
 
Atom, Molekul dan Senyawa 

8202 Kimia 
 

Les Privat dirumah bimbelaqila.com - Download Format Word di  belajar.bimbelaqila.com  1 

 
- - | ATOM, MOLEKUL DAN SENYAWA | - - 

 
Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
dlp1atom 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
Anggapan bahwa atom merupakan bola kecil 

yang kompak dan tidak dapat dipecahkan lagi 
menjadi partikel yang lebih sederhana ternyata 
tidak benar. Penemuan keradioaktifan oleh Antonie 
Henri Becquerel ratusan tahun yang lalu telah 
membuktikan bahwa atom tersusun atas partikel 
partikel yang lebih kecil lagi, yaitu elektron 
(ditemukan oleh Joseph John Thomson), proton 
(ditemukan oleh Ernest Rutherford), dan 
neutron (ditemukan oleh James Chadwick). 

 
Satu atom, menurut ilmu kimia, terstruktur 

atas inti atom yang terdiri atas proton (bermuatan 
positif) dan neutron (netral), serta elektron yang 
bermuatan negatif dan beredar mengelilingi inti 
dalam lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit 
dan orbital atom. Jumlah proton = jumlah elektron 
(karena atom bersifat netral) menunjukkan nomor 
atom. Jumlah proton atau elektron + neutron 
menunjukkan bobot atom. 

 
Visualisasi atom dilakukan dengan 

menggunakan sebuah mikroskop yang dikenal 
sebagai STM atau Scanning Tunneling Microscope. 
Melalui monitor komputer dapat dilihat visualisasi 
terhadap atom-atom yang diamati melalui STM. 

 
 

 
Democritus, seorang filsuf asal Yunani pada abad 
IV SM, adalah pencetus gagasan tentang atom 
pertama kali. Pada masa itu ada dua pendapat 
mengenai pembagian materi. Menurut Democritus, 
pembagian materi bersifat diskontinu. Artinya, jika 
suatu materi dibagi dan dibagi lagi maka akhirnya 
diperoleh partikel terkecil yang sudah tak dapat 
dibagi lagi. Partikel terkecil itu disebut atom, yang 
dalam bahasa Yunani berarti tak terbagi 
(a = tidak; tomos = terbagi).  
Pendapat lain dikemukakan oleh Aristoteles yang 
mengatakan bahwa pembagian materi bersifat 
kontinu, artinya pembagian dapat berlanjut tanpa 
batas. 
Pada tahun 1803, John Dalton, seorang ahli dalam 
bidang fisika dan kimia mengajukan suatu teori 
yang menegaskan bahwa materi terdiri atas atom. 
Jadi, atom adalah bagian terkecil dari unsur. Atom 
bersifat netral (tidak bermuatan listrik). 
 
Teori atom Dalton meliputi empat hal sebagai 
berikut. 
1.  Seluruh materi tersusun oleh partikel terkecil 

yang disebut atom. 
2.  Atom tidak dapat dibuat, dipecah, atau dibagi 

menjadi bagian kecil lainnya. 
3.  Atom unsur yang sama memiliki sifat dan 

massa yang sama. 
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4.  Atom unsur yang berbeda memiliki sifat dan 
massa yang berbeda. 

 
Pada tahap berikutnya, model atom benar-benar 
berkembang sampai pada konsep paling modern 
yang berlaku hingga saat ini bahwa atom adalah 
materi yang sekaligus bersifat gelombang seperti 
yang diungkapkan oleh de Broglie. 
Di bawah ini adalah gambar perkembangan model 
atom dari masa ke masa. 

 

 
Atom memiliki diameter 10-8 m (0,00000001) cm, 
terdiri atas inti atom dan dikelilingi oleh elektron 
yang bergerak menurut orbit tertentu. Hampir 
semua massa atom terpusat di inti atom yang 
berupa proton dan neutron, sementara jari-jari inti 
atom yang besarnya 10-13 cm jika dibandingkan 
dengan jari-jari atom itu sendiri adalah 1: 100.000. 
Apabila kita misalkan inti atom adalah kelereng 
yang diameternya 1 cm maka kulit atom jaraknya 
akan menjadi 100.000 cm atau 1 km dari kelereng 
tersebut. Jadi, kita dapat membayangkan betapa 
berongganya atom yang kita kira pejal tersebut. 
 
1.  Proton 

Proton adalah partikel bermuatan positif yang 
terdapat di dalam inti atom. Proton 
dilambangkan dengan huruf p dan massanya 

adalah 1 sma (satuan massa atom). Muatan 
sebuah proton adalah +1 yang juga sebanding 
dengan 1,602 . 10-19 coulomb. Setiap unsur 
memiliki atom-atom tertentu dengan jumlah 
proton yang tidak sama. Misalnya, hidrogen 
jumlah protonnya adalah satu, lithium jumlah 
protonnya adalah tiga, natrium sebelas, dan 
sebagainya. 

 
2.  Neutron 

Kata neutron berasal dari bahasa Latin neutral 
yang berarti tidak memiliki muatan. Lambang 
untuk neutron adalah n. Massa neutron setara 
dengan 1 sma (satuan massa atom). Sebagai 
contoh, helium memiliki neutron sebanyak 2, 
lithium memiliki neutron sebanyak 3, natrium 
memiliki neutron sebanyak 11, dan sebagainya. 

 
3.  Elektron 

Partikel penyusun dengan massa paling ringan 
adalah elektron. Massa elektron hanya 1/1.840 
sma. Oleh karena itu, elektron dianggap tidak 
bermassa. Elektron memiliki muatan negatif 
yang setara dengan 1,602 . 10-19 C. 

 
Nomor Atom dan Nomor Massa 
Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas, 
yang membedakan satu atom dengan atom yang 
lain. Jumlah proton dan neutron dalam inti atom 
saling berhubungan dan biasanya jumlahnya sama. 
Massa proton dan neutron juga hampir sama, dan 
jumlah keduanya hampir sama dengan massa atom. 
Sedangkan massa elektron sangat kecil sehingga 
tidak banyak menyumbang massa atom secara 
keseluruhan. 
 
a.  Nomor Atom (Z) 

Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor 
atom yang diberikan lambang Z. Nomor atom 
ini merupakan ciri khas suatu unsur. Oleh 
karena atom bersifat netral maka jumlah proton 
sama dengan jumlah elektronnya. Jadi nomor 
atom juga menunjukan jumlah elektron. Nomor 
atom ditulis agak ke bawah sebelum lambang 
unsur. Contoh: atom oksigen mempunyai 8 
proton dan 8 elektron, sehingga nomor atom 
oksigen adalah 8. 
 

b.  Nomor Massa (A) 
Seperti diuraikan sebelumnya massa elektron 
sangat kecil, dianggap nol. Oleh karena itu 
massa atom ditentukan oleh massa inti atom 
yaitu proton dan neutron. Jumlah dari massa 
proton dan neutron disebut nomor massa yang 
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besarnya hampir sama dengan massa atom. 
Contoh:  
atom oksigen mempunyai nomor atom 8 dan 
nomor massa 16, sehingga atom oksigen 
mengandung 8 proton dan 8 neutron. 
Nomor massa (A) = Jumlah proton + Jumlah 
neutron 

 atau 
 Jumlah neutron = Nomor massa – Nomor atom 

Penulisan lambang atom unsur menyertakan 
nomor atom dan nomor massa adalah sebagai 
berikut. 

 XA
Z    A = Z + n 

 Keterangan: 
 X = lambang atom 
 A = nomor massa 
 Z = nomor atom = jml proton = jml elektron 
 n = jumlah netron 
 
Contoh:  

Na23
11  menunjukkan bahwa atom natrium 
mempunyai nomor atom = 11 dan  
nomor massa = 23. 

 
 
Molekul 
Molekul adalah partikel (spesi) netral yang terdiri 
atas dua atau lebih atom, baik atom sejenis maupun 
atom yang berbeda. Ada 2 jenis molekul, yaitu 
molekul monoatomik dan molekul poliatomik.  
 
Molekul monoatomik adalah molekul yang 
terdiri atas satu atom, misalnya molekul gas mulia 
(He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn). 
Sedangkan molekul poliatomik adalah molekul 
yang terdiri atas lebih dari 1 atom. Molekul 
poliatomik yang terdiri atas atom sejenis disebut 
molekul unsur, sedangkan yang terdiri atas atom-
atom yang berbeda disebut molekul senyawa. 
Molekulmolekul unsur dapat berupa diatomik 
seperti O2, N2, dan Cl2, atau tetraatomik seperti P4, 
dapat juga berupa oktaatomik seperti S8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beberapa molekul unsur 

 
 
Beberapa molekul senyawa 

 
 
ION 
Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan 
listrik. Ion terdiri atas kation dan anion. Kation 
adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion 
adalah ion yang bermuatan negatif. Kation dan 
anion bergabung dalam proporsi yang tertentu dan 
tetap untuk membentuk senyawa ionik yang 
netral. 
Garam dapur (natrium klorida) merupakan contoh 
bergabungnya kation Na+ dengan anion Cl–. 
 
Beberapa kation dan anion 
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Konsep Atom, Ion, dan Molekul dalam 
Produk Kimia 
1.  Detergen dan Sabun 

Molekul detergen memiliki ekor nonpolar yang 
tertarik pada minyak dan oli, dan bagian kepala 
polar yang menjadikannya larut dalam air. 
 
Bagaimana cara membuat detergen atau sabun?  
Sabun dibuat dengan mereaksikan asam lemak 
dengan suatu alkali (basa), misal natrium 
hidroksida (NaOH). Asam lemak merupakan 
rantai panjang atom-atom karbon dan hidrogen 
dengan ujungnya berupa gugus asam 
karboksilat (– CO2H). 
Reaksi asam lemak dengan NaOH 
menghasilkan garam. 
Rantai panjang hidrokarbon dari asam lemak 
sekarang memiliki ujung ion karboksilat polar ( 
− CO2− ) yang menarik molekul air air. Inilah 
yang dinamakan sabun kasar. Produk samping 
pembuatan sabun ini adalah gliserol. 

 
2.  Pupuk Urea 

Mengapa pupuk urea dapat meningkatkan 
kesuburan tanaman? Pupuk urea memiliki 
rumus molekul CO(NH2)2. Unsur penting di 
dalam urea yang berperan untuk menyuburkan 
tanaman adalah nitrogen (N). Unsur ini 
berperan sebagai penyusun protein dan 
pembentukan klorofil. Bila kekurangan 
nitrogen, tanaman tampak berwana kekuningan 
karena jumlah klorofil di dalam daun 
berkurang.  

 
Bagaimana bila tidak ada urea? Kamu dapat 
menggunakan senyawa lain yang mengandung 
unsur nitrogen. Contohnya adalah  
pupuk ZA yang memiliki rumus molekul 
(NH4)2SO4. 

 pupuk TSP (Triple Superphosphat) yang 
memiliki rumus kimia Ca3(PO4)2 sebagai pupuk 
sumber fosfor 
dan pupuk KCl sebagai sumber kalium bagi 
tanaman. 

 
 

3.  Asam Sulfat di dalam Aki 
Prinsip kerja aki erat kaitannya dengan 
terbentuknya ionion dalam larutan. Aki 
tersusun dari beberapa sel, di mana setiap sel 
merupakan sebuah unit pembangkit arus listrik 
yang menghasilkan tegangan sebesar 2 volt. 
Setiap sel tersusun dari lempeng timbal (Pb) 
sebagai kutub negatif (anoda) dan timbal 
dioksida (PbO2) sebagai kutub positif (katoda). 
Kedua logam itu dicelupkan dalam larutan 
asam sulfat (H2SO4). 

  
Di dalam larutan, asam sulfat (H2SO4) terurai 
menjadi ion H+ dan SO42–. Ion-ion ini akan 
bereaksi dengan elektroda timbal (Pb) dan 
timbal dioksida (PbO2) dan dilepaskan 
elektron. Oleh karena ada perbedaan reaksi 
kimia pada timbal dan timbal dioksida, elektron 
akan mengalir di antara kedua elektroda itu 
sehingg menimbulkan beda potensial listrik.  

 
Setelah lama dipakai, perlahan-lahan kedua 
eletroda berubah menjadi timbal sulfat (PbSO4). 
Oleh karena jenis elektrodanya telah sama, 
beda potensial tidak lagi muncul di antara 
kedua elektroda tersebut. Pada keadaan ini aki 
tidak dapat menyalakan peralatan listrik. Untuk 
mengembalikan kemampuannya, aki harus diisi 
lagi dengan menghubungkannya dengan 
sumber arus listrik searah (DC) dari luar. 
 

4.  Polimer Plastik 
Plastik sebenarnya adalah polimer. Polimer 
sendiri adalah molekul berukuran sangat besar 
yang tersusun dari ribuan molekul yang lebih 
kecil yang terikat menjadi satu. Plastik banyak 
jenisnya dengan sifat yang berbeda-beda. Ada 
jenis plastik yang melunak ketika dipanaskan. 
Contohnya plastik dari polietilena, yang dibuat 
dengan menggabungkan ribuan molekul etilen. 
Polietilen ini digunakan antara lain untuk 
pembuatan kantong kemas, tas, botol, dan 
industri bangunan. 

 
5.  Baterai 

Baterai memiliki lapisan zink (Zn) yang 
berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif, di 
mana lapisan ini dilapisi oleh selubung baja. 
Coba buka sebuah baterai, maka kamu akan 
menemukan satu batang karbon di dalamnya. 
Karbon ini berfungsi sebagai katoda atau kutub 
positif. Karbon diletakkan di tengah sel dan 
terhubung pada tonjolan logam di bagian luar 
atas baterai. Ruang antara batang karbon dan 



 
Atom, Molekul dan Senyawa 

8202 Kimia 
 

Les Privat dirumah bimbelaqila.com - Download Format Word di  belajar.bimbelaqila.com  5 

lapisan zink diisi pasta amonium klorida 
(NH4Cl) dan zink klorida (ZnCl2).  
Pada saat penggunaan baterai maka atom zink 
(Zn) akan teroksidasi atau melepaskan elektron 
membentuk ion zink (Zn2+). Elektron yang 
dibebaskan oleh atom zink (Zn) akan mengalir 
melalui sirkuit listrik bagian luar sehingga 
menghasilkan listrik. Elektron ini selanjutnya 
kembali ke batang karbon. Arus listrik akan 

terus mengalir sampai zink (Zn) habis terpakai. 
Keadaan ini berarti baterai sudah tidak dapat 
digunakan kembali atau dikatakan habis, karena 
baterai tidak dapat diisi kembali. 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Bagian terkecil dari suatu unsur adalah .... 
 a. atom 
 b. molekul 
 c. anion 
 d. kation 
2.  Pernyataan yang benar tentang postulat atom 

Dalton adalah .... 
 a.  atom dapat dipecahkan lagi dengan reaksi 

kimia biasa 
 b.  atom dapat diciptakan atau 
  dimusnahkan 
 c.  atom-atom tidak dapat bergabung 

membentuk suatu senyawa 

 d.  atom-atom yang ada di alam tidak identik 
dalam segala hal 

3.  Pernyataan yang salah mengenai nomor atom 
adalah .... 

 a.  nomor massa atom dikurangi banyak-nya 
neutron dalam inti atom 

 b.  banyaknya elektron dalam inti atom 
 c.  banyaknya proton dalam inti atom 
 d.  banyaknya neutron dalam inti atom 
4.  Sebuah atom memiliki lambang S. 

Pernyataan yang benar untuk atom tersebut 
adalah .... 

 a. nomor atom 32 
 b. nomor massa 16 
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 c. banyaknya proton 16 
 d. banyaknya neutron 16 
5.  Partikel materi yang memiliki muatan listrik 

positif atau negatif adalah .... 
 a. atom  
 b. kation 
 c. ion  
 d. anion 
6.  Jika senyawa KCl dilarutkan ke dalam air 

maka akan terurai menjadi ion K+ dan ion 
Cl−. Dalam hal ini, ion Cl- disebut .... 

 a. kation  
 b. atom 
 c. anion  
 d. molekul 
7.  Molekul unsur dibentuk oleh .... 
 a. ion-ion sejenis 
 b. atom-atom sejenis 
 c. ion-ion yang tidak sejenis 
 d. atom-atom yang tidak sejenis 
8.  Bagian terkecil dari gas H2 adalah .... 
 a. atom 
 b. ion 
 c. molekul 
 d. kation 
9.  Yang merupakan molekul diatomik adalah .... 
 a. CO2 
 b. O2 
 c. H2O 
 d. NO3 
10.  Gambar yang menunjukkan molekul senyawa 

adalah .... 

  
11.  Zat yang memiliki bentuk partikel berupa 

atom adalah .... 
 a. belerang  
 b. alumunium 
 c. hidrogen  
 d. oksigen 
 e. fosfor 
12.  Unsur yang membentuk molekul dengan 

gabungan 8 atom unsurnya adalah .... 
 a. belerang  
 b. alumunium 
 c. hidrogen  
 d. oksigen 
 e. fosfor 
13.  Unsur yang membentuk molekul dengan 

gabungan 4 atom unsurnya adalah .... 
 a. belerang  

 b. alumunium 
 c. hidrogen  
 d. oksigen 
 e. fosfor 
14.  Saat suatu atom kehilangan elektronnya maka 

akan terbentuk .... 
 a. molekul  
 b. ion negatif 
 c. ion  
 d. ion molekul 
 e. ion positif 
15.  Bentuk partikel asam sulfat saat berada dalam 

air adalah .... 
 a. molekul  
 b. ion negatif 
 c. ion  
 d. ion molekul 
 e. ion positif 
16.  Zat yang dilarutkan dalam air tetapi tetap 

berbentuk molekul dimiliki oleh .... 
 a. gula  
 b. amoniak 
 c. garam  
 d. sabun mandi 
 e. asam sulfat 
17.  Bentuk partikel garam sebelum dilarutkan ke 

dalam air adalah .... 
 a. molekul  
 b. ion negatif 
 c. ion  
 d. ion molekul 
 e. ion positif 
18.  Gambar berikut menunjukkan bentuk partikel 

.... 

  
 a. atom 
 b. ion atom 
 c. molekul unsur 
 d. molekul senyawa 
 e. ion molekul 
19.  Bentuk molekul senyawa merupakan partikel 

materi dari gas .... 
 a. hidrogen 
 b. karbon dioksida 
 c. nitrogen 
 d. helium 
 e. klor 
20.  Zat berikut memiliki bentuk molekul 

diatomik, kecuali .... 
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 a. hidrogen  
 b. brom 
 c. nitrogen  
 d. klor 
 e. fosfor 
21.  Gas hidrogen memiliki bentuk partikel .... 
 a. atom  
 b. molekul senyawa 
 c. ion atom  
 d. ion molekul 
 e. molekul unsur 
22.  Garam dapur memiliki bentuk partikel .... 
 a. atom  
 b. molekul senyawa 
 c. ion atom  
 d. ion molekul 
 e. molekul unsur 
23.  Bentuk molekul diatomik dimiliki oleh .... 
 a. belerang 
 b. fosfor 
 c. gula 
 d. amoniak 
 e. flour 
24.  Gambar berikut menunjukkan bentuk partikel 

.... 

  
 a. atom 
 b. ion atom 
 c. molekul unsur 
 d. molekul senyawa 
 e. ion molekul 
25.  Senyawa yang memiliki bentuk partikel ion 

adalah .... 
 a. amoniak 
 b. gula 
 c. asam sulfat 
 d. gas hidrogen 
 e. natrium klorida 
 
26.  Gas yang membentuk partikel berupa atom 

adalah gas .... 
 a. hidrogen 
 b. nitrogen 
 c. karbondioksida 
 d. argon 
 e. karbonmonoksida 
27.  Zat berikut memiliki partikel penyusun 

atom,kecuali .... 
 a. emas  
 b. seng 

 c. helium  
 d. gula 
 e. kripton 
28.  Pernyataan yang benar untuk Ion Na+ adalah 

.... 
 a. mendapat tambahan 1 elektron 
 b. bermuatan negatif 
 c. bermuatan positif 
 d. bersifat netral 
29.  Zat yang hanya terdiri dari molekul tunggal 

terdapat pada .... 
 a. silikon 
 b. gula 
 c. garam dapur 
 d. batu kapur (CaCO3) 
30.  Molekul di bawah ini yang termasuk molekul 

unsur .... 
 a. air 
 b. garam dapur 
 c. ozon 
 d. karbon dioksida 
31.  Yang tergolong ion poliatom adalah .... 
 a. Cl-  
 c. N3

- 
 b. Br-  
 d. SO4

2- 
32.  Atom menurut John Dalton .... 
 a.  terdiri atas, proton, netron, dan elektron 
 b.  materi yang netral 
 c.  bagian yang tidak dapat dibagi lagi dari 

materi 
 d.  karbon dapat dijadikan nitrogen 
33.  Ion (Al3+) kehilangan jumlah elektron 

sebanyak .... 
 a. satu  
 b. tiga 
 c. dua  
 d. empat 
34.  Pada molekul metana (CH4), satu atom 

karbon mengikat atom hidrogen sebanyak .... 
 a. satu atom H  
 b. tiga atom H 
 c. dua atom H  
 d. empat atom H 
35.  Gaya yang mengikat atom-atom dalam 

sebuah molekul adalah gaya .... 
 a. gravitasi  
 b. inti 
 c. magnet  
 d. elektrostatik 


