernest Rutherford 

� atom terdiri dari sebuah inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positip. 

� Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatip 

� Susunan inti dan elektron-elektron atom adalah seperti susunan tata surya . 

� Partikel-partikel penyusun inti atom adalah proton dan netron. Proton bermuatan positip dan netron tidak 

bermuatan (netral). 

� Jumlah muatan listrik proton sama dengan jumlah muatan listrik elektron, hanya jenisnya yang 

berlawanan. 

� Dalam tiap atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga jumlah muatan positip sama 

dengan jumlah muatan negatiip. Dengan demikian, atom bersifat netral. 

� Massa proton, netron, dan elektron dinyatakan dalam satuan sma (karena ukurannya sangat kecil sekali). 

 



NUKLEON 

Kecuali atom Hidrogen, inti atom selalu terdiri dari partikel-partikel proton dan netron. Proton dan netron disebut 

juga nukleon, karena merupakan partikel penyusun inti (inti = nukleus). Karena proton itu bermuatan positip, 

sedangkan netron tidak bermuatan, maka inti atom bermuatan positip. Jumlah proton dan jumlah netron 

tergantung pada jenis unsur. 

 

ORBIT 

Elektron-elektron atom bergerak mengelilingi intinya menurut lintasan tertentu yang disebut orbit atau kulit atom. 

Atom-atom yang mempunyai beberapa elektron maka dalam mengitari intinya, orbitnya berbentuk lingkaran dan 

ada yang elips. Lintasan ini tidak hanya dalam bidang datar tapi terletak dalam bidang ruang (3 dimensi). Jika 

lintasan elektron digambarkan sebagai kulit-kulit atom maka sejumlah unsur itu mempunyai kulit yang berbeda-

beda. Bentuk kulit atom adalah: 

Kulit ke-1 atau kulit K: paling banyak ditempati 2 elektron 

Kulit ke-2 atau kulit L: paling banyak ditempati 8 elektron 

Kulit ke-3 atau kulit M: paling banyak ditempati 18 elektron 

Kulit ke-4 atau kulit N: paling banyak ditempati 32 elektron 

Kulit ke-5 atau kulit O: paling banyak ditempati 32 elektron 

Kulit ke-6 atau kulit P: paling banyak ditempati 18 elektron 

Kulit ke-7 atau kulit Q: paling banyak ditempati 2 elektron 

 

ENERGI IKAT 

Energi ikat adalah: energi yang dimiliki oleh inti atom untuk mengikat agar inti atom tidak pecah.  

Proton bermuatan positip dan netron tidak bermuatan jika keduanya didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. 

Padahal inti atom berisi proton dan netron, berarti dalam inti atom juga terjadi gaya tolak menolak. Tapi karena 

gaya tolak-menolak ini lebih kecil daripada gaya yang mengikat antara nukleon (proton dan netron) maka inti atom 

tidak pecah. 

 

NOMOR ATOM DAN NOMOR MASSA 

Nomor Atom (Z) 

menunjukkan jumlah proton dalam inti atom suatu unsur. 

Menunjukkan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom suatu unsur 

Karena untuk atom-atom yang netral, jumlah proton sama dengan elektron. 

Nomor atom ditulis agak kecil dan agak ke bawah di depan lambang atom unsur. 

Nomor Massa (A) 

menunjukkan jumlah nukleon (proton + netron) yang ada dalam inti atom suatu unsur 

jumlah netron = A – Z 

nomor massa ditulis agak kecil dan agak ke atas di belakang lambang atom unsurnya, atau agak kecil dan agak ke 

atas di depan lambang atom unsurnya. 



Contoh: 1H
1 Atom Hidrogen (H) : jumlah proton = 1 

     Jumlah netron = 0 (tidak ada) 

     Jumlah nukleon = 1 + 0 = 1 

  Maka:   nomor atom (Z) = 1 

   Nomor massa (A) = 1 

  

 29 Cu 63 Atom tembaga (Cu) : jumlah proton = 29 

           Jumlah netron = 34 

           Jumlah nukleon = 29 + 34 = 63 

  Maka :  nomor atom (Z) = 29 

   Nomor massa (A) = 63 

 

IONISASI 

Ion adalah atom yang bermuatan listrik, baik positip maupun negatip. 

Ionisasi adalah atom yang kehilangan elektron atau kedatangan elektron. 

Atom netral yang kehilangan elektronnya akan menjadi ion positip 

Atom netral yang kedatangan elektron akan menjadi ion negatip 

Dalam medan magnet:  - ion positip akan bergerak ke kutub negatip atau katoda 

- ion negatip akan bergerak ke kutub positip atau anoda. 

 

EKSITASI 

• disebut juga atom terangsang 

• adalah atom yang salah satu atau lebih elektronnya pindah dari satu orbit ke orbit yang lebih luar karena 

mendapat tambahan energi. 

• Penggunaan eksitasi misalnya pada lampu tabung (TL). Atom-atom air raksa dan gas argon yang digunakan 

untuk mengisi tabung lampu TL mengalami eksitasi karena tumbukan dengan elektron-elektron yang 

dipancarkan oleh katoda pijar (filamen) lampu itu. Ketika elektron-elektron atom yang mengalami eksitasi ke 

orbit semula, maka keluarlah foton atau cahaya yang menyebabkan cat yang melapisi dinding tabung kaca 

bagian dalam terpendar putih cerah dan mengeluarkan cahaya terang. 

 

PENTINGNYA ATOM BAGI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA 

� elektronika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemanfaatan devices elektronika yang asas kerjanya 

karena menngalirkan elektron pada ruang hampa / gas. 

� pengetahuan listrik dan elektronika tidak akan lepas dari pengetahuan proton dan elektron. 

 

GGL (GAYA GERAK LISTRIK) 

• Jika dua benda bermuatan berlainan dan dihubungkan dengan konduktor maka akan terjadi aliran elektron. 

• Kekuatan yang menyebabkan gerak elektron disebut gaya gerak listrik (GGL). Gerakan ini disebut arus.  



• Listrik adalah suatu proses yang diakibatkan karena adanya gerakan.  

• Terjadinya gerakan karena adanya perbedaan muatan antara atom yang bermuatan (+) dan atom yang 

bermuatan (-).  

• Aliran listrik dapat menimbulkan energi panas juga dapat diubah jadi gaya-gaya magnet. 

• arus listrik mengalir dari (+) ke (-) 

• elektron mengalir dari (-) ke (+). 

 

MANFAAT DASAR KELISTRIKAN 

- alat yang sanggup menghasilkan sumber daya, dan menghasilkan gaya gerak listrik yang mampu 

memompa sehingga gerak elektron dapat diatur menuju ke satu arah  tertentu disebut sumber gaya gerak 

listrik. 

- Sebagai sumber daya listrik dikenal: 

1. sumber daya karena panas 

2. sumber daya karena prinsip ilmu kimia 

3. sumber daya memakai prinsip induksi magnetis 

4. sumber daya karena prinsip solar cell 

5. sumber daya karena prinsip piezoelectric 

- Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari memberikan kemudahan dengan adanya alat-alat yang bisa 

merubah energi listrik  menjadi energi panas, gerak, cahaya, suara. 

 

 


