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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 alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Bentuk molekul. 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 mereka 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 bentuk molekul, 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 bentuk molekul melalui percobaan, sekaligus 

mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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KOMPETENSI DASAR DAN RUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas 

X. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada  kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1 . 

Tabel 1. Kompetensi Dasar  dan Target Kompetensi 
 

No Kompetensi Dasar 
 

Target Kompetensi 

3.6  Menerapkan Teori Pasangan 

Elektron Kulit Valensi (VSEPR) 

dan Teori Domain elektron dalam 

menentukan bentuk molekul 

 

1. Menerapkan Teori Pasangan 

Elektron Kulit Valensi (VSEPR) 

dalam menentukan bentuk 

molekul  

2. Menerapkan Teori Domain 

elektron dalam menentukan 

bentuk molekul 

4.6 Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-

bahan yang ada di lingkungan 

sekitar atau perangkat lunak 

komputer 

 

Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-bahan 

yang ada di lingkungan sekitar atau 

perangkat lunak komputer 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK  Pengetahuan IPK Keterampilan 

Kompetensi Dasar 

3.6. Menerapkan Teori Pasangan 

Elektron Kulit Valensi (VSEPR) 

dan Teori Domain elektron dalam 

menentukan bentuk molekul 

 

4.6. Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-

bahan yang ada di lingkungan 

sekitar atau perangkat lunak 

komputer 

 

IPK Pendukung 

3.6.1. Menjelaskan konfigurasi 

elektron pada suatu atom 

3.6.2. Menentukan elektron valensi 

suatu atom   

3.6.3. Meramalkan bentuk molekul 

berdasarkan konfigurasi 

elektron 

3.6.4. Menggambarkan ikatan 

dengan menggunakan struktur 

Lewis 

4.6.1. Mengumpulkan informasi 

tentang bentuk molekul 

4.6.2. Merancang pembuatan model 

molekul dengan menggunakan 

bahan-bahan yang ada di 

lingkungan sekitar  

4.6.3. Menyajikan rancangan model 

molekul dengan menggunakan 

bahan-bahan yang ada di 

lingkungan sekitar  

IPK Kunci 

3.6.5 Menerapkan Teori Pasangan 

Elektron Kulit Valensi (VSEPR) 

dalam menentukan bentuk 

molekul  

 

3.6.6 Menerapkan Teori Domain 

elektron dalam menentukan 

bentuk molekul 

 

4.6.4 Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-

bahan yang ada di lingkungan 

sekitar  
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IPK  Pengetahuan IPK Keterampilan 

IPK Pengayaan 

3.6.7     Menentukan gaya antar molekul 

dalam satu senyawa bentuk 

molekul 

 

 

  



Unit Pembelajaran 

Bentuk Molekul 

 
 15 

APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Air Sebagai Sumber Kehidupan 

Air adalah salah satu kebutuhan primer yang sangat diperlukan oleh mahluk 

hidup di muka bumi ini, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari misalnya 

untuk minum yang memerlukan air yang sehat, yang tidak berwarna, tidak 

berbau. Akhir-akhir ini beredar air minum kemasan yang disebut air oksigen 

dan air Heksagonal. 

Kehadiran produk-produk air ini tentu saja mengundang rasa penasaran di 

banyak kalangan, hingga diantara mereka banyak yang bertanya apa bedanya 

antara air yang beroksigen dan air Heksagonal dengan air biasa ???. 

 

 

Gambar 1.  Air minum 
Sumber: http://suli5kebagusan.blogspot.com 

Secara struktur, air  memiliki kesamaan, yaitu tersusun atas 2 atom hidrogen 

dan 1 atom oksigen (H2O), jadi sebenarnya semua jenis air yang ada di dunia 

ini mengandung oksigen. Jadi apa bedanya air oksigen dengan air heksagonal 

dibandingkan dengan air yang kita minum sehari-hari ? 

Air biasa  dan Air ber Oksigen (di pasaran biasa disebut air RO) adalah dua 

jenis air yang termasuk dalam kelompok AIR PENTAGONAL. Perbedaan yg 

mencolok terdapat dalam kandungan oksigen terlarutnya dan kandungan 

http://suli5kebagusan.blogspot.com/
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mineral. Karena pada pembuatan air ber oksigen, oksigen di paksa masuk 

kedalam air dengan tekanan dan suhu tertentu.  

 

Pada air biasa dan air yang beroksigen hanya lima molekul H2O yang 

berkelompok membentuk formasi pentagonal, selanjutnya kelompok-

kelompok tersebut membentuk rangkaian berupa air yang kita jumpai sehari-

hari. Pada air Heksagonal, enam molekul H2O berkelompok membentuk 

formasi heksagonal (segi enam) fenomena ini terjadi karena air dipengaruhi 

oleh gelombang magnet dan radiasi elektrik tertentu (gelombang panjang 

infra merah). 

Air heksagonal memiliki perbedaan dengan air biasa. perbedaan ini 

berpengaruh terhadap perjalanan reaksi biokimia. Sifat air ini, yang 

membentuk kelompok kecil dan stabil, sangat menguntungkan untuk 

kesehatan tubuh manusia. ia lebih mudah masuk kedalam sel, mengaktifkan 

proses metabolisme sel, dan mengahasilkan lebih banyak energi, selanjutnya 

dia juga lebih efektif melarutkan dan membuang zat sisa metabolisme yang 

berupa racun bagi tubuh.    Cairan tubuh manusia terdiri atas tiga golongan, air 

heksagonal menempati porsi terbesar yaitu 62% sedangkan air pentagonal 

24% dan sisanya 14% berbentuk tethahedral yang terkait satu sama lain 

membentuk rantai. oleh karna itu tubuh kita sangat membutuhkan air 

heksagonal. Penurunan air heksagonal dalam tubuh hingga 50-60% akan 

menyebabkan kematian. 

Bahan pengawet dan pewarna makanan, antibiotik, logam berat pada ikan 

tercemar, residu pestisida pada buah dan sayuran, radiasi alkohol, stres serta 

depresi, dapat merusak air heksagonal yang telah ada dalam tubuh 

sebelumnya dan meningkatkan volume air pentagonal di dalam cairan tubuh. 

Bahkan faktor-faktor tersebut bisa secara langsung memicu terbentuknya sel 

kanker. Bila sel kanker ini mati pengaruhnya bagi tubuh tidak berbahaya tapi 
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jika sel itu tetap hidup ia akan mempengaruhi sel lainnya sehingga kanker 

makin meluas. 

Keberadaan air heksagonal yang cukup dalam tubuh, sangat baik bagi 

kesehatan tubuh. ia dapat meningkatkan kualitas cairan sel tubuh, 

memberikan lebih banyak energi pada sel, membantu melindungi inti sel dari 

zat sisa metabolisme, meningkatkan kemampuan sel untuk menetralisir dan 

membuang toksin, meningkatkan kandungan oksigen, meningkatkan daya 

serap terhadap zat gizi serta meningkatkan kemampuan sel untuk 

memperbaiki diri. 

Mengapa bentuk molekul air  biasa dengan air heksagonal berbeda? Hal ini 

dapat dijelaskan dengan teori VSEPR yang akan dibahas pada unit ini .  
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik  Bentuk Molekul  pada 

Kompetensi Dasar 3.6 Menerapkan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi 

(VSEPR) dan Teori Domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. 

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 Bentuk Molekul. 

A. Soal UN tahun 2016 

No. Soal 

1 
 
Perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut  

 
Bentuk molekul yang terjadi antara 2 unsur jika berikatan sesuai aturan 
oktet adalah ....  
(A) Linear  
(B) Segitiga datar  

(C) Segitiga piramid  
(D) Tetrahedral  
(E) Segitiga bipiramid  
 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Penalaran (LK 3) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.4 Menerapkan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi 

(VSEPR) dalam menentukan bentuk molekul  
 

Diketahui : Konfigurasi elektron  

Ditanyakan : Bentuk molekul  
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Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Konfigurasi elektron dan VSEPR 

No. Soal 

2  
Perhatikan struktur Lewis beberapa senyawa kimia berikut!  

 
 Senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet dan duplet adalah ....  
(A) P  

(B) Q  

(C) R  

(D) S  

(E) T  
 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.5 Menggambarkan ikatan dengan menggunakan struktur 

Lewis 

Diketahui : Struktur Lewis 

Ditanyakan : Senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet dan duplet  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Struktur Lewis aturan oktet dan duplet 
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B. Soal UN tahun 2017 

No. Soal 

1 
Gambar Lewis  senyawa SO2 yang paling tepat adalah … 
(nomor atom S=16, O=8) 

A.  
 

B.  

C.  
 

D.  
 

E.  

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.6 Menggambarkan ikatan dengan menggunakan struktur 

Lewis 

Diketahui : Nomor aton S dan O 

Ditanyakan : Gambar Lewis untuk senyawa SO2  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Struktur Lewis 

 

No. Soal 

2 
Konfigurasi elektron dari unsur D dan E. 

 
Rumus kimia dan bentuk molekul yang terbentuk jika kedua unsur 
tersebut berikatan adalah …. 
A. ED, linier 
B. ED5, bipiramida trigonal 
C. E2D , linear 
D. ED2 , planar bentuk V 
E.  E4D, tetrahedron 
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Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.3 Meramalkan bentuk molekul berdasarkan konfigurasi 

elektron 

Diketahui : Konfigurasi elektron 

Ditanyakan : Rumus kimia dan bentuk molekul 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
VSEPR 

 

C. Soal UN tahun 2018 

No. Soal 

1 
Perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y berikut. 
X: 1s2 2s22p6 3s23p3 
Y: 1s2 2s22p6 3s23p5 
Jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa, rumus kimia dan bentuk 
molekul yang benar adalah …. 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.7 Menerapkan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi 

(VSEPR) dalam menentukan bentuk molekul  
 

Diketahui : Konfigurasi elektron 
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Ditanyakan : Rumus kimia dan bentuk molekul 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
VSEPR 

 

 

No. Soal 

2 
Jika unsur 7A dan 17B berikatan, struktur Lewis yang benar adalah .... 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : 
Aplikasi (LK 2) 

Indikator yang 
berkesesuaian 

: 
3.6.4 Menggambarkan ikatan dengan menggunakan struktur 
Lewis 

Diketahui : Unsur 7A dan 17B berikatan 

Ditanyakan : Struktur Lewis yang benar 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
 
Struktur Lewis 

  



Unit Pembelajaran 

Bentuk Molekul 

 
 23 

BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1 

Aktivitas pembelajaran bentuk molekul dilaksanakan dalam satu kali 

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

dengan tahap/sintak sebagai berikut 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 ini adalah peserta didik dapat menerapkan teori VSEPR dan 

domain elektron untuk menentukan bentuk molekul melalui kegiatan diskusi 

kelompok 

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.  

Pada kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mempelajari teori VSEPR 

menggunakan balon sebagai model dari ikatan dalam molekul dan bentuk 

molekul. Berikutnya mempelajari bentuk molekul berdasarkan domain 

elektron melalui kajian literasi dan lembar kerja, kemudian mendiskusikan 

dan mengklasifikasikan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dan domain 

elektron.  

Langkah-langkah berikutnya mengikuti tahapan/sintak model pembelajaran 

discovery learning 
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Pemberian rangsangan (Stimulation)  

Guru menayangkan video yang  menggambarkan bentuk geometri bangun 

ruang yang akan dipelajari pada topik bentuk molekul. Video dapat dilihat di 

https://www.youtube.com/watch?v=3US2zfMRTbc 

Peserta didik mengamati tayangan video tentang bentuk geometri bangun 

ruang, kemudian menjawab pertanyaan guru  : Apakah perbedaan air biasa, 

air beroksigen  dan air heksagonal yang sekarang banyak beredar di pasaran? 

Apakah ketiga air biasa, air beroksigen, dan air heksagonal mempunyai bentuk 

molekul yang sama? 

Pernyataan/ identifikasi masalah (Problem statement) 

Pada tahap ini peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru 

tentang bentuk molekul berdasarkan VSEPR dan domain elektron. Pertanyaan 

yang akan didiskusikan adalah: 

1. Mengapa bentuk molekul itu berbeda?  

2. Pernahkah kalian mendengar tentang teori  VSEPR? Apa yang dimaksud 

dengan teori VSEPR? 

3. Apa yang kamu ketahui tentang domain elektron? Apa yang dimaksud 

dengan domain elektron? 

Pengumpulan Data (Data Collection) 

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 teori domain elektron dan VSEPR                           

https://www.youtube.com/watch?v=3US2zfMRTbc
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dengan bentuk molekul melalui kegiatan kolaboratif,  diskusi  dan LKPD 

Menentukan bentuk molekul berdasarkan VSEPR. 

Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan teliti bentuk geometris 

dari setiap ikatan yang dibuat dengan menggunakan balon dan 

menggambarnya pada LKPD. 

Guru meminta peserta didik membuat molekul dengan menggunakan 

molymod dan mengingatkan untuk mengukur sudut ikatan pada molekul 

dengan menggunakan busur derajat. 

 

Pengolahan Data (Data Processing) 

Pada tahap ini kegiatan mengolah data dan informasi dapat dilakukan melalui 

diskusi, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Peserta didik secara berkelompok dengan pembagian peran dan 

tanggungjawab dan  berdiskusi dan untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan tentang bentuk molekul setelah melakukan aktivitas pada  LKPD. 

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  bekerjasama dan berdiskusi untuk memeriksa kembali hasil 

kegiatan bentuk molekul  dengan menggunakan berbagai sumber belajar.  

Hasil kerja kelompok  berupa gambar bentul molekul pada kertas manila di 

tempelkan di dinding ruang kelas. 

Masing-masing kelompok memperhatikan hasil kerja kelompok lain yang 

telah ditempelkan di dinding, saling mencermati, menghargai hasil karya 

kelompok lain untuk dibandingkan dengan hasil karya kelompok sendiri, 
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kemudian mediskusikan kembali hasil pengamatannya di kelompok masing-

masing. 

Guru menilai keaktifan peserta didik baik individu maupun kelompok selama 

diskusi  maupun pada saat menyajikan hasil karya kelompok. 

Guru memberi penguatan materi bentuk molekul berdasarkan hasil presentasi 

peserta didik sehingga materi bentuk molekul dapat dipahami oleh peserta 

didik. 

Menarik kesimpulan/generalisasi  (Generalization) 

Berdasarkan hasil kegiatan kolaborasi dan diskusi tentang bentuk molekul, 

peserta didik dibimbing guru menyimpulkan materi yang dibahas yaitu 

tentang bentuk molekul. 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan dalam 

aktivitas pembelajaran yaitu menentukan bentuk molekul dengan 

menggunakan balon dan molymod. Pada LKPD ini terdiri dari dua kegiatan, 

yang pertama membuat bentuk molekul dengan balon, dan yang kedua 

menentukan bentuk molekul senyawa dengan menggunakan molymod. 
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LKPD 1. Menentukan Bentuk Molekul Berdasarkan VSEPR 

Tujuan : Menentukan bentuk molekul berdasarkan VSEPR 

Alat/Bahan  : balon dan molymod 

Langkah kegiatan  : 

Pada setiap kelompok dalam kegiatannya menggunakan 20 buah balon 

dengan berbagai warna, tiap warna menunjukkan atom penyusun bentuk 

molekul! 

1. Tiuplah 20 balon dengan ukuran hampir sama! 

2. Buatlah ikatan balon, masing-masing jumlah balon mulai dari: 2, 3, 4, 5, dan 

6 buah! 

3. Ikatlah balon dengan ketat, sehingga satu sama lain sampai terjadi saling 

tolak menolak! 

4. Amati bentuk geometris dari setiap ikatan dan gambar strukturnya! 

5. Menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dapat dibuat 

sederhana dengan menggunakan balon tiup dengan memperhatikan: 

a. Untuk setiap domain yang merupakan PEI (tunggal, rangkap 2, maupun 

rangkap 3) menggunakan balon tiup dengan meniup dengan ukuran 

yang sama. 

b. Untuk setiap domain yang merupakan PEB( lone pair) menggunkanan 

balon tiup dengan meniup dengan ukuran yang sama, namun lebih 

besar daripada balon PEI. 

c. Untuk setiap model molekul, susun dan ikat balon yang telah ditiup. 

d. Bentuk molekul yang membentuk ruang hanya ditentukan oleh 

pasangan elektron ikatan (PEI), PEB tidak digambar dalam bentuk 

molekul 

6. Buatlah bentuk molekul senyawa BF3, CH4, NH3, dan H2O dengan 

menggunakan molymod! 
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7. Gambarlah bentuk molekul  dari balon dan molymod dalam tabel yang 

telah disediakan 

 

 
1. Gambar model bentuk molekul dengan menggunakan balon 

No Gambar Balon Bentuk Molekul Struktur Lewis 
Contoh 

Senyawa 

1 
 

 

 
linier 

  

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
 

 

   

 

Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut diatas 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. Gambar model bentuk molekul dengan menggunakan  molymod 
 



Unit Pembelajaran 

Bentuk Molekul 

 
 29 

No 
Rumus Kimia 

Molekul 
Bentuk Molekul 

Jumlah domain 
elektron 

Rumus Domain 

1 BF3 

 

…. 
 

 

…. AX3E0 

2 CH4 

 

…. 

 
 

…. ….. 

3 NH3 

 
…. 

 

 

4 …. 

4 H2O 

 
….. 

 

 

…. …. 

 

Apa yang dapat dijelaskan tentang hubungan bentuk molekul dengan jumlah 

domain elektron?  

Simpulkan hasil kegiatan tersebut.   
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C. Bahan Bacaan 

1. Teori Tolakan Pasangan Elektron Kulit Valensi 

Bentuk molekul merujuk pada susunan tiga dimensi dari atom-atom dalam 

molekul.  Di dalam suatu molekul terdapat suatu atom yang menjadi pusat dan 

dikelilingi oleh atom-atom lain yang berikatan baik ikatan tunggal, rangkap 

dua atau tiga. Struktur lewis dari suatu molekul menggambarkan posisi 

pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat baik pasangan elektron  

ikatan (PEI) atau pasangan elektron bebas (PEB).  

Untuk molekul yang relatif kecil atom pusatnya mengandung dua hingga enam 

ikatan, bentuknya dapat diramalkan dengan menggunakan teori Tolakan 

Pasangan Elektron Kulit Valensi atau lebih dikenal dengan teori Valence Shell 

Electron Pair Repulsion (VSEPR). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa 

pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang mengelilingi 

atom pusat cenderung berada sejauh mungkin satu sama lainnya karena saling 

tolak menolak. 

Teori VSEPR dapat digambarkan dengan menggunakan model balon  

     

Linier Trigonal planar Tetrahedral Trigonal 
Bipyramidal 

Octahedral 

 
Gambar 2.  Bentuk geometri balon-balon dalam ikatan 

Sumber: General Chemistry, Ebbing 
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Jika sudut antara balon dengan balon diukur didapat data sebagai berikut 

 
 Gambar 3.  Bentuk molekul dan sudut  ikatan 

Sumber: Chemistry The Molecular Nature of Matter and Change 

 

Bentuk geometri molekul tersebut merupakan bentuk dari molekul yang 

memiliki ikatan kovalen tunggal, dan semua pasangan elektron pada atom 

pusat berupa pasangan elektron ikatan. Bagaimana dengan molekul yang 

memiliki ikatan kovalen rangkap dua atau tiga? Untuk menjawab ini  

digunakan teori domain elektron.  Teori domain elektron merupakan 

penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron berarti suatu wilayah yang 

ditempati oleh elektron. Domain elektron dapat pula disebut kelompok 

elektron. Prinsip teori domain elektron  adalah: setiap elektron ikatan (baik 

itu ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap tiga) berarti 1 domain dan setiap 

pasangan elektron bebas dinyatakan sebagai 1 domain. Ikatan rangkap dua 

dan ikatan rangkap tiga daya tolak menolaknya disamakan dengan ikatan 

tunggal.  

Melalui teori ini, dapat meramalkan bentuk molekul dan ion secara sistematis.  

Untuk mempelajari ini, molekul-molekul dibagi kedalam dua golongan, yaitu 

molekul dengan atom pusat yang memiliki pasangan elekton ikatan saja dan 

molekul yang memiliki pasangan elektron bebas dan ikatan seperti yang 

ditunjukkan pada gambar berikut. 
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B

Cl

Cl Cl

Ikatan tunggal  

O OC

ikatan rangkap  

O

H H

pasangan elektron

pasangan elektron 
terikat  

Gambar 4.  Ikatan dan pasangan elektron pada molekul 
Sumber: Chemistry The Molecular Nature of Matter and Change 

               

2. Bentuk Molekul Berdasarkan Teori Domain Elektron 

Bentuk-bentuk molekul dituliskan dalam beberapa rumus dengan lambang 

huruf-huruf, ada beberapa huruf yang melambangkan atom pusat, pasangan 

elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas yaitu: 

A = atom pusat 

X = jumlah pasangan elektron  ikatan    

E = jumlah pasangan elektron bebas 

 Berbagai bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron dijelaskan 

sebagai berikut.  

a. Bentuk Molekul dengan Dua Pasangan Elektron atau Dua Domain 

Elektron di sekitar Atom Pusat   

Pada uraian ini bentuk molekul hanya diambil dari molekul-molekul yang 

hanya mengandung dua unsur saja sepeti CH4, H2O, XeF6. dan dilambangkan 

dengan A dan X. Bentuk molekul dengan dua pasangan elektron di sekitar atom 

pusat tertera pada tabel berikut. 
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Tabel 3. Bentuk Molekul dengan Dua Domain Elektron 

Struktur Lewis Klasifikasi Bentuk 
Molekul 

Keterangan 

 BeCl2  

 

 

AX2  

 

 

 

Berilium klorida memiliki 
dua pasangan elektron 
yang mengelilingi atom 
pusat dan berada pada 
ujung-ujung yang 
berlawanan satu garis 
lurus agar keduanya 
berada sejauh mungkin 
satu sama lain. Sudut Cl-Be-
Cl diramalkan 1800,dan 
molekulnya berbentuk 
linier 

CO2 

 

 

AX2   

 

 

Karbon dioksida memiliki 
dua kelompok pasangan 
atau domain elektron yang 
membentuk ikatan 
rangkap. Dua kelompok ini 
tolak menolak sejauh 
mungkin sehingga  CO2  
membentuk Linier.  

 

Dua domain elektron yang berada di sekitar atom pusat akan tolak menolak 

membentuk susunan elektron linier. 

b. Bentuk Molekul dengan Tiga Pasangan Elektron atau tiga domain 

elektron  di sekitar Atom Pusat   

Bentuk molekul atau ion dengan tiga domain elektron di sekitar atom pusat 

tertera pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Bentuk Molekul dengan Tiga Domain Elektron 

Struktur 
Lewis 

Klasifikasi Bentuk Molekul Keterangan 

BF3 

 

 

AX3  

 

Boron trifluorida memiliki tiga 
pasangan elektron. Dalam susunan 
yang paling stabil, ketiga ikatannya 
mengarah pada titik sudut segitiga 
sama sisi. Bentuk molekul BF3 
adalah segitiga datar dengan sudut 
1200 

NO3- 

 

 

AX3  

 

Ion nitrat memiliki  empat pasangan 
elektron, dua pasang elektron 
membentuk ikatan tunggal dan dua 
pasang elektron membentuk ikatan 
rangkap. Bentuk ion NO3- adalah 
segitiga planar dengan sudut ONO 
1200 

SO2 

 

 

 

AX2E  

 

Belerang dioksida memiliki emptat  
pasangan elektron pada atom pusat.  
Dua PEI ikatan rangkap dan satu 
adalah PEB. Susunan   dari domain 
elektron adalah segitiga datar. Tapi 
karena salah satunya PEB, maka 
molekul SO2 memiliki bentuk V atau 
bentuk “tekuk” dengan  sudut OSO  
lebih kecil dari 1200. 

 

Tiga pasangan elektron terikat yang berada di sekitar atom pusat akan tolak 

menolak  sehingga terbentuk susunan elektron segitiga planar.  Jika ada satu 

PEB maka geometri molekul bebrbentuk sudut. 

c. Bentuk Molekul dengan Empat Pasangan Elektron atau empat 

domain  di sekitar Atom Pusat   

Bentuk molekul dengan empat pasangan elektron di sekitar atom pusat tertera 

pada tabel berikut. 
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Tabel 5. Bentuk Molekul dengan Empat Pasangan Elektron 

Struktur 
Lewis 

Klasifikasi Bentuk Molekul Keterangan 

     CH4  

 

AX4 

 

Metana mengandung empat 
ikatan kovalen.   Atom C 
terletak pada pusat 
tetrahedral dan empat atom H 
terletak pada sudut-sudutnya.  
Sudut ikatan H-C-H adalah 
109,50. 

NH3 

 

 

AX3E  

 

Amonia mengandung 4 
pasang elektron, 3 PEI   dan 1 
PEB Struktur ruang elektron 
membentuk  tetrahedral. Oleh 
karena ada 1PEB yang daya 
tolaknya lebih kuat dari PEI 
maka bentuk molekul NH3 
adalah piramida segitiga 
dengan sudut H-N-H adalah 
107,5 º 

H2O 

 

 

 

AX2E2  

 

Air mengandung empat 
pasangan elektron pada atom 
pusat O. Dua  PEI dan dua   
PEB.  Struktur ruang keempat 
pasangan elektron adalah 
tetrahedral. Tapi karena ada 2 
PEB, maka molekul  H2O 
memiliki bentuk V atau 
bentuk “tekuk” dengan sudut 
H-O-H adalah 104,5 º 

 

Empat pasangan elektron terikat yang berada di sekitar atom pusat akan tolak 

menolak  sehingga terbentuk struktur ruang elektron tetrahedral dengan 

sudut-sudut ikatan yang sama yaitu 109,5 º.  Jika ada PEB diantara pasangan 

elektron tersebut maka sudut-sudut ikatan yang dibentuk oleh PEB akan lebih 

kecil dari 109,5 º.  
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d. Bentuk Molekul dengan lima Pasangan Elektron atau lima domain  di 

sekitar Atom Pusat 

Bentuk molekul atau ion dengan lima pasangan elektron di sekitar atom pusat 

tertera pada tabel berikut.  

Tabel 6. Bentuk Molekul dengan Empat Pasangan Elektron 

Rumus 
Molekul 

Klasifikasi Bentuk 
Molekul 

Keterangan 

PCl5        

AsF5 

  

 

AX5  

 

Molekul yang  mengandung lima 
pasangan elektron yang 
mengelilingi atom pusat 
membentuk  molektul bipiramida 
segitiga.  Sudut antara dua ikatan 
ekuatorial adalah 1200, sudut 
antara ikatan aksial dan ikatan 
ekuatorial adalah 900  

SF4 

XeO2F2 

AX4E 

 

Molekul yang mengandung lima 
pasang elektron dengan 4 PEI   
dan 1 PEB memiliki bentuk 
molekul Seesaw atau jungkat-
jungkit   

ClF3 

BrF3 

 

AX3E2 

 

 Molekul yang mengandung lima 
pasang elektron dengan 3 PEI   
dan 2 PEB memiliki bentuk 
molekul T-Shape atau bentuk T 

XeF2 AX2E3 

 

Molekul yang mengandung lima 
pasang elektron dengan 3 PEI   
dan 2 PEB memiliki bentuk 
molekul  Linier 

 

Lima pasangan elektron   yang berada di sekitar atom pusat akan tolak 

menolak  sehingga terbentuk struktur ruang elektron bipiramidal trigonal 
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e. Bentuk Molekul dengan Enam Pasangan Elektron atau enam domain  

di sekitar Atom Pusat   

Enam pasangan elektron di sekitar atom pusat akan membentuk struktur 

ruang elektron oktahedral. Contoh molekul tertera pada tabel berikut. 

Tabel 7. Bentuk Molekul dengan Enam Domain Elektron 

Struktur 
Lewis 

Klasifikasi 
VSEPR 

Bentuk Molekul Keterangan 

SF6        

  

 

AX6 

 

Molekul yang  mengandung 
enam pasangan elektron yang 
mengelilingi atom pusat 
membentuk molektul 
oktahedral. Semua sudut ikatan 
adalah 900    

BrF5 

XeOF4 

AX5E 

 

Molekul yang mengandung 
enam pasang elektron dengan 5 
PEI dan 1 PEB  memiliki bentuk 
molekul piramida segiempat 

XeF4 AX4E2 

 

Molekul yang mengandung 
enam pasang elektron dengan 4 
PEI dan 2 PEB  memiliki bentuk 
molekul segiempat planar 

 

Enam pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat akan tolak 

menolak  sehingga terbentuk struktur ruang elektron oktahedral. 

Dari bentuk-bentuk molekul yang ada pada contoh-contoh ternyata bentuk 

molekul sangat dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron yang mengelilingi 

atom pusat baik PEI atau PEB. Bentuk molekul akan lebih rumit jika atom 

pusatnya memiliki pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan.  

Dalam molekul tersebut terdapat tiga jenis gaya tolak antara pasangan 

elektron ikatan, antara pasangan elektron bebas, dan antara pasangan 

elektron ikatan dengan pasangan elektron bebas. Secara umum, gaya tolak 

menurun menurut urutan berikut : 
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Elektron-elektron dalam suatu ikatan ditahan oleh gaya tarik inti kedua atom 

yang berikatan. Elektron-elektron ini mempunyai “distribusi ruang” yang 

lebih kecil dibandingkan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan 

mengalami tolakan yang lebih kuat dari pasangan elektron bebas tetangganya 

dan dari pasangan elektron ikatan.   

Untuk meramalkan bentuk molekul menggunakan teori VSEPR, ada beberapa 

langkah yang dapat dilakukan. 

1) Tulis struktur Lewis molekul tersebut.  

2) Hitung jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat (pasangan elektron 

ikatan dan pasangan elektron bebas).  Perlakukan ikatan rangkap dan 

ikatan rangkap tiga seolah-olah seperti ikatan tunggal.    

3) Gunakan Tabel 6 sampai dengan 7 untuk memperkirakan  bentuk  

molekulnya. 

4) Dalam memperkirakan sudut ikatan, perhatikan bahwa pasangan elektron 

bebas saling tolak-menolak lebih kuat dengan pasangan elektron bebas 

yang lain atau dengan pasangan elektron ikatan dibandingkan tolak-

menolak antara pasangan elektron ikatan lainnya. Contoh memperkirakan 

bentuk molekul dari beberapa molekul.  

 

Molekul AsH3 

▪ Stuktur Lewis AsH3 =  H—As ---H 

 

▪ Jumlah pasangan elektron di sekeliling As = 4 pasang  

▪ ( 3 PEI dan 1 PEB )   

Tolakan  
PEB-PEB 

PEB-PEB 

 
Tolakan  
PEB-PEI 

Tolakan PEI-

PEI 

H 
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▪  Klasifikasi VSEPR = AX3E 

▪  Bentuk molekul AsH3 adalah segitiga piramida    

 

Gambar 5. Molekul AsH3 

Sumber: https://id.wikipedia.org 

Sudut   H-As-H tidak dapat diramalkan secara tepat, tetapi  lebih kecil dari 

109,50 karena tolakan antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan 

elektron bebas pada As lebih besar daripada tolakan antara pasangan elektron 

ikatan. 

   Molekul AlCl4
-  

▪ Struktur Lewis AlCl4
-  =  

▪ Jumlah pasangan electron di sekeliling Al = 4 pasang  (4 PEI)   

▪  Klasifikasi VSEPR = AX4 

▪ Bentuk molekul   AlCl4- adalah tetrahedral. 

▪ Sudut Cl-Al-Cl adalah    109,50 

 
 

Gambar 6. Molekul AlCl4   

Sumber: https://id.wikipedia.org 

 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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3. Gaya Antar Molekul 

Gaya yang terjadi antar atom bermacam-macam sehingga terbentuk ikatan 

ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di antara molekul-molekul pun dapat 

mengalami gaya tarik-menarik walaupun sangat lemah. Gaya-gaya ini disebut 

gaya antarmolekul, contohnya gaya van der Waals yang terdiri dari gaya dipol-

dipol dan gaya dispersi. Gaya antarmolekul jauh lebih lemah daripada gaya 

intramolekul. Gaya antarmolekul dapat mempengaruhi sifat fisik molekul-

molekul. 

1. Gaya van der Waals 

Gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan molekul-

molekul nonpolar. Pada molekul-molekul polar gaya ini disebut gaya dipol-

dipol, sedangkan pada molekul nonpolar disebut gaya dispersi (gaya London). 

a) Gaya Dipol-Dipol 

Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, 

yaitu antara molekul-molekul yang memiliki momen dipol. Asal gaya ini adalah 

gaya elektrostatik dimana makin besar momen dipolnya makin kuat gayanya. 

Molekul hidrogen klorida bersifat polar artinya memiliki kutub positif dan 

kutub negatif. Pada molekul hidrogen klorida terdapat  ikatan kovalen dimana 

atom klor lebih elektronegatif dari pada hidrogen maka pasangan elektron 

cenderung tertarik oleh Cl sehingga molekul HCl jadi memiliki dipol.  

 

Gambar 7. Gaya dipol-dipol pada HCl 
Sumber:  https://www.google.com 

 

https://www.google.com/
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b) Gaya Dispersi [Gaya London]  

Pada molekul nonpolar misalnya pada Cl2, Br2 dan I2 elektron tersusun dengan 

merata di antara atom-atom. Pada suatu saat, molekul tersebut bisa memiliki 

dipol akibat gerakan elektron-elektron yang menyebabkan elektron tersebut 

berada di dekat salah satu atom. Dipol yang terjadi tidak permanen atau dipol 

sesaat, tetapi dapat menimbulkan gaya tarik- menarik antar molekul-molekul 

nonpolar tadi. Gaya ini disebut gaya dispersi atau gaya London yang diambil 

dari nama penemunya Fritz London, ahli fisika Jerman yang menjelaskan dasar 

mekanika kuantum pada gaya tarik-menarik. 

 Terjadinya gaya London dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 8. Gaya London pada molekul nonpolar 
Sumber: https://www.google.com 

 

Berdasarkan gambar tersebut, gaya dispersi adalah gaya tarik-menarik yang 

timbul sebagai hasil dipol-dipol yang terinduksi sementara dalam atom atau 

molekul. Gaya dispersi sangat lemah, tetapi dapat bertahan sehingga 

antarmolekul dapat mengalami tarik-menarik. Molekul yang lebih besar lebih 

mudah membentuk momen dipol sesaat karena awan elektronnya lebih 

mudah berayun. Gaya dispersi berkaitan dengan titik didih senyawa, makin 

kuat gaya dispersi titik didih senyawa makin tinggi.  

c) Gaya Interaksi dipol-non dipol 

Gaya tarik menarik yang terjadi antara molekul yang memiliki dipol dan yang 

tidak memiliki dipol disebut interaksi dipol-non dipol. Interaksi terjadi secara 

https://www.google.com/
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induksi, ujung molekul dipol yang bermuatan positip menginduksi  awan 

elektron molekul yang tidak mempunyai dipol. Akibatnya molekul yang tidak 

memiliki dipol membentuk dipol sesaat (dipol sementara).  Setelah terbentuk 

dipol sesaat akan terjadi ikatan antara molekul dipol dan molekul dipol sesaat. 

Pada senyawa BF3 terjadi gaya tarik menarik antara molekul BF3 (non polar) 

dengan IF3 (polar). BF3 dapat larut dalam IF3 karena ujung molekul IF3 

menginduksi BF3 membentuk dipolsesaat. Gaya dipol - non dipol, 

yaitu: Gaya antara molekul polar dengan molekulnon polar yang akan 

menghasilkan gaya dipol-dipol terimbas. 

 

Gambar 9. Gaya interaksi dipol-non dipol 
Sumber: https://id.m.wikipedia.org  

 

2. Ikatan Hidrogen 

Ikatan hidrogen terjadi jika atom-atom hidrogen yang terikat pada atom N,O, 

dan F tertarik secara elektrostatik kepada pasangan elektron bebas pada atom 

N, O, dan F dari molekul lain.  

Ikatan hidrogen terjadi pula pada NH3. Grafik titik didih hidrida golongan V 

dan VII tertera pada grafik berikut. 

https://id.m.wikipedia.org/
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Gambar 10. Titik didih senyawa hidrida gol V dan VII 
Sumber: https://id.m.wikipedia.org  

 

Dari grafik-grafik tersebut yang menggambarkan titik didih hidrida golongan 

VA, VIA, dan VIIA terlihat bahwa NH3, H2O, dan HF mempunyai titik didih yang 

lebih tinggi dari hibrida yang segolongannya. Hal ini disebabkan oleh adanya 

ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya. 

 

Gambar 11. Molekul air saling berikatan 
Sumber: https://id.wikipedia.org 

  

https://id.m.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik bentuk molekul  yang muncul di UN 

tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu, 

bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang 

disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh 

saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu 

mencermati dengan baik bagian ini, sehingga saudara dapat terampil 

mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi 

yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

1. Soal UN tahun 2016 

No. Soal 

1 
 
Perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut  

 
Bentuk molekul yang terjadi antara 2 unsur jika berikatan sesuai aturan 
oktet adalah ....  
(A) Linear  

(B) Segitiga datar  
(C) Segitiga piramid  

(D) Tetrahedral  
(E) Segitiga bipiramid  
 

Pembahasan  

Terbentuk ikatan TQ3, bentuk molekul yang sesuai aturan oktet adalah tetrahedral. 

Kunci jawaban : D 
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No. Soal 

2  
Perhatikan struktur Lewis beberapa senyawa kimia berikut!  

 
 Senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet dan duplet adalah ....  
(A) P  

(B) Q  

(C) R  

(D) S  

(E) T  
 

Pembahasan  

Aturan duplet jumlah elektron yang digunakan =2 sedangkan aturan duplet 
jumlahnya = 8, senyawa yang tidak mengikuti aturan duplet dan oktet adalah 
senyawa R. 

Jawaban : C 
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2. Soal UN tahun 2017 

No. Soal 

1 Gambar Lewis  senyawa SO2 yang paling tepat adalah …(nomor atom 

S=16, O=8) 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Pembahasan 

Struktur Lewis adalah struktur dengan gambaran elekron valensi atom-atomnya. 

Penggabungan electron valensi dari suatu atom dengan atom lainnya akan 

memenuhi kaidah octet dimana atom tersebut akan stabil jika dikelilingi oleh 8 

elektron. dan semua elektron berpasangan. 

Jawaban :  B 

 

No. Soal 

2 
Konfigurasi elektron dari unsur D dan E. 

 
Rumus kimia dan bentuk molekul yang terbentuk jika kedua unsur 
tersebut berikatan adalah …. 
A. ED, linier 
B. ED5, bipiramida trigonal 
C. E2D , linear 
D. ED2 , planar bentuk V 
E.  E4D, tetrahedron 
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Pembahasan 

Jika unsur D dan unsur E membentuk ikatan kemungkinan rumus kimia senyawa 

yang terbentuk adalah ED3 (oktet) dan ED5 (tidak oktet). 

Bentuk molekul yang dihasilkan bergantung tipe molekul senyawanya yang 

mengikuti rumus AXnEm , dengan n adalah jumlah domain electron ikatan dan m 

adalah jumlah domain elektron bebas. ED3  mempunyai tipe AX3E (polar) bentuk 

molekulnya trigonal piramida sedangkan ED5 mempunyai tipe molekul AX5 

(nonpolar) bentuk molekul trigonal bipiramida. 

Jawaban : B 

 

3. Soal UN tahun 2018 

No. Soal 

1 
Perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y berikut. 
X: 1s2 2s22p6 3s23p3 
Y: 1s2 2s22p6 3s23p5 
Jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa, rumus kimia dan bentuk 
molekul yang benar adalah …. 

 

Pembahasan 

X: elektron valensinya 5, X berada di periode 3, ada kemungkinan tidak mengikuti 

aturan oktet. 

Y: elektron valensinya 7, perlu 1 elektron untuk stabil sesuai aturan oktet. 
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Kemungkinan pertama: A3 + B1 → AB3→ 3 pasangan elektron berikatan dan 1 

pasangan electron bebas, bentuk piramida segitiga, tidak tersedia pada opsi soal. 

Kemungkinan kedua, A menggunakan 5 elektron valensinya: A5 + B1 → AB5→ 5 

pasangan elektron berikatan dan tanpa pasangan elektron bebas, bentuk 

bipiramida segitiga, tersedia pada opsi soal. 

 

Jawaban  : D 

 

No. Soal 

2 
Jika unsur 7A dan 17B berikatan, struktur Lewis yang benar adalah .... 

 

Pembahasan 

Yang digunakan untuk menentukan elektron valensi adalah nomor atom. 

A nomor atom 7, konfigurasi elektron 2 – 5. 

Elektron valensi A = 5, kurang 3 elektron untuk memenuhi aturan oktet. 

B nomor atom 17, konfigurasi elektron 2 – 10 – 7. 

Elektron valensi B = 7, kurang 1 elektron untuk memenuhi aturan oktet. 

A3 + B1→ A1B3→ AB3→ A berikatan tunggal dengan 3B dan masih ada 1 pasang 

elektron bebas. 

 

Jawaban : C. 
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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 Dasar Lingkup 

Materi 
Materi Indikator Soal No 

Level 
Kognitif 

Bentuk 
Soal 

1. 

 

3.6 Menerapkan 
Teori Pasangan 
Elektron Kulit 
Valensi (VSEPR) 
dan Teori 
Domain elektron 
dalam 
menentukan 
bentuk molekul 

Bentuk 
Molekul 

VSEPR dan 
teori 
domain 
electron 

Diberikan data 
konfigurasi elektron 
unsur-unsur, peserta 
didik dapat menentukan 
bentuk molekul senyawa 
yang sudah ditentukan. 

 

 

Diberikan data nomor 
atom  unsur-unsur 
pembentuk  suatu 
molekul, peserta didik 
dapat  menentukan tipe 
dan bentuk molekul 
senyawa yang terjadi 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

LK2 

 

 

 

 

 

 

 

LK2 

 

 

 

 

 

Pilihan 
Ganda 

 

 

 

 

 

 

Pilihan  

Ganda 
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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  

3.6 Menerapkan 
Teori Pasangan 
Elektron Kulit 
Valensi (VSEPR) 
dan Teori Domain 
elektron dalam 
menentukan 
bentuk molekul  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

  

Nomor 
Soal 

1 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Diberikan konfogurasi dari unsur A dan unsur B  

A : 1s2  2s2  2p6   3s2  3p2  

B : 1s2  2s2  2p6   3s2  3p7  

Bila kedua unsur tersebut saling berikatan maka bentuk 

molekul yang dihasilkan tersebut adalah…. 

A. linier 

B. bentuk V 

C. tetrahedral 

D. segitiga  

E. segitiga piramida  

 

LINGKUP 
MATERI 
Bentuk molekul 

 
MATERI 

VSEPR dan teori 
domain elektron 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 
Diberikan data 
konfigurasi 
elektron unsur-
unsur, peserta 
didik dapat 
menentukan 
bentuk molekul 
senyawa yang 
sudah ditentukan. 

 

 

 

 √ 
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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  

3.6  Menerapkan 
Teori Pasangan 
Elektron Kulit 
Valensi (VSEPR) 
dan Teori Domain 
elektron dalam 
menentukan 
bentuk molekul 
 

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Senyawa yang tersusun dari dua unsur 6P dan 

8Q bila berikatan akan tersusun tipe dan bentuk 

molekul sebagai berikut… . 

A. AX2  dan linier 

B. AX2  dan bentuk V 

C. AX2  dan bentuk V 

D. AX2  dan tetrahedral 

E. AX2 E dan trigonal bipiramida 

 

LINGKUP MATERI 

Bentuk molekul 

 
MATERI 

VSEPR dan teori 
domain elektron 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Diberikan data 
nomor atom  
unsur-unsur 
pembentuk  suatu 
molekul, peserta 
didik dapat  
menentukan tipe 
dan bentuk 
molekul senyawa 
yang terjadi 

 

 

 √ 
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C. Refleksi Pembelajaran 

Pada bagian ini Saudara akan melaksanakan refleksi dalam proses 

pembelajaran materi bentuk molekul. 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?)     

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  ?    
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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 disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik bentuk molekul. 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.  

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.6 Menerapkan Teori 

Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR) dan Teori Domain elektron dalam 

menentukan bentuk molekul dan KD 4.6 Membuat model bentuk molekul 

dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau 

perangkat lunak komputer di kelas X. Dari pasangan kompetensi dasar 

tersebut diturunkan 7 indikator pencapaian kompetensi  pengetahuan dan 4 

indikator pencapaian kompetensi dimensi keterampilan dengan level kognitif 

3 sehingga pada pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran 

yang dapat melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, 

dengan metode diskusi, dapat  melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Dengan diskusi peserta didik dilatih untuk dapat mengeluarkan 

pendapatnya, berkolaborasi dan bersikap jujur dalam menyampaikan 

pendapat. Pada saat  implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan 

menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep 

sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang 

mengedepankan konstruktivisme.  

Peserta didik menemukan sendiri bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR 

melalui LKPD yang telah disusun sebelumnya. Setelah peserta didik 
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menyelesaikan LKPD dan presentasi hasil diskusi, guru memberi penguatan 

dikahir pembelajaran untuk menghindari salah konsep. 

Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama 

tiga tahun terakhir, soal untuk materi ini setiap tahun muncul. Jenis 

pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level kognitif  penerapan  (LK2) 

dan penalaran (LK 3). 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 

tiga sehingga peserta didik terbiasa mengerjakan soal yang HOT. Artinya, 

saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang 

melatih  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 8.  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 akti 
Lembar Persepsi Pemahaman Unit itas 
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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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. 
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