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Model atom Model atom adalahadalah

suatusuatu gambargambar rekaanrekaan

atom atom berdasarkanberdasarkan

eksperimeneksperimen ataupunataupun

kajiankajian teoritisteoritis, , karenakarena

parapara ahliahli tidaktidak tahutahu

pastipasti sepertiseperti apakahapakah

bentukbentuk atom atom ituitu

sebenarnyasebenarnya..



A. MODEL ATOM DALTONA. MODEL ATOM DALTON

John Dalton

Model Atom 
Dalton
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MODEL ATOM DALTONMODEL ATOM DALTON

PadaPada tahuntahun 1808, John 1808, John 

Dalton Dalton mengemukakanmengemukakan

gagasannyagagasannya tentangtentang

atom atom sebagaisebagai partikelpartikel

penyusunpenyusun materimateri, yang , yang 

digambarkandigambarkan sebagaisebagai

bola bola pejalpejal yang yang sangatsangat

kecilkecil..

Model  atom Dalton, 
atom sebagai bola 
pejal yang sangat

kecil



TEORI ATOM DALTONTEORI ATOM DALTON

MateriMateri terdiriterdiri atasatas partikelpartikel--partikelpartikel terkecilterkecil yang yang tidaktidak

dapatdapat dibagidibagi lagilagi disebutdisebut sebagaisebagai atom atom dandan digambarkandigambarkan

sebagaisebagai bola bola pejalpejal yang yang sangatsangat kecilkecil..

AtomAtom--atom atom satusatu unsurunsur samasama dalamdalam segalasegala halhal, , tetapitetapi

bedabeda daridari atomatom--atom atom unsurunsur lain.lain.

AtomAtom--atom atom dapatdapat bergabungbergabung satusatu samasama lain lain secarasecara kimiakimia

membentukmembentuk molekulmolekul dengandengan perbandinganperbandingan sederhanasederhana

SenyawaSenyawa merupakanmerupakan hasilhasil reaksireaksi daridari atomatom--atom atom 

penyusunnyapenyusunnya

Atom Atom suatusuatu unsurunsur adalahadalah permanenpermanen, , tidaktidak dapatdapat

diuraikandiuraikan, , tidaktidak dapatdapat diciptakandiciptakan, , dandan tidaktidak dapatdapat

dimusnahkandimusnahkan



KELEMAHAN TEORI ATOM DALTON

Teori tentang atom adalah bagian terkecil dari unsur dan
tidak dapat dibagi lagi, ternyata dalam atom terdapat
partikel penyusun atom berupa proton, elektron dan
neutron

Teori tentang unsur terdiri atas atom-atom yang sama, 
sehingga mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama. 
Dengan ditemukannya isotop unsur oleh Thomson 
dimana isotop unsur memiliki sifat kimia sama tetapi
sifat fisika yang berbeda maka teori Dalton perlu
penyempurnaan.



B. MODEL ATOM J.J THOMSONB. MODEL ATOM J.J THOMSON

J.J Thomson
Model Atom Roti Kismis

Bola bermuatan
positifElektron



Penemuan Elektron

• Pada tahun 1897 J.J Thomson menemukan adanya
elektron dalam suatu atom dengan melakukan

percobaan tabung sinar katoda

(* Gambar diambil dari Johari dan Rachmawati)



Model Atom ThomsonModel Atom Thomson

�� Atom Atom merupakanmerupakan suatusuatu bola yang bola yang 

bermuatanbermuatan positifpositif, , dimanadimana padapada tempattempat

tertentutertentu didi dalamdalam bola bola tersebuttersebut terdapatterdapat

elektronelektron yang yang bermuatanbermuatan negatifnegatif. . 

PenggambarannyaPenggambarannya samasama sepertiseperti kismiskismis didi

dalamdalam rotiroti kismiskismis. . JumlahJumlah muatanmuatan positifpositif

samasama dengandengan jumlahjumlah muatanmuatan negatifnegatif

sehinggasehingga atom atom bersifatbersifat netralnetral..



C. MODEL ATOM RUTHERFORD

Ernest Rutherford

Inti atom bermuatan
positif Elektron



PenemuanPenemuan IntiInti AtomAtom

�� BerdasarkanBerdasarkan eksperimeneksperimen penembakanpenembakan partikelpartikel alfaalfa
padapada lempenglempeng emasemas tipistipis Rutherford Rutherford menemukanmenemukan
bahwabahwa seluruhseluruh muatanmuatan positifpositif terletakterletak didi pusatpusat atom atom 

yang yang disebutdisebut intiinti atom. atom. 

(* Gambar diambil dari Johari dan Rachmawati)



Model Atom Rutherford

• Atom terdiri atas inti

yang bermuatan

positif dan berada

pada pusat atom, 

serta elektron

bergerak melintasi

inti



Kelemahan Model Atom Rutherford

• Kelemahan model atom Rutherford 
yaitu ketidakmampuan untuk

menerangkan mengapa elektron
tidak jatuh ke inti atom sebagai

akibat gaya elektrostatik inti
terhadap elektron.

• Berdasarkan asas fisika klasik, 
elektron sebagai partikel bermuatan
bila mengitari inti yang muatannya

berlawanan, lintasannya akan
berbentuk spiral sehingga akhirnya

jatuh ke inti.



C. MODEL ATOM NIELS BOHR

Niels Bohr
Model Atom Niels Bohr



Spektrum Gas Hidrogen

� Niels Bohr menerangkan
model atomnya
berdasarkan teori kwantum

untuk menjelaskan
spektrum gas hidrogen. 

Spektrum garis
menunjukkan bahwa

elektron hanya menempati
tingkat-tingkat energi
tertentu dalam atom.



Model Atom Hidrogen

• Atom terdiri atas inti yang bermuatan
positif dan disekitarnya beredar elektron
yang bermuatan negatif

• Dalam atom, elektron beredar mengelilingi
inti atom dalam lintasan tertentu yang 
stasioner yang disebut kulit atau orbit.

• Sepanjang elektron dalam lintasan
stasioner energi akan konstan, sehingga
tidak ada cahaya yang dipancarkan

• Elektron dapat berpindah dari kulit yang 
lebih rendah ke kulit yang lebih tinggi
dengan menyerap energi. Dan sebaliknya
dapat berpindah dari kulit yang tinggi ke
rendah dengan pembebasan energi. 

Dibebaskan

energi

Energi pada

orbit/kulit

yang makin

meningkat



KELEMAHANKELEMAHAN

Model atom Model atom NielsNiels Bohr Bohr hanyahanya dapatdapat

menerangkanmenerangkan spektrumspektrum daridari atom atom atauatau ion ion 

yang yang mengandungmengandung satusatu elektronelektron, , akanakan

tetapitetapi tidaktidak dapatdapat menjelaskanmenjelaskan spektrumspektrum

ion ion atauatau atom atom berelektronberelektron banyakbanyak..

TidakTidak mampumampu menerangkanmenerangkan bagaimanabagaimana

atom atom dapatdapat membentukmembentuk molekulmolekul melaluimelalui

ikatanikatan kimiakimia..



D. MODEL ATOM MODERND. MODEL ATOM MODERN

Erwin Schodinger

De Broglie

Werner Heisenberg
Model Atom Modern



Model Atom Modern

• Menurut teori atom modern, atom terdiri atas inti yang 
terdiri 2 jenis nukleon (proton dan neutron) dan elektron
berada di sekeliling inti atom.

• Elektron memiliki sifat dualistik, yaitu dapat bersifat
sebagai partikel dan gelombang sehingga kedudukan
elektron dalam atom tidak dapat tentukan secara pasti, 
yang dapat ditentukan keboleh jadian menemukan
elektron pada jarak tertentu dari inti.

(*Gambar diambil dari Silberberg, Martin)



Model Atom Modern

• Kedudukan elektron digambarkan berupa
awan, tebal tipisnya awan menyatakan besar
kecilnya keboleh jadian menemukan elektron di
daerah itu, yang disebut dengan orbital

• Orbital disebut juga tingkat energi yang terisi
maksimum 2 elektron

• Elektron dengan energi terendah menempati
orbital yang paling dekat dengan inti

• Orbital yang memiliki tingkat energi sama atau
hampir sama dapat membentuk kulit atom, jadi
kulit atom merupakan kumpulan orbital -orbital.



SEKIANSEKIAN

DAN DAN 

TERIMAKASIHTERIMAKASIH


