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BAB II 

           SISTEM PERIODIK UNSUR 

Kompetensi Dasar 

3.1 Menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel 

periodik dan sifat-sifat periodik unsur. 

3.2 Menganalisis  kecenderungan sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan atau 
periode berdasar kan data 

 

A. Perkembangan Sistem Periodik Unsur 

Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan 

golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. 

Upaya untuk mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok 

tertentu sebenarnya sudah dilakukan para ahli sejak dulu, tetapi pengelompokan masa itu masih sederhana. 

Pengelompokan yang paling sederhana ialah membagi unsur ke dalam kelompok logam dan nonlogam. 

Seiring perkembangan ilmu kimia, usaha pengelompokan unsur-unsur yang semakin banyak tersebut dilakukan oleh 

para ahli dengan berbagai dasar 

pengelompokan yang berbeda-beda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu mempermudah dalam mempelajari sifat-sifat unsur. 

 

1) Sistem Periodik Triade Doberainer 

Pada tahun 1829, Johan Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah diketahui pada saat 

itu. Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkan unsur-unsur tersebut 

menurut kemiripan sifatnya. Ternyata tiap kelompok terdiri dari tiga unsur sehingga disebut triade. Apabila unsur-unsur 

dalam satu triade disusun berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka unsur kedua merupakan 

rata-rata dari sifat dan massa atom dari unsur pertama dan ketiga. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Triade 

Dobereiner. 

Contoh: 

Pada kelompok unsur Li, Na, dan K 

Massa atom Na = 
                            

 
 = 
           

 
           

 

Tabel 2.1 Daftar Unsur Triade Doberainer 

 

Triade 1 Triade 2 Triade 3 Triade 4 Triade 5 

Li Ca S Cl Mn 

Na Sr Se Br Cr 

K Ba Te I Fe 

 

Sistem triade ini ternyata memiliki kelemahan. Dimana, sistem ini kurang efisien karena ternyata ada beberapa unsur 

lain yang tidak termasuk dalam satu triade, tetapi mempunyai sifat-sifat mirip dengan triade tersebut. 

. 

 

2) Sistem Periodik Oktaf Newlands 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Daftar Oktaf Newlands 

 

1H 7Li 9Be 11B 12C 14N 16O 

19F 23Na 24Mg 27Al 28Si 31P 32S 

35Cl 39K 40Ca 52Cr 48Ti 55Mn 56Fe 

 

Pengulangan ini oleh Newlands disebut Hukum Oktaf karena dia membandingkan pengulangan sifat unsur dengan 

tangga nada atau oktaf pada 

Pada tahun 1863, seorang kimiawan Inggris, John Newlands, 

menyusun 62 unsur yang saat itu diketahui berdasarkan kenaikan massa 

atom. 

Dari pengelompokan ini ternyata unsur yang kedelapan memiliki 

sifat yang mirip dengan unsur yang pertama, begitu juga unsur yang 

kesembilan sifatnya mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. 
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lagu. Newlands memelopori penyusunan unsur-unsur yang sifatnya mirip pada 

kolom vertikal. Kelemahan hukum oktaf yaitu pengulangan setiap 8 unsur hanya cocok untuk unsur-unsur yang massa 

atomnya kecil. Selain itu masih ada unsur unsur yang berimpitan pada urutan yang sama. 

 

3) Sistem Periodik Unsur Lothar Meyer 

Pada tahun 1870, Lothar Meyer mencoba membuat daftar unsur-unsur dengan memperhatikan sifat fisika yaitu volum 

atom. Dia membuat grafik volum atom unsur terhadap massa atomnya. 

 
Gambar 2.2 Grafik Keperiodikan Volume Atom 

 

Pada lengkung Meyer, unsur-unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs menempati kedudukan yang setara, yaitu di puncak. Be, Mg, 

Ca, Sr, dan Ba berada di titik 

kedua dari puncak. Ternyata unsur-unsur yang letaknya setara memiliki sifat yang mirip. 

 

4) Sistem Periodik Unsur Mendeleev 

 

Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev, 

berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan 

bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. 

Artinya, jika unsur – unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu 

akan berulang secara periodik.  

Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur 

vertikal, yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan 

kenaikan massa atom relatifnya, disebut periode. Mendeleev yang pertama kali mengemukakan tabel sistem periodik, 

maka ia dianggap sebagai penemu tabel sistem periodik yang sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. 

Tabel 2.3 Tabel Periodik Unsur Mendeleev 
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Kelebihan tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari delapan lajur vertikal atau 

golongan dan tujuh deret horizontal atau periode. 

b. Ada tempat yang kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan dan diberi nama eka boron, eka 

aluminium, dan eka silikon. Ramalan tersebut terbukti dengan ditemukannya Scandium (1879), Galium (1875),dan 

Germanium (1886). Contoh ramalan Mendeleev untuk Germanium yang disebut eka silikon. 

Selain keunggulan, tabel periodik unsur Mendeleev mempunyai beberapa 

kelemahan yaitu sebagai berikut: 

a. Ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif, misalnya Te (128) 

ditempatkan sebelum I (127). 

b. Triade besi (Fe, Co, Ni), triade platina ringan (Ru, Rh, Pd), dan triade platina (Os, Ir, Pt) dimasukkan ke dalam 

golongan VIII. Di antara unsur-unsur golongan ini hanya Ru dan Os yang mempunyai valensi 8. 

 

B. Sistem Periodik Unsur Modern 

Pada tahun 1914, Henry G. J. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan 

nomor atom unsur. Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang 

terbalik letaknya. Penempatan Telurium dan Iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, ternyata 

sesuai dengan kenaikan nomor atom. Telurium mempunyai nomor atom 52 dan iodin mempunyai nomor atom 53. Sistem 

periodik modern bisa dikatakan sebagai penyempurnaan sistem periodik Mendeleev. 

Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang, disusun berdasarkan kenaikan nomor 

atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak 

yang disebut golongan. 

 

Tabel 2.4 Tabel Periodik Unsur Modern 

 

 
Jumlah periode dalam sistem periodik ada 7 dan diberi tanda dengan angka: 

 Periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan berisi 2 unsur 

 Periode 2 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur 

 Periode 3 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur 

 Periode 4 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur 

 Periode 5 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur 

 Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang dan berisi 32 unsur, pada periode ini terdapat unsur Lantanida yaitu 

unsur nomor 58 sampai nomor 71 dan diletakkan pada bagian bawah 

 Periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap karena mungkin akan bertambah lagi jumlah unsur yang 

menempatinya, sampai saat ini berisi 24 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut Aktinida, yaitu 

unsur bernomor 90 sampai nomor 103 dan diletakkan pada bagian bawah. 

 

Jumlah golongan dalam sistem periodik ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Ada dua golongan besar, yaitu 

golongan A (golongan utama) dan golongan B (golongan transisi). Golongan B terletak antara golongan IIA dan golongan 

IIIA. Nama-nama golongan pada unsur golongan A yaitu: 

 Golongan IA disebut golongan alkali 

 Golongan IIA disebut golongan alkali tanah 

 Golongan IIIA disebut golonga boron 

 Golongan IVA disebut golongan karbon 

 Golongan VA disebut golongan nitrogen 
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 Golongan VIA disebut golongan oksigen 

 Golongan VIIA disebut golongan halogen 

 Golongan VIIIA disebut golongan gas mulia 

Pada periode 6 golongan IIIB terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Pada periode 

7 juga berlaku hal yang sama dan disebut unsur-unsur aktinida. Kedua seri unsur ini disebut unsur-unsur transisi dalam. 

Unsur-unsur lantanida dan aktinida termasuk golongan IIIB, dimasukkan dalam satu golongan karena mempunyai sifat 

yang sangat mirip. 

 

C. Hubungan Sistem Periodik Unsur dengan Konfigurasi Elektron 

Dasar penempatan unsur dalam suatu golongan atau periode dilandasi oleh konfigurasi elektronnya. Berikut ini 

merupakan tabel konfigurasi elektron unsur – unsur golongan IA. 

Periode Unsur Nomor 

Atom 

Kulit 

K L M N O P Q 

1 Hidrogen 1 1       

2 Litium 3 2 1      

3 Natrium 11 2 8 1     

4 Kalium 19 2 8 8 1    

5 Rubidium 37 2 8 18 8 1   

6 Sesium 55 2 8 18 18 8 1  

7 Fransium 87 2 8 18 32 18 8 1 

 

Dari konfigurasi elektron golongan unsur di atas, dapat dilihat hubungan 

antara konfigurasi elektron dengan letak unsur (nomor periode dan golongan) dalam sistem periodik sebagai berikut: 

 

 

 

Hal yang sama berlaku untuk semua golongan utama (golongan A), kecuali Helium (He) yang terletak pada golongan 

VIIIA tetapi mempunyai elektron valensi 2. Sedangkan, untuk unsur-unsur golongan transisi (golongan B) tidak demikian 

halnya. Jumlah kulit memang sama dengan nomor periode, tetapi jumlah elektron valensi (elektron terluar) tidak sama 

dengan nomor golongan. Jadi, konfigurasi elektron untuk golongan transisi dilakukan per sub kulit. 

 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan sistem periodik triade Doberianer!  

2. Siapakah pelopor pengelompokan unsur – unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif? 

3. Bagaimanakah sistem periodik menurut hukum oktaf Newlands? 

4. Berdasarkan apakah Mendeleev menyusun tabel periodik unsur-unsur? Mengapa sistem periodik dari Mendeleev lebih 

dikenal daripada model Lothar Meyer? 

5. Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem periodik Mendeleev! 

6. Jelaskan apa yang menjadi dasar penyusunan tabel periodik modern! 

7. Pada periode dan golongan berapakah unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron 5, 12, 17, dan 20? 

8. Suatu unsur berada pada periode 3 dan golongan VIIA. Apakah nama unsur tersebut? 

D. Sifat Logam, Nonlogam, dan Metaloid 

Berdasarkan sifat kelogamannya, secara umum unsur dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu unsur logam, unsur non 

logam, dan unsur metalloid (semi logam). 

Logam banyak kita jumpai di sekitar kita, contohnya besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Pada 

umumnya logam mempunyai sifat 

fisis, antara lain: 

1. penghantar panas yang baik; 

2. penghantar listrik yang baik; 

3. permukaan logam mengkilap; 

4. dapat ditempa menjadi lempeng tipis; 

5. dapat meregang jika ditarik. 

Kemampuan logam untuk meregang apabila ditarik disebut duktilitas. Kemampuan logam meregang dan 

menghantarkan listrik dimanfaatkan untuk membuat kawat atau kabel. Kemampuan logam berubah bentuk jika ditempa 

disebut maleabilitas. Kemampuan logam berubah bentuk jika ditempa dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam 

jenis barang, misalnya golok, pisau, cangkul, dan lain-lain.  

Jumlah Kulit = Nomor Periode 

Jumlah elektron Valensi = nomor golongan 

Soal Latihan! 

1 
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Sifat-sifat di atas tidak dimiliki oleh unsur-unsur bukan logam (non logam). Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, 

unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron (memiliki energi ionisasi yang kecil), sedangkan unsur-unsur non 

logam cenderung menangkap elektron (memiliki energi ionisasi yang besar). 

Dengan demikian, dapat dilihat kecenderungan sifat logam dalam sistem periodik, yaitu dalam satu golongan dari 

atas ke bawah semakin besar dan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil.  

Jika kita lihat pada tabel periodik unsurnya, unsur – unsur logam berletak pada bagian kiri, sedangkan unsur-unsur non 

logam terletak di bagian kanan (lihat tabel periodik unsur). Pada tabel periodik, batas antara unsur-unsur logam dan non 

logam sering digambarkan dengan tangga diagonal yang bergaris tebal. Unsur-unsur di daerah perbatasan mempunyai sifat 

ganda. Misalnya logam berilium (Be) dan aluminium (Al), logam-logam tersebut memiliki beberapa sifat bukan logam, 

dan biasa disebut unsur amfoter. Adapun logam yang berada di sebelahnya (dalam tabel periodik) yaitu Boron (B) dan 

Silikon (Si) merupakan unsur non logam yang memilki beberapa sifat 

logam, dan disebut unsur metaloid. 

 
Gambar 2.4 

Batas antara unsur logam dengan non logam dalam tabel periodik unsur 

 

E. Sifat Keperiodikan Unsur 

Sistem periodik unsur disusun dengan memperhatikan sifat-sifat unsur. Sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat 

yang berubah secara beraturan 

sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sifatsifat periodik unsur yang kita bahas meliputi jari – jari atom, energi 

ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. 

1) Jari – jari Atom 

Ukuran atom dapat dinyatakan dalam besarnya jari – jari atom, yaitu jarak dari pusat initi atom sampai dengan kulit 

terluar. Ukuran jari-jari atom dari suatu unsur ditentukan melalui difraksi sinar X, dengan mengukur jarak inti atom 

terhadap pasangan elektron bersama dalam ikatannya. Untuk unsur logam, jari-jari didefinisikan sebagai setengah jarak 

terpendek antara dua inti dalam bentuk padat, sedangkan untuk unsur nonlogam didefinisikan sebagai setengah panjang 

ikatan kovalen tunggal antara dua inti atom yang sejenis. 

 

 
Gambar 2.5 Jari – jari Atom 

 

 
Gambar 2.6 Grafik hubungan nomor atom dan jari – jari atom 

 

Panjang pendeknya jari-jari atom tergantung pada jumlah kulit elektron dan muatan inti atom. Makin banyak jumlah 

kulit elektron maka jari-jari atom semakin panjang, dan bila jumlah kulit atom sama banyak maka yang berpengaruh 
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terhadap panjangnya jari-jari atom ialah muatan inti. Semakin banyak muatan inti atom, makin besar gaya tarik inti atom 

terhadap elektronnya sehingga elektron lebih dekat ke inti. 

Jadi, semakin banyak muatan inti, maka semakin pendek jari-jari atomnya. 

Unsur-unsur yang segolongan, dari atas ke bawah memiliki jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit yang 

dimiliki atom semakin banyak. 

Unsur-unsur yang seperiode, dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Hal itu disebabkan unsur-unsur yang 

seperiode dari kiri ke kanan memiliki jumlah kulit yang sama tetapi muatan intinya semakin besar. 

 

2) Energi Ionisasi 

Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan 

gas. Energi ionisasi dinyatakan dalam kJ mol
–1

. Jika energi ionisasi kecil maka atom mudah melepaskan elektron. 

Sebaliknya jika energi ionisasi besar maka atom sukar melepaskan elektron. 

Energi  +  X(g)  →  X
+
(g)  +  e

-
 

Contoh: 

Energi  +  Li(g)  →  Li
+
(g)  +  e

-
 

 

Harga energi ionisasi dipengaruhi oleh besarnya nomor atom dan ukuran jari – jari atom. Makin besar jari-jari atom, 

maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Hal itu berarti elektron terluar akan lebih mudah lepas, 

sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar makin kecil. 

 
Gambar 2.7 Grafik hubungan nomor atom dan energi ionisasi 

Unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil karena elektron terluar makin jauh 

dari inti (gaya tarik inti makin lemah), sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Sedangkan unsur-unsur yang 

seperiode, gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin 

besar. 

 

3) Afinitas Elektron 

 Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan 1elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, 

sehingga terbentuk ion bermuatan –1. Afinitas elektron juga dinyatakan dalam kJ mol
–1

. Unsur yang memiliki afinitas 

elektron bertanda negatif, berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang 

afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur 

tersebut dalam menyerap elektron (kecenderungan membentuk ion negatif). 

Contoh: 

F(g)  +  e
-  

 →  F
-
(g)  AE = -328 kJ mol

–1 

Br(g)  +  e
-  

 →  Br
-
(g)  AE = -325 kJ mol

–1 

 

Tabel 2.5 Afinitas elektron unsur – unsur pada golongan utama 
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Dari sifat tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1) Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. 

2) Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. 

3) Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. 

Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. 

 

4) Keelektronegatifan 

Keelektronegatifan adalah nilai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. 

Skala keelektronegatifan yang dipakai sampai sekarang adalah yang dikembangkan oleh Pauling sebab lebih lengkap 

dibandingkan skala keelektronegatifan yang lain. Pauling memberikan skala keelektronegatifan 4 untuk unsur yang 

memiliki energi ionisasi dan energi afinitas elektron tinggi, yaitu pada unsur florin, sedangkan unsur-unsur lainnya di 

bawah nilai 4. 

 

Tabel 2.5 Skala keelektronegatifan beberapa unsur 

 
Unsur-unsur yang segolongan, keelektronegatifan makin ke bawah makin kecil sebab gaya tarik inti makin lemah. 

Sedangkan unsur-unsur yang seperiode, keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Akan tetapi perlu diingat bahwa 

golongan VIIIA tidak mempunyai keelektronegatifan. Hal ini karena unsur – unsur gas mulia sudah stabil dimana 

memiliki 2 elektron valensi untuk He dan 8 valensi untuk unsur – unsur yang lain. Jadi keelektronegatifan terbesar berada 

pada golongan VIIA. 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. jari-jari atom 

b. energi ionisasi 

c. afinitas elektron 

d. keelektronegatifan 

2. Di antara unsur-unsur K, Rb, Ca, Sr, dan Ga manakah yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? 

3. Jelaskan sifat atau kecenderungan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur dalam satu golongan 

dan satu periode! 

4. Diketahui unsur-unsur: 9F, 17Cl, 35Br, 53I. Manakah yang memiliki: 

a. keelektronegatifan terbesar? 

b. keelektronegatifan terkecil? 

5. Diketahui unsur-unsur: 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs. Tentukan: 

a. konfigurasi elektron unsur-unsur tersebut 

Gambar 2.8 

Linus Pauling 

Soal Latihan! 

2 
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b. unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar 

c. unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar 

d. unsur yang mempunyai keelektronegatifan terbesar 

e. unsur yang paling elektropositif 

6. Sebutkan sifat - sifat unsur logam dalam sistem periodik unsur modern! 

7. Apakah yang dimaksud dengan unsur metaloid? Sebutkan contohnya! 

8. Diketahui unsur 11Na dan 17Cl. Unsur manakah yang mempunyai afinitas elektron terbesar? Jelaskan alasan Anda! 

 

 

1. Sejak dulu ahli kimia dan fisika telah mencoba mengelompokkan unsur-unsur menjadi tabel periodik unsur. 

Perkembangan tabel periodik unsur secara berurutan adalah . . . . 

a. Lavoisier, Oktaf Newlands, Triade Dobereiner, L. Meyer, Mendeleev 

b. Triade Dobereiner, Lavoisier, Oktaf Newlands, L. Meyer, Mendeleev 

c. Lavoisier, Triade Dobereiner, Oktaf Newlands, L. Meyer, Mendeleev 

d. Oktaf Newlands, Lavoisier, Triade Dobereiner, L. Meyer, Mendeleev 

e. L. Meyer, Mendeleev, Oktaf Newlands, Lavoisier, Triade Dobereiner 

2. Jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, ternyata massa atom unsur kedua adalah rata-

rata massa atom unsur pertama dan ketiga. Pernyataan ini dikemukakan oleh . . . . 

a. J. W. Dobereiner 

b. Moseley 

c. Newlands 

d. Lothar Meyer 

e. Mendeleev 

3. Apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, ternyata unsur-unsur yang berselisih 1 oktaf  

menunjukkan persamaan sifat. Kenyataan ini ditemukan oleh . . . . 

a. J.W. Dobereiner 

b. Lothar Meyer 

c. A.R. Newland  

d. Roentgen 

e. D. I. Mendeleev 

4. Unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai kesamaan pada. . . . 

a. nomor atom 

b. elektron valensi 

c. jumlah elektron 

d. nomor kulit 

e. massa atom 

5. Unsur Na, P, dan Cl pada tabel periodik unsur mempunyai kesamaan . . . . 

a. nomor atomnya 

b. nomor kulitnya 

c. massa atomnya 

d. elektron valensinya 

e. jumlah elektronnya 

6. Di antara nama golongan dan nomor golongan berikut ini yang sesuai adalah . . . . 

a. alkali tanah, golongan VIIA 

b. halogen, golongan IIA 

c. transisi, golongan VIIIA 

d. alkali, golongan IA 

e. gas mulia, golongan VIIA 

7. Unsur-unsur aktinida sebetulnya dalam tabel periodik unsur terdapat pada . . 

a. golongan IIB, periode 6  

b. golongan IB, periode 7 

c. golongan IVB, periode 7 

d. golongan IVB, periode 6 

e. golongan IIIB, periode 7 

8. Unsur di bawah ini dalam tabel periodik unsur yang terdapat pada periode ke-3 yaitu . . . . 

a. 3Li b. 10Ne c. 7N d. 18Ar e. 8O 

9. Pasangan unsur-unsur di bawah ini yang mempunyai kemiripan sifat adalah  

a. 8O dan 6C  

b. 16S dan 14Si 

c. 11Na dan 19K 

d. 12Mg dan 25Mn 

e. 3Li dan 13A 

10. Urutan unsur-unsur yang bersifat logam, metaloid, dan nonlogam adalah . .  

a. karbon, silikon, argon 

b. boron, sulfur, oksigen 

c. berilium, silikon, neon 

d. fosfor, sulfur, helium 

e. silikon, karbon, fluor 

11. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat berikut ini, kecuali . . . . 

a. menghantarkan panas 

b. dapat ditempa 

c. menghantarkan listrik 

d. titik leleh rendah 

e. permukaan mengkilat 

12. Beberapa unsur yang terdapat dalam satu periodebpada suatu sistem periodik unsur memiliki . . . . 

a. jari-jari atom sama 

b. elektron valensi sama 

c. konfigurasi elektron sama 

d. jumlah kulit elektron sama 

e. nomor atom yang sama 

13. Di antara unsur-unsur 3P, 12Q, 19R, 33S, dan 53T, yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah . . 

. . 

a. P dan Q 

b. Q dan S 

c. P dan R 

d. S dan T 

e. R dan T 

14. Sistem periodik modern disusun berdasarkan . . . . 

a. sifat fisis unsur b. sifat kimia unsur 
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c. susunan elektron unsur 

d. massa atom unsur 

e. berat atom unsur 

15. Magnesium (Z = 12) dan kalsium (Z = 20) memiliki sifat kimia yang sama. Hal ini disebabkan karena kedua unsur 

tersebut . . . . 

a. merupakan logam 

b. bukan merupakan logam 

c. memiliki tiga kulit 

d. terletak pada periode yang sama 

e. terletak pada golongan yang sama 

16. Unsur yang tidak termasuk golongan gas mulia adalah . . . . 

a. He b. Kr c. Ne  d. Rn e. Se 

17. Kelompok-kelompok unsur berikut termasuk golongan unsur utama, kecuali . . . . 

a. Be, Mg, dan Ca 

b. Li, Na, dan K 

c. He, Ar, dan Kr 

d. F, Cl, dan Br 

e. Cu, Ag, dan Au 

18. Dalam sistem periodik bentuk panjang, unsur transisi terletak antara golongan . . . . 

a. IIA dan IIB 

b. IIIB dan IIB 

c. IIA dan IIIA 

d. IA dan IIIA 

e. IIB dan IIIB 

19. Bertambahnya kereaktifan unsur-unsur alkali menurut urutan Li, Na, dan K disebabkan oleh bertambahnya . . . . 

a. jumlah elektron 

b. nomor atom 

c. jari-jari atom 

d. jumlah proton 

e. massa atom 

20. Dalam urutan unsur 8O, 9F, dan 10Ne, jari-jari atom akan . . . . 

a. bertambah 

b. bekurang 

c. sama besar 

d. bertambah lalu berkurang 

e. berkurang lalu bertambah 

21. Sifat logam yang paling kuat di antara unsur-unsur berikut dimiliki oleh . . .  

a. aluminium 

b. natrium 

c. magnesium 

d. kalsium 

e. kalium 

22. Energi ionisasi terbesar dimiliki oleh . . . . 

a. helium b. neon c. natrium d. argon e. kalium 

23. Jika nomor atom dalam satu golongan makin kecil, maka yang bertambah besar adalah . . . . 

a. jari-jari atom 

b. massa atom 

c. jumlah elektron valensi 

d. energi ionisasi 

e. sifat logam 

24. Keelektronegatifan suatu unsur adalah sifat yang menyatakan . . . . 

a. besarnya energi yang diperlukan untuk melepas 1 elektron pada pembentukan ion positif 

b. besarnya energi yang diperlukan untuk menyerap 1 elektron pada pembentukan ion negatif besarnya energi yang 

dibebaskan pada penyerapan 1 elektron untuk membentuk ion negatif 

c. besarnya kecenderungan menarik elektron pada suatu ikatan 

d. besarnya kecenderungan menarik elektron untuk membentuk ion negatif 

25. Hal yang tidak tepat untuk perubahan dari kiri ke kanan dalam satu periode untuk golongan utama adalah . . . . 

a. energi ionisasi bertambah 

b. jumlah elektron valensi bertambah 

c. bertambahnya tingkat oksidasi maksimum 

d. jari-jari atom bertambah 

e. kecenderungan membentuk ion positif berkurang 

26. Suatu unsur dengan nomor atom 19 akan mempunyai kemiripan dengan nomor atom berikut, kecuali . . . . 

a. 11 b. 55 c. 20 d. 87 e. 37 

27. 8. Jika jari-jari atom unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak ( tidak berurutan) dalam angstrom yaitu: 2,01; 1,57; 1,23; 

0,80; 0,89. Jari-jari atom Be sama dengan . . . . 

a. 2,03 b. 0,80 c. 1,57  d. 1,23 e. 0,89 

28. Di antara unsur-unsur berikut yang paling mudah melepaskan elektron adalah . . . . 

a. 4A b. 12D c. 5B d. 20E e. 6C 

29. Manakah di antara kumpulan unsur berikut yang tersusun berdasarkan kenaikan keelektronegatifan . . . . 

a. F, Cl, Br 

b. Br, F, Cl 

c. F, Br, Cl 

d. Cl, Br, F 

e. Br, Cl, F 

30. Sistem periodik yang kita gunakan sekarang merupakan pengembangan dari sistem periodik yang disusun oleh . . . . 

a. Dobereiner 

b. Thomson 

c. Newland 

d. Dalton 

e. Mendeleev
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