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Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:

 Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk 
mencapai kestabilannya

 Menggambarkan susunan elektron valensi gas mulia ( 
duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia ( 
struktur Lewis ).

 Menjelaskan proses terbentuknya senyawa ion dan
kovalen.

 Menyebutkan sifat senyawa ion dan kovalen.



Sifat Atom dan Ikatan Kimia

 Suatu partikel baik berupa ion bermuatan, inti 
atom dan elektron diantara mereka, akan 
membentuk ikatan kimia karena akan 
menurunkan energi potensial antara partikel 
positif dan negatif

 Dalam tataran atomik, kita membedakan 
adanya logam dan non logam berdasarkan 
beberapa sifat yang berhubungan dalam 
tabel periodik



Tabel Periodik: Logam dan Non Logam



3 Kombinasi Ikatan antara Logam dan 
Non Logam



Transfer Elektron dan Ikatan Ionik

1. Ikatan ini terjadi ketika ada perbedaan tendensi yang 
sangat besar dari atom untuk melepas atau menangkap 
elektron

2. Perbedaan terjadi antara logam yang reaktif (gol 1A) dan 
non logam (gol 7A dan 6A atas)

3. Atom logam (IE rendah) kehilangan satu atau dua 
elektron valensi, sementara atom non logam (EA sangat 
negatif) menangkap elektron

4. Terjadi transfer elektron antara logam dan non logam 
membentuk ion dengan konfigurasi gas mulia

5. Gaya elektrostatik antar ion positif dan negatif 
membentuk susunan padatan ionik dengan rumus kimia 
menunjukkan rasio kation terhadap anion (rumus empiris)



Sharing Elektron dan Ikatan Kovalen

 Ikatan ini terjadi manakala terjadi perbedaan kecil pada tendensi 
untuk melepas atau menangkap elektron sehingga terjadi 
sharing elektron

 Tipe ikatan ini umum terjadi antar atom non logam (logam juga 
bisa berikatan kovalen)

 Tiap-tiap atom non logam mempertahakan elektron masing-
masing dan mencoba menarik elektron atom lain

 Gaya tarik masing-masing atom terhadap elektron valensi 
lawannya membuat kedua atom berikatan

 Pasangan elektron sharing (pakai bersama) dianggap 
terlokalisasi diantara kedua atom

 Ikatan ini menghasilkan molekul-molekul yang terpisah dan 
merefleksikan rumus kimia sebenarnya (rumus molekul)



Pita Elektron Ikatan Logam

 Secara umum atom logam berukuran besar, logam dapat 
dengan mudah kehilangan elektron terluar (IE rendah) 
namun sulit menangkap/memperoleh elektron

 Sifat ini mengarahkan logam-logam untuk sharing elektron 
valensi mereka dengan cara yang berbeda pada ikatan 
kovalen

 Dalam model ikatan logam, elektron valensi atom-atom 
logam yang berdekatan akan berkumpul membentuk pita 
(lautan elektron) yang terdistribusi secara merata diantara 
atom-atom tersebut dan disekitar inti dan elektron bagian 
dalam

 Pada ikatan ini elektron sharing terdelokalisasi dan 
bergerak bebas disekujur potongan logam.



Simbol Titik Elektron Lewis

 Dalam model simbol titik elektron Lewis (G.N. 
Lewis1875 – 1946), simbol unsur mewakili inti dan 
elektron bagian dalam sedangkan titik-titik 
disekitarnya menunjukkan elektron valensi

 Nomor grup A yang menunjukkan jumlah elektron 
valensi

 Tempatkan satu titik pada masing-masing sisi (atas, 
bawah, kiri, kanan)

 Baru pasangkan titik-titik hingga semua terpakai



Model Ikatan Ionik

 Fokus utama model ikatan ionik adalah 
adanya transfer elektron dari logam ke non 
logam untuk membentuk ion yang kemudian 
bersatu membentuk padatan senyawa ionik

 Berdasarkan fenomena yang terjadi Lewis 
mengajukan aturan oktet, saat atom-atom 
berikatan, ia akan melepas, menangkap atau 
memakai bersama elektron untuk mencapai 
pengisian kulit terluar 8 (atau 2) elektron



3 Cara Penulisan Transfer Elektron

 Penggambaran dengan konfigurasi elektron

 Penggambaran dengan diagram orbital

 Penggunaan simbol titik elektron Lewis



Soal Latihan

 Gunakan diagram orbital parsial dan simbol 
titik elektron Lewis untuk menggambarkan 
pembentukan ion Na+ dan O2- dari atom-
atomnya dan tentukan rumus senyawa

 Gunakan konfigurasi elektron ringkas dan 
simbol Lewis untuk menggambarkan 
pembentukan ion Mg2+ dan Cl-, tuliskan 
rumus senyawanya!



Sifat-sifat Ikatan Ionik

 Keras

 Kaku 

 Rapuh



Pembentukan Ikatan Kovalen



 Dalam model ikatan kovalen, atom mencapai 
konfigurasi elektron kulit terluar penuh 
(seperti gas mulia) namun elektron yang 
dipakai bersama dihitung secara keseluruhan 
sebagai milik masing-masing

 Pasangan elektron sunyi (tidak berikatan) 
adalah pasangan elektron yang tidak dipakai 
bersama dalam ikatan

 Orde ikatan menunjukkan jumlah pasangan 
elektron yang digunakan bersama antara dua 
atom yang berikatan



Sifat Ikatan Kovalen



Sifat Ikatan Kovalen 2



Elektronegatifitas dan Polaritas Ikatan



Elektronegatifitas dan Ukuran Atom



Ikatan Kovalen Polar dan Polaritas Ikatan

 Dalam ikatan kovalen dengan perbedaan 
elektronegatifitas besar, elektron cenderung 
tertarik lebih besar kearah satu atom

 Pada posisi ini ikatan bersifat polar dan 
digambarkan dengan dua cara:

 Dengan panah polar → atau 

 Dengan pemberian tanda δ+ dan δ-



Ikatan 
Logam



Teori Orbital Molekul Padatan



Sifat Konduktifitas Padatan



Uji Kompetensi

1. Unsur 12Mg dan 35Br akan mencapai   konfigurasi stabil jika 
mempunyai konfigurasi elektron gas mulia yang terdekat yaitu ....

 a. Ne dan Ar d. Kr dan Xe

 b. Ne dan Kr e. He dan Ne

 c. Ar dan Kr

2. Unsur X dengan konfigurasi elektron 2, 8, 8, 1, dapat mencapai 
aturan oktet dengan cara ....

 a. menerima pasangan elektron

 b. mengikat 7 elektron

 c. melepas 7 elektron

 d. menerima 1 elektron

 e. melepas 1 elektron



3. Diketahui unsur-unsur P, Q, R, S, dan T dengan nomor atom 
berturut-turut 1, 6, 7, 11 dan 17. Pasangan unsur yang dapat
membentuk ikatan ion adalah ....

 a. P dan R d. S dan P

 b. P dan T e. S dan T

 c. Q dan T

4. Jika unsur  dan 6Y berikatan maka senyawa dan jenis ikatan yang 
dihasilkan dari kedua unsur tersebut adalah ....

 a. XY, ionik

 b. YX, ionik

 c. YX4, kovalen

 d. XY4, kovalen

 e. YX2, kovalen



5. Pasangan senyawa dibawah ini, yang keduanya berikatan secara 
kovalen adalah ....

 a. H2O dan KCl

 b. CO2 dan BaCl2
 c. NH3 dan KCl

 d. CH4 dan H2O

 e. NaCl dan KBr

1. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut:

a. Na (Z=11) dan Cl (Z=17)

b. C (Z=6) dan Cl (Z=17)

2.  Sebutkan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen


