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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental 

yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Sifat keperiodikan unsur. Melalui pembahasan materi 

yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri 

sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Sifat keperiodikan unsur, soal-soal tes UN topik 

ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi 

alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang 

dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang 

dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur 

mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini 

dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi 

peserta didik mempelajari topik Sifat keperiodikan unsur, sekaligus 

mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Materi sistem periodik unsur merupakan materi kimia SMA, pada Kurikulum 

2013 disajikan di  kelas X  semester 1 dengan   Kompetensi Dasar (KD)  aspek 

pengetahuan 3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan 

keperiodikannya, aspek keterampilan 4.4 Menyajikan hasil analisis data-data 

unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. 
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Pada unit ini materi yang akan dibahas sifat keperiodikan unsur, sebagai 

kelanjutan dari Sistem Periodik Unsur. Kecenderungan sifat unsur dalam satu 

golongan dan periode   dikenal dengan istilah keperiodikan sifat unsur atau 

sifat periodik unsur yang meliputi jari jari atom, enegi ionisasi, afinitas 

elektron dan keelektronegatifan. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas X 

semester 1 (satu): 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi 

3.4  Menganalisis kemiripan sifat unsur 
dalam golongan dan keperiodikannya 

1. Menganalisis  kemiripan sifat 
unsur dalam golongan  

2. Menganalisis  kemiripan sifat 
unsur dalam keperiodikan 
 

4.4 Menyajikan hasil analisis data-data 
unsur dalam kaitannya dengan 
kemiripan dan sifat keperiodikan 
unsur 

1. Mempresentasikan hubungan 
antara nomor atom dengan 
sifat keperiodikan unsur 
berdasarkan sifat keperiodikan 
unsur 

 
2. Mengkomunikasikan 

keteraturan sifat keperiodikan 
dari grafik 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetnsi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 di kelas X dikembangkan  

menjadi tujuh indikator untuk ranah pengetahuan dan tiga indikator untuk 

ranah keterampilan. 

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntunan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini 
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rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di 

kelas X. 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.4        Menganalisis kemiripan  sifat 
unsur dalam golongan dan 
keperiodikannya 

4.4  Menyajikan hasil analisis data-data 
unsur dalam kaitannya dengan 
kemiripan dan sifat keperiodikan 
unsur 

IPK Pendukung: 

3.4.1 Menjelaskan dasar 
pengelompokkan unsur-unsur 
dalam  tabel periodik unsur 

3.4.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 
keperiodikan unsur   

3.4.3 Menjelaskan kecenderungan 
sifat periodik melalui gambar 
atau grafik 

3.4.4 Menentukan letak unsur dalam 
tabel periodik berdasarkan 
konfigurasi elektron 

IPK Pendukung: 

4.4.1  Mengumpulkan informasi tentang 
sifat-sifat keperiodikan unsur 
melalui berbagai sumber 

IPK Kunci: 

3.4.5 Menganalisis kemiripan  sifat 
unsur dalam golongan  

3.4.6 Menganalisis kemiripan sifat 
unsur dalam keperiodikan 

IPK Kunci: 

4.4.2  Mempresentasikan melalui 
tabel/grafik/diagram hubungan 
antara nomor atom dengan sifat 
keperiodikan unsur berdasarkan 
sifat keperiodikan unsur  

4.4.3  Mengkomunikasikan keteraturan 
sifat keperiodikan unsur dari 
grafik/diagram 

IPK Pengayaan 

3.4.7 Memprediksikan letak unsur 
dalam tabel periodik 
berdasarkan sifat unsur 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Pengunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari 

Unsur-unsur yang terdapat di alam sekitar kita mempunyai sifat yang berbeda, 

ada yang mempunyai sifat yang lunak dan ada pula yang keras, ada yang 

mudah larut air dan ada juga yang sukar larut dalam air. Hal ini tentu saja 

berhubungan dengan sifat unsur itu sendiri.  

Berdasarkan sifat keperiodikannya unsur-unsur dibagi menjadi tiga kelompok 

utama yaitu kelompok logam, metaloid dan non logam. Unsur logam 

dikelompokkan pada bagian kiri dan unsur non logam dikelompokkan pada 

bagian kanan tabel periodik unsur. Pengelompokkan logam tersebut 

berdasarkan sifat keperiodikan unsur, dari kiri ke kanan sifat unsur makin non 

logam. 

Unsur logam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifat 

logam yang mudah meleleh dan lentur sehingga banyak digunakan misalnya  

sebagai penghantar listrik, peralatan  memasak, perhiasan dll. Sedangkan 

untuk unsur-unsur non logam yang wujudnya ada yang padat, cair dan gas, 

misalnya bromin cair digunakan untuk desinfektan, obat, dan fotografi; 

belerang yang berwujud padat digunakan dalam pembuatan pupuk dan 

vulkanisasi karet; selain logam yang berwujud padat dan cair, ada juga logam 

mulia  yang berwujud gas contohnya helium yang digunakan untuk mengisi 

balon gas dan balon udara. Helium digunakan karena memiliki sifat-sifat yang 

istimewa, seperti titik didih yang rendah, kepadatan yang rendah, mempunyai 

konduktifitas tinggi dan inert. 
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Gambar 1. Balon Udara menggunakan gas helium 
Sumber: www.kaskus.co.id  

Helium digunakan sebagai gas pengisi pada airship dan balon udara karena gas 

ini lebih ringan dari udara dan aman digunakan. Tetapi pengisian gas helium 

pada balon udara ini perlu diwaspadai karena balon yang diisi helium dapat 

terbang sangat tinggi sampai tekanan gas helium yang ada di dalamnya habis 

dan balon yang telah kempes bisa jatuh kemana angin membawanya dan hal 

ini dapat membahayakan jika tidak diawasi.  

 Kegunaan lain dari gas helium adalah digunakan sebagai campuran dengan 

oksigen berkonsentrasi rendah kira-kira 40%  untuk gas pernafasan pada 

penyelaman dangkal (kurang dari 100 meter). 

 

   

 

  

http://www.kaskus.co.id/
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik  Sifat Keperiodikan Unsur pada 

Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan 

keperiodikannya. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana 

berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini 

juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal  yang 

setipe pada topik Sifat Keperiodikan Unsur. 

A. Contoh Soal UN  Tahun 2016 

No. Soal 

1  
 Perhatikan notasi unsur berikut!  
 P,Q, R berturut-turut nomor atomnya 11, 12, 13. Grafik yang menunjukan  
hubungan nomor atom dan energi pengionan yang benar adalah .... 
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Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.4.3 Menjelaskan kecenderungan sifat periodik melalui 

gambar atau grafik 
 

Diketahui : Nomor aton P, Q, dan R 

Ditanyakan : Grafik yang menunjukan  hubungan nomor atom dan energi 
pengionan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Struktur atom dan sifat periodik unsur  

 

Dari tahun 2016 sd 2018, soal untuk sifat keperiodikan unsur hanya muncul 

di tahun 2016, tahun berikutnya tidak ada soal  dari topik sifat keperiodikan 

unsur.  
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh paduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik Sifat Keperiodikan Unsur. Bahan pembelajaran 

dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha 

memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini 

berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang digunakan, dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran sifat keperiodikan unsur dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan 3 x 45 menit dengan  menggunakan model Discovery Learning (DL), 

dan pendekatan saintifik dengan sintak 1) Pemberian rangsangan 

(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement);              

3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 

5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi 

(Generalization). 

Tujuan aktivitas pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis 

sifat unsur dalam golongan dan periode. 

Aktivitas pembelajaran dilaksanakan dengan kerja kelompok,  peserta didik 

dibagi menjadi beberapa kelompok  yang beranggotakan 3-4 orang, jumlah 

anggota kelompok tergantung dari jumlah peserta didik dalam kelas. 

Kegiatan dimulai dengan memberi motivasi  melalui analogi yang diberikan 

guru tentang keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. Siswa diberi 

motivasi melalui analogi yang diberikan guru tentang keterkaitan materi 

dengan kehidupan nyata. 
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Sifat anak SMA apakah sama dengan siswa anak SMP, anak SD atau anak TK? 

Tentu saja sifat kalian berbeda dengan sifat anak SMP, SD atau TK dalam hal 

sifat pola berfikirnya. Sifat tersebut sesuai dengan tingkatan/ jenjang sekolah 

anak-anak. Semakin tinggi tingkat/jenjang sekolahnya maka semakin 

dewasalah sifat pola pikir anak-anak tersebut. Selain itu juga ditentukan oleh 

tingkatan umur mereka. 

Ilustrasi tersebut juga berlaku pada sifat unsur-unsur yang ada di alam ini. 

Antara unsur yang satu dengan yang lain memiliki sifat yang berbeda. Sifat-

sifat tersebut ternyata memiliki keteraturan dalam sistem periodik yang 

didasarkan pada nomor atom dari unsur-unsur tersebut atau berdasarkan 

pada golongan dan periodenya. 

Setelah peserta didik siap menerima pembe;ajaran maka aktivitas berikut 

merupakan aktivitas yang dilakukan pada setiap tahap/sintak discovery 

learning. 

Pemberian rangsangan (Stimulation)  

Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengamati gambar suasana di toko 

buah swalayan kemudian dikaitkan dengan pengelompokkan unsur dalam 

sistem periodik 

 

Gambar 2. Pengelompokan buah di toko buah swalayan 
Sumber: dokumen pribadi 
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Peserta didik membandingkan penataan buah di toko buah swalayan dengan 

susunan unsur yang ditata dalam sistem periodik. 

 

Gambar 3. Sistem Periodik Unsur 
Sumber: www.mastah.org 

Peserta didik  menjawab pertanyaan guru  : 

- Apa dasar pengelompokan barang-barang di toko swalayan dan toko buah? 

- Apa dasar pengelompokan unsur dalam sistem periodik? 

- Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel 

periodik? 

Pernyataan/ identifikasi masalah (Problem statement) 

Pada tahap ini adalah peserta didik melalui diskusi kelompok mengidentifikasi 

masalah yang relevan dengan sifat keperiodokan unsur, dalam satu golongan 

dan dalam satu perioda.  
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Peserta didik menjawab pertanyaan guru: 

- Bagaimanakah sifat unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan ? 

- Bagaimanakah sifat unsur-unsur yang terletak dalam satu perioda ? 

- Apa yang menyebabkan keteraturan sifat unsur dalam tabel periodik ? 

Pengumpulan Data ( Collection Data) 

Pada fase ini  peserta didik secara berkelompok bekerjasama dan dengan 

penuh tanggung jawab mengumpulkan  informasi    sebanyak-banyaknya 

dengan menggunakan berbagai sumber baik dari buku pegangan siswa 

maupun mencari di ebook dan LKPD yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Data dapat diperoleh  dengan cara 

menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam 

tabel periodik (Golongan dan Perioda) melalui diskusi LKPD Sifat 

Keperiodikan Unsur. 

 

Pengolahan Data (Processing Data) 

Pada tahap ini kegiatan mengolah data dan informasi dapat dilakukan melalui 

diskusi, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan tentang sifat keperiodikan unsur. Peserta didik 

menganalisis perubahan sifat unsur dalam satu golongan dan dalam satu 

periode. Siswa menganalisis tabel dan grafik hubungan antara nomor atom dengan 

sifat keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elekton, dan 

keelektronegtifan) melalui diskusi LKPD Sifat Keperiodikan Unsur. 

Masing-masing anggota kelompok mengemukakan pendapatnya serta 

memberikan masukan terhadap pendapat orang lain selama diskusi. 
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Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD dan hasil diskusi kelompok 

pada kertas manila yang telah disediakan dengan kreativitas masing-masing. 

Pembuktian ( Verification) 

Peserta didik memeriksa hasil diskusi tentang hubungan antara nomor atom 

dengan sifat keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas 

elekton, dan keelektronegtifan) melalui diskusi dan informasi dari berbagai 

sumber. Sumber yang digunakan bukan hanya buku pegangan siswa tetapi 

juga informasi yang didapat dari dunia maya/internet. 

Menarik kesimpulan/generalisasi  (Generalization) 

Peserta didik  bekerjasama mengkaji ulang dan  menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok tentang sifat keperiodikan unsur dengan bimbingan guru berupa 

kecenderungan sifat keperiodikan unsur menurut golongan dan periodenya  

berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada LKPD. 

Guru memberikan penguatan dengan  memberikan penjelasan materi sifat 

keperiodikan unsur dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari di 

masyarakat agar peserta didik mendapatkan pembelajaran berarti. 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD Sifat Keperiodikan Unsur 

LKPD ini membimbing siswa untuk menemukan sendiri keteraturan sifat 

keperiodikan unsur melalui empat kegiatan, yaitu kegiatan yang berturut-

turut membahas sifat keperiodikan unsur yang dimulai dari jari-jari atom, 

energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatipan.  
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Sifat Keperiodikan Unsur 

Nama peserta didik : 1. 

   2.  dst 

Kelas  : 

Tanggal : 

 

Tujuan  : Peserta didik dapat mengetahui keteraturan sifat 

keperiodikan unsur melalui analisis tabel atau grafik ditinjau dari jari-

jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan 

dengan diskusi kelompok  

 

Dasar Teori : 

Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara 

beraturan dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom 

unsur. Beberapa sifat keperiodikan unsur antara lain jari-jari atom, 

energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan  

 

Kegitan 

Untuk lebih memahami materi ini, kerjakanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Kegiatan 1 : Jari-jari atom 

 Perhatikan grafik berikut ini: 
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Berdasarkan grafik tersebut diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini  

a. Bandingkanlah besar jari-jari atom dari Li, Na, K, Rb, Cs.  

Urutan jari-jari atom dari besar ke kecil adalah 
………………………………………………… 

b. Dalam sistem periodik unsur-unsur Li, Na, K, Rb, Cs terdapat pada 
golongan sama ataukah periode yang sama? ………………………………… 

c. Bandingkan besar jari-jari atom dari Li sampai F, Na sampai Cl, K sampai 
Br. 

Dari Li sampai F, Na sampai Cl, K sampai Br, jari-jari atom cenderung 
semakin ……………… 

d. Dalam sistem periodik Li sampai F, Na sampai Cl, K sampai Br masing-
masing terdapat pada gologan sama ataukah periode yang 
sama?......................................................... 

e. Dalam satu golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah jari-jari 
atom cenderung semakin………… 

f. Dalam satu periode pada sistem periodik dari kanan ke kiri jari-jari atom 
cenderung semakin………… 
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Kegiatan 2 : Energi Ionisasi 

Perhatikan grafik berikut 

 

Berdasarkan grafik tersebut diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini  

a. Bandingkan besarnya energi ionisasi dari Ne sampai Rn. Energi ionisasi 
cenderung semakin…………… 

b. Dalam sistem periodik Ne, Ar, Kr, Xe, Rn terdapat pada golongan sama 
ataukah periode yang sama?  

……………………………………………………………….. 

c. Bandingkan besarnya energi ionisasi dari Li sampai Ne, Na sampai Ar, 
K sampai Kr, Rb sampai Xe, dan Cs sampai Rn. Energi ionisasi cenderung 
semakin…………… 

d. Dalam sistem periodik Li sampai Ne, Na sampai Ar masing-masing 
terdapat pada gologan sama ataukah periode yang 
sama?........................................................................................................ 

e. Dalam satu golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah energi 
ionisasi cenderung semakin………… 

f. Dalam satu periode pada sistem periodik dari kanan ke kiri energi 
ionisasi cenderung semakin………… 
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Kegiatan 3 : Afinitas elektron 

Perhatikan tabel data afinitas elektron berikut. 

 
Ket: harga negatif menyatakan melepaskan energi dan tidak berpengaruh 
pada besarnya energi yang dilepaskan 
 

Berdasarkan tabel data tersebut, jawablah pertanyaan berikut: 

a. Perhatikan besar afinitas elektron dari setiap golongan. Dalam satu 

golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah afinitas elektron 

cenderung semakin……… 

 

b. Perhatikan besar afinitas elektron dari tiap periode. Dalam satu 

periode pada sistem periodik dari kiri ke kanan afinitas elektron 

cenderung semakin……… 
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Kegiatan 4 :  Keelektronegatifan 

Perhatikan grafik dibawah ini 

 

Berdasarkan grafik tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Bandingkanlah besar keelektronegatifan  F, Cl, Br, I 

Urutan keelektronegatifan dari besar ke kecil adalah 
………………………………………… 

b. Bandingkan besar keelektronegatifan dari F, Cl, Br, I dan Li, Na, K, Rb. 
Besar keelektronegatifan cenderung semakin………… 

c. Bandingkan besar keelektronegatifan dari Li sampai F, Na sampai Cl, 
K sampai Br, Rb sampai I, Cs. Besar keelektronegatifan cenderung 
semakin…………………. 

d. Unsur yang terletak dalam satu golongan dalam sistem periodik 
adalah………… 

e. Unsur yang terletak dalam satu periode dalam sistem periodik 
adalah….. 

f. Dalam satu golongan pada sistem periodik dari atas ke bawah 
keelektronegatifan cenderung semakin………… 

g. Dalam satu periode pada sistem periodik dari kanan ke kiri 
keelektronegatifan cenderung semakin……………. 
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C. Bahan Bacaan 

Bahan Bacaan 1 : Tabel Periodik dan Konfigurasi Elektron 

Untuk mempelajari hubungan konfigurasi elekton dengan letak unsur pada 

tabel periodik yang digunakan adalah Tabel Periodik Modern 

 

Gambar 4. Tabel Periodik Unsur Modern 
Sumber: Whitten,  Chemistry 2010 

Kesimpulan dari keempat kegiatan sebagai berikut: 

Sifat keperiodikan 
unsur 

Dalam satu golongan Dalam satu periode 

Jari-jari atom   

Energi ionisasi   

Afinitas Elektron   

Keelektronegatifan   
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Dalam tabel periodik unsur, unsur diatur dalam blok berdasarkan pada jenis 

orbital atom yang terisi. Tabel periodik   dibagi menjadi kelompok "A" dan "B". 

Kelompok A mengandung unsur dimana orbital s dan p yang terisi elektron.  

Unsur  dalam kelompok A memiliki konfigurasi elektron dan sifat kimia yang 

sama,  kelompok B terdiri dari unsur transisi  yang mengandung  satu atau dua 

elektron dalam orbital s terluarnya dan orbital d yang terisi pada kulit  

sebelumnya. 

Lithium, natrium, dan kalium, unsur pada kolom paling kiri dari tabel periodik 

(Golongan IA), memiliki elektron tunggal dalam orbital s nya (ns1). Berilium 

dan magnesium. Golongan IIA, memiliki dua elektron di kulit terluarnya, ns2, 

sementara boron dan aluminium (Golongan IIIA) memiliki tiga elektron di 

kulit terluarnya, ns2np1 pengamatan serupa juga sama  untuk unsur  grup A 

lainnya. Berikut ini Tabel periodik yang dilengkapai Konfigurasi elektron dari 

masing-masing  golongan. 

 

Gambar 5. Blok s,p,d dan f pada Tabel Periodik 
Sumber: Jack,  Chemistry 12 

 

Gambar 5. menunjukkan  interpretasi tabel periodik, lokasi tersebut dikenal 

sebagai blok s, blok p, blok d dan blok f. Tabel periodik dengan konfigurasi 

elektron terluar tertera pada gambar 6. 
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Gambar 6. Letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron terluar 
Sumber: https://sciencenotes.org 

 

 

a. Hubungan Konfigurasi Elektron dengan Letak Unsur pada Tabel 

Periodik untuk Golongan Utama 

Letak unsur pada tabel periodik dapat ditentukan dengan mengetahui nomor 

golongan dan nomor periode. Nomor golongan dan nomor periode dapat 

ditentukan dari konfigurasi elektron. Nomor golongan ditentukan dari jumlah 

elektron pada kulit terluar. Nomor periode ditentukan dari nomor kulit 

terbesar. 
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Contoh:  

 

11Na mempunyai konfigurasi elektron:  1s2 2s2 2p6  

3s1          

Dilihat dari konfigurasi elektron terluarnya adalah 

 

Jadi, 11Na terletak pada golongan IA dan periode 3. 

14Si mempunyai konfigurasi elektron:  1s2 2s2 2p6  3s2  3p2  dilihat dari 

konfigurasi elektron terluarnya  adalah 

 

Jadi, 14Si terletak pada golongan IA dan periode 3. 

 

b. Hubungan Konfigurasi Elektron dengan Letak Unsur pada Tabel 

Periodik untuk Golongan Transisi 

Penentuan letak unsur pada tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron 

untuk unsur transisi berbeda dengan unsur golongan utama. 

Nomor golongan unsur transisi ditentukan dari jumlah elektron 3d dengan 4s. 

Untuk golongan IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, dan VIIIB, nomor golongan ditentukan 

oleh jumlah elektron pada subkulit 3d dan 4s.  

 Pada unsur transisi ada tiga kolom yang diberi nomor golongan yang sama 

yaitu golongan VIIIB. 
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Coba perhatikan tabel berikut. 

Tabel 3. Konfigurasi elektron unsur transisi dan golongannya 

 

Sumber: https://www.google.co 

 

Golongan IB dan IIB ditentukan oleh jumlah elektron pada subkulit 4s. Nomor 

periode tetap diambil dari nomor kulit (bilangan kuantum utama) terbesar.   

c. Hubungan Konfigurasi Elektron dengan Bilangan Kuantum dan 

Letak Unsur dalam Tabel Periodik 

Penentuan letak unsur bila diketahui harga bilangan kuantum elektron suatu 

atom atau bila diketahui konfigurasi elektron atom tersebut contohnya adalah 

sebagai berikut. 

Contoh:  

Suatu unsur mempunyai bilangan kuantum: n = 3, l = 2, m = -1, s = + ½. 

Letak unsur tersebut pada tabel periodik adalah: 

Kulit elektron dari unsur tersebut:  
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n = 3     kulit ke-3 

l  = 2   subkulit d 

m = –1  pengisian elektron terakhir dikolom kedua dari 

kiri. 

s = + ½    artinya elektron pertama pada orbital m = –1. 

Diagram elektron 

 

Nomor atom unsur 22, golongan IVB, dan periode 4. 

 

Bahan Bacaan 2 : Sifat Periodik  Unsur 

Hampir semua unsur di alam ditemukan dalam bentuk senyawanya. Hal ini 

disebabkan unsur itu belum stabil sehingga mudah bereaksi dengan unsur 

lainnya. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada harga jari-jari atom, energi 

ionisasi,afinitas elektronnya, dan keelektronegatifan.  

 
Gambar 7.  Unsur-unsur perioda 3 

Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

 

 Unsur-unsur ada yang berwujud padat, cair dan gas. Unsur-unsur Periode 3  

pada tabel periodik dari  kiri ke kanan  berupa padatan (Na , Mg , Al , Si , P , S)  

kemudian berupa gas  (Cl , Ar). Natrium yang paling bersifat logam dan Argon 

bukan logam 
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Keteraturan sifat secara periodik dari kiri kekanan atau dari atas kebawah   

dalam table periodik merupakan keperiodikan sifat unsur. Keperiodikan sifat 

unsur atau sifat periodik unsur terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, 

afinitas elektron dan keelektronegatifan. 

a. Jari-jari atom 

Ukuran jari-jari atom dari suatu unsur ditentukan dengan sinar X, dengan 

mengukur jarak inti atom terhadap pasangan elektron bersama dalam 

ikatannya. 

 

Gambar 8. Jari-jari Cl2 
Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

 

Cara pengukuran jari-jari atom logam dan non logam ditunjukkan seperti pada 

gambar  berikut : 

 

Gambar 9.  Jari-jari Al dan Cl2 
Sumber: Silberberg, General Chemistry, 2007 

 

Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan periode pada tabel 

periodik tertera pada gambar berikut. 
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Gambar 10.  Jari-jari atom 

Sumber: Silberberg, General Chemistry, 2007 

 

Dari gambar tersebut dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:  

1) Dalam tiap-tiap periode unsur golongan 1A mempunyai jari-jari paling 

besar dan ukuran jari-jari menurun sampai unsur golongan VIIIA. 

2) Dalam satu golongan unsur periode ke-1 mempunyai jari-jari paling kecil 

dan ukuran jari-jari naik sampai unsur periode ke-7. 

Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin kecil. 

Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin 

besar. 

Beberapa unsur pada bagian kiri tabel periodik bereaksi dengan unsur lain 

dengan melepaskan elektron dan membentuk ion positip, misalnya Li 

membentuk ion Li+,dan  Na membentuk Na+  

Ukuran jari-jari ion berbeda dengan ukuran jari-jari atomnya seperti yang 

tertera pada gambar berikut. 
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Gambar 11 Jari-jari atom dan ion dari unsur-unsur golongan utama 
Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

Berdasarkan gambar tersebut ukuran ion positif selalu lebih kecil dari ukuran 

atom netralnya sedangkan ukuran ion negatif selalu lebih besar dari ukuran 

atom netralnya. Contohnya unsur-unsur golongan VIIA (F, Cl, Br, I) memiliki 

konfigurasi elektron terluar ns2np5. Unsur ini dapat melengkapi orbital p 

terluar dengan mengikat elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. 

Dengan demikian, ketika sebuah atom fluorin (dengan tujuh elektron di kulit 

terluarnya mengikat satu elektron, ia menjadi ion fluoride, F- yang memiliki 

delapan elektron di kulit terluarnya. Kedelapan elektron menolak satu sama 

lain lebih   ckuat dari pada tujuh elektron pada atom F yang asli, maka awan 

elektron ion mengembang sehingga ion F- jauh lebih besar ukurannya dari F 

atom netral ( lihat pada gambar). 

b. Energi Ionisasi 

Energi Ionisasi pertama (IE1), juga disebut potensial ionisasi pertama, adalah 

jumlah minimum energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang 

terikat paling lemah  dari sebuah atom gas   untuk membentuk ion dengan 

muatan +1 . 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 38 

Contoh: Untuk kalsium, energi ionisasi pertama, IE1 adalah 590 kJ / mol: 

               Ca (g)   +   590 kJ       Ca+ (g) + e- 

Energi ionisasi kedua (IE2) adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk 

melepaskan elektron kedua: 

                    Ca+ (g)    +   1145 kJ   Ca 2+ (g)     +   e- 

IE2 selalu lebih besar dari IE1 karena lebih sulit untuk melepaskan elektron 

dari   ion bermuatan positif. Harga energi ionisasi pertama dari unsur-unsur 

pada tabel periodik tertera pada Gambar berikut. 

 
Gambar 12.  Harga energi ionisasi pertama 

Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan atau satu 

perioda dapat dipelajari melalui gambar grafik berikut  

 

Gambar 13.  Grafik energi ionisasi pertama 
Sumber: Whitten, Chemistry,2010 
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Berdasarkan data pada gambar tersebut, dalam satu periode, dengan 

bertambahnya nomor atom harga energi ionisasi cenderung makin besar. 

Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom harga energi ionisasi 

cenderung makin kecil. 

c. Afinitas Elektron 

Afinitas elektron   (EA) dari unsur dapat didefinisikan sebagai jumlah energi 

yang diserap ketika sebuah elektron ditangkap ke atom dalam keadaan gas 

untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Harga afinitas elektron biasanya 

dinyatakan dengan tanda negatif karena pada proses tersebut dilepaskan 

energi. Jika harga afinitas elektron makin negatif, berarti afinitas elektron 

semakin besar. 

 Contoh:  

          He (g)    +   e-   He-                                           EA= 0 kJ/mol 

          Cl (g)    +    e-    Cl- (g)     +   349 kJ/mol           EA= -349 kJ/mol         

Persamaan pertama mengatakan bahwa helium tidak dapat mengikat elektron 

maka EA = 0kJ/mol.  Persamaan kedua menyatakan bahwa satu mol atom gas 

mengikat satu elektron untuk membentuk ion klorida, energi dilepaskan 

(eksotermis) sebesar 349 kJ. 
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Afinitas beberapa unsur tertera pada Gambar 

 

Gambar 14. Afinitas elektron 
Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

 Unsur-unsur yang terdapat pada golongan VIIA mempunyai afinitas elektron 

yang paling besar, sebab dibandingkan dengan unsur seperiodenya unsur F, 

Cl, Br, dan I paling mudah menangkap elektron, karena jari-jarinya paling kecil. 

Pada Gambar 9.12 tidak terdapat harga afinitas elektron untuk golongan IIA 

dan VIIIA. Hal ini disebabkan unsur golongan IIA subkulit terluarnya telah 

penuh terisi elektron, sedangkan golongan VIIIA kulit terluarnya sudah penuh 

sehingga tidak dapat lagi menerima elektron. 

Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, harga afinitas 

elektron cenderung bertambah besar.  

Dalam satu golongan dengan bertambah nya nomor atom, harga afinitas 

elektron atom cenderung semakin kecil 

d. Keelektronegatifan 

Pada tahun 1932, Linus Pauling ahli kimia dari Amerika membuat besaran lain     

yang dikenal dengan skala keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah 

kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari 

atom lain dalam senyawanya. Unsur dengan keelektronegatifan tinggi               
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(non logam) merupakan unsur yang mudah menangkap elektron untuk 

membentuk anion.  Unsur dengan kelektronegatifan yang rendah (logam) 

merupakan unsur yang mudah melepaskan elektron untuk membentuk 

kation. Harga keelektronegatifan unsur ditentukan dalam Skala Pauling sepeti 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 15. Keelektronegatifan unsur-unsur 
Sumber: Whitten, Chemistry,2010 

Pada gambar 15 dapat dilihat keelektrongatifan fluor memiliki harga 

keelektronegatifan terbesar yaitu 4, artinya fluor paling mudah menarik 

elektron dari atom lain. Fransium dengan harga keelektronegatifan paling 

rendah yaitu 0,7 merupakan unsur yang sangat sukar menarik elektron atau 

lebih mudah melepaskan elektronnya.  

Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, 

keelektronegatifan cenderung makin besar. 

Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, 

keelektronegatifan cenderung makin kecil. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Berikut ini soal UN 3 tahun terakhir untuk topik Sifat Keperiodikan Unsur pada 

Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis  sifat unsur dalam golongan dan 

keperiodikannya, hanya muncul pada soal  UN tahun 2016. Walaupun hanya 

muncul satu kali, topik ini sangat esensial sebagai prasyarat untuk topik 

selanjutnya . 

Soal 

Perhatikan notasi unsur berikut!  

 P,Q, R berturut-turut nomor atomnya 11, 12, 13. Grafik yang menunjukan  

hubungan nomor atom dan energi pengionan yang benar adalah .... 

  
 
Kunci Jawaban : E 
 

Pembahasan : 

Dengan bertambahnya nomor atom energi ionisasi semakin besar, tetapi 

untuk unsur perioda energi ionisasi P < R < Q, hal ini disebabkan karena 
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konfigurasi elektron Q lebih stabil dibandingkan R, dimana semua elektron 

pada Q berpasangan sedangkan R ada elektron yang tidak berpasangan. 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS. 

KISI-KISI SOAL HOTS 

Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Kimia 
Alokasi Waktu : 120 menit 
Jumlah Soal : ……………………… 
Tahun Pelajaran : 2018/2019 

NO 
Kompetensi yang 

Diuji 
Lingkup 
Materi 

Materi Indikator Soal No 
Level 

Kognitif 
Bentuk 

Soal 

1. 

 

3.4 Menganalisis  
kemiripan  sifat 
unsur dalam 
golongan dan 
keperiodikannya 

Sistem 
periodik 

unsur 

 

Sifat 
keperiodikan 

unsur 

Afinitas 
elektron 

 

 

 

 

Jari-jari 
atom 

 

 

 

 

Diberikan beberapa 
reaksi penangkapan 
elektron, peserta didik  
dapat menentukan 
reaksi yang berkaitan 
dengan afinitas elektron 

 

Diberikan beberapa 
unsur dengan nomor 
atomnya , peserta didik 
dapat menentukan 
urutan unsur 
berdasarkan jari-jari 
atom dengan tepat. 

 

Diberikan beberapa 
pernyataan tentang 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

LK2 

 

 

 

 

 

LK2 

 

 

 

 

 

LK2  

Pilihan 
Ganda 

 

 

 

 

 

Pilihan 
ganda 
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NO 
Kompetensi yang 

Diuji 
Lingkup 
Materi 

Materi Indikator Soal No 
Level 

Kognitif 
Bentuk 

Soal 

Jari-jari 
atom 

hubungan perubahan 
jari-jari atom dengan 
nomor atom, peserta 
didik dapat 
menyimpulkan sifat 
keperiodikan jari-jari 
atom  

PG 

   Energi 
ionisasi 

Diberikan unsur-unsur 
Kr, Sb, He, Te, Ar,  dan 
Sn, dengan 
menggunakan sistem 
periodik peserta didik 
dapat mengurutkan 
unsur berdasarkan 
penurunan energy 
ionisasi dalam satu 
golongan dan dalam satu 
perioda 

4 LK2 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis 
kemiripan sifat 
unsur dalam 
golongan dan 
keperiodikannya 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Salah satu sifat keperiodikan unsur  adalah afinitas electron, 

dari reaksi-reaksi berikut yang terkait dengan afinitas 

electron adalah… . 

A. Cu2 +  (aq)  + 2 e-  ----> Cu (s) 

B. Cu2 +  (g)  + 2 e-  ----> Cu (g)+ 

C. Na+ (g) +  e-  -  ----> Na (g) 

D. Na+ (l) +  e-   ----> Na (s) 

E. Na (g) ----> Na+ (g) +  e-   

 

LINGKUP MATERI 

Sistem Periodik 

Unsur 
 

MATERI 

Afinitas elektron 
yaitu energi yang 
terlibat dalam 
proses 
penangkapan  satu 
elektron  oleh ion 
positif dalam wujud 
gas 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan beberapa 
reaksi penangkapan 
elektron, peserta 
didik  dapat 
menentukan reaksi 
yang berkaitan 
dengan afinitas 
elektron 

 

 

 

 

 √ 

 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 46 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis  
kemiripan sifat 
unsur dalam 
golongan dan 
keperiodikannya 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dari unsur- unsur berikut : 3A, 4B, 6C dan 9D, urutan unsur 

berdasarkan jari-jari atom yang tepat adalah .... 

A. A > B > C > D 

B. A > C > B > D 

C. D > C > B > A 

D. B > C > A > D 

E. B > A > C > D 

LINGKUP MATERI 

Sistem Periodik 

Unsur 

 MATERI 

Jari-jari atom 

 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan beberapa 
unsur dengan 
nomor atomnya , 
peserta didik dapat 
menentukan urutan 
unsur berdasarkan 
jari-jari atom 
dengan tepat. 

 

 

 
 
 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis  
kemiripan sifat 
unsur dalam 
golongan dan 
keperiodikannya 

 

Nomor 
Soal 

3 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Salah satu sifat keperiodikan unsur adalah jari-jari atom, 

dengan memperhatikan sifat keperiodikan jari-jari atom 

dapat disimpulkan bahwa .... 

A. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin kecil 

dengan kenaikan nomor atom 

B. Dalm satu periode, jari-jari atom semakin besar 

dengan kenaikan nomor atom 

C. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil 

dengan kenaikan nomor atom 

D. Jari-jari atom yang terbesar menurut golonbgan 

adalah golongan halogen 

E. Jari-jari atom yang terkecil terdapat pada golongan 

alkali  
 

LINGKUP MATERI 

Sistem Periodik 

Unsur 

 MATERI 

Jari-jari atom 

 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan beberapa 
pernyataan tentang 
hubungan 
perubahan jari-jari 
atom dengan nomor 
atom, peserta didik 
dapat 
menyimpulkan sifat 
keperiodikan jari-
jari atom  

 
 
 
 
 
 
 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Kimia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis  
kemiripan sifat 
unsur dalam 
golongan dan 
keperiodikannya 

 
Nomor 

Soal 

4 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

 

Dengan menggunakan sistem periodik , urutkan unsur-

unsur Kr, Sb, He, Te, Ar,  dan Sn menurut : 

a. Penurunan energi ionisasi pertama (IE1) dalam 

satu golongan! 

b. Penurunan energi ionisasi pertama (IE1) dalam 

satu periode! 

 

LINGKUP 
MATERI 
Sistem Periodik 

Unsur 
 

MATERI 

Energi ionisasi 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Diberikan 
unsur-unsur Kr, 
Sb, He, Te, Ar,  
dan Sn, dengan 
menggunakan 
sistem periodik 
peserta didik 
dapat 
mengurutkan 
unsur 
berdasarkan 
penurunan 
energy ionisasi 
dalam satu 
golongan dan 
dalam satu 
perioda 

 
 

 √ 
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Pedoman Penskoran 

No. Jawaban Skor 

1 He > Ar > Kr. Ketiga unsur merupakan unsur gas mulia (golongan VIIIA).  Dari 

ketiga unsur ini, He terletak di paling atas dan Kr di paling bawah. Makin 

kebawah energi ionisasi pertama makin rendah karena jari-jari atom makin 

besar sehingga elekron terluar makin mudah dilepaskan. 

 

25 

2  Te > Sb > Sn. Ketiga unsur adalah unsur periode 5. Te di sebelah kanan Sb dan 

Sn di sebelah kiri Sb. Makin kekanan, energi ionisasi pertama makin besar. 

25 

 Jumlah Skor 50 

 

C. Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi sifat keperiodikan unsur. Refleksi pembelajaran 

dilakukan dengan melihat  kesesuaian antara proses pembelajaran, peserta 

didik, penilaian, dan ketercapaian KD.  

1. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang dirancang dapat 

mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran 

dengan  baik ? 

2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap materi/bahan ajar yang 

disajikan? Apakah  sesuai  dengan yang diharapkan? (Apakah materi 

terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sudah sesuai dengan kemampuan 

awal peserta didik?) 

3. Bagaimana respons Saudara terhadap media pembelajaran yang 

digunakan? (Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik 

menguasai kompetensi/materi yang diajarkan?)     
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4. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dirancang ? Apakah aktivitas pembelajaran tersebut dapat 

melatih siswa berpikir tingkat tinggi (HOTs)?     

5. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap pendekatan, model 

pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan ?   

6. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap teknik pengelolaan kelas yang 

akan dilakukan (perlakuan guru terhadap peserta didik dalam 

mengatasi masalah dan memotivasi peserta didik)?  

7. Apakah Saudara dapat menangkap penjelasan/instruksi yang 

diberikan pada bagian aktivitas pembelajaran  ?    

8. Bagaimanakah tanggapan Saudara terhadap latihan atau penilaian 

yang dikembangkan ?       

9. Apakah Saudara telah mencapai penguasaaan kemampuan 

pembelajaran yang telah dikembangkan ?     

10. Apakah kegiatan menutup pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran?  

11. Apakah Aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) pada meteri terpilih sebagaimana mestinya? 

(Jika tidak seluruhnya, apakah Saudara akan melakukan penyesuaian 

aktivitas pembelajaran pembelajaran dalam rencana pembelajaran?)  

12. Apakah kelemahan yang akan  Saudara temukan dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang telah dirancang?    

13. Apakah kekuatan atau hal-hal baik yang Saudara capai setelah 

mempelajari aktivitas pembelajaran ?   
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

topik sifat keperiodikan unsur dengan menggunakan model discovery learning 

dengan sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) 

Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data 

(Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian 

(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Menganalisis  sifat unsur 

dalam golongan dan keperiodikannya dan 4.4 Menyajikan hasil analisis data-

data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. 

Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang 

dikembangkan  mencapai level pemahaman (C4), yaitu menganalis sehingga 

pada pembelajaran di kelas menuntut Saudara untuk melatihkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan 

menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti 

Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kreativitasnya 

Sebagai prasyarat peserta didik harus menguasai tentang konfigurasi 

elektron, sistem periodik, golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. 

Dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, 

dengan metode diskusi, dapat  melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Pada saat  implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan 

menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep 

sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang 

mengedepankan konstruktivisme.  
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Peserta didik menemukan sendiri keteraturan sifat keperiodikan unsur 

melalui pembelajaran dengan bantuan LKPD yang telah disusun sebelumnya. 

Setelah peserta didik menyelesaikan LKPD dan presentasi hasil diskusi, guru 

memberi penguatan diakhir pembelajaran untuk menghindari salah konsep. 

Berkaitan dengan penilaian, dalam waktu tiga tahun terakhir, unit ini muncul 

dalam instrumen tes UN hanya satu kali yaitu pada tahun 2016. Jenis 

pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level kognitif  penerapan  (L2). 

Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami 

unit ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal 

pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, 

saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang 

mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen 

ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. 

Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.  

Tabel 4. Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah dikembangkan 
berdasarkan Kompetensi Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan 
baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik 
yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan baik     

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 
baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Pedoman Penskoran umpan balik 

Keterangan 

1= tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
Jumlah Total

40
 𝑥 100  

     

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini 

dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 

Saudara memahaminya. 

70 - 79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 

membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 

yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan 

penilaian dan melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan 

baik. 

  



 

 
 

PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapakan dapat menjadi 

referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang 

berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5 

(lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam 

rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, saudara dapat 

menerapkan desain pembelajaran yang telah disusun kepada peserta didik di 

kelas masing-masing.  

Saudara perlu memahami unit-unit dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit 

perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara bersama rekan sejawat 

guru kimia lainnya dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

(PKP) di MGMP masing-masing. Kajian semua komponen unit pembelajaran 

yang disajikan perlu dilakukan, sehingga Saudara mendapatkan gambaran 

teknis mengenai cara mengimplementasikan materi tersebut di kelas. Selain 

itu, diharapkan dapat mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang mungkin akan 

dihadapi.  

Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam  unit pembelajaran  merupakan 

gambaran umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh penulis. Selanjutnya 

Saudara perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-

masing berdasarkan skenario dalam aktivitas pembelajaran unit, sehingga 

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih 

perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS 

dengan mengacu pada contoh soal-soal tes yang disajikan dalam  unit 

pembelajaran.  

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat 

menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang 



 

 
 

terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam 

mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikan dengan 

kalender akademik di sekolah masing-masing.  Harapan penulis, Saudara 

dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam unit 

pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik kimia lainnya.  

Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama 

mengimplementasikan unit pembelajaran ini perlu terus dilakukan. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

dengan rekan sejawat, instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar segera 

menemukan solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang 

ditemukan selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya 

tulis best practice atau karya tulis lainnya.  

Capaian yang diharapkan dari penggunaan unit pembelajaran ini adalah 

terselenggaranya pembelajaran kimia yang optimal sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep, 

prosedural, prinsip dan metakognitif sesuai kebutuhan abad 21. Selain itu 

dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Kami menyadari bahwa unit pembelajaran yang dikembangkan masih jauh 

dari kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat 

disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami 

harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya. 
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LAMPIRAN 

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013       

Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kimia SMA/MA Kelas X, semester 1 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3.   Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4.  Mengolah, menalar, menyaji dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.4   Menganalisis kemiripan sifat 
unsur dalam golongan dan 
keperiodikannya 

4.4  Menyajikan hasil analisis data-
data unsur dalam kaitannya 
dengan kemiripan dan sifat 
keperiodikan unsur 
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