
Nama :Annisa Nur Rahma

Kelas :Regular 1/B

NIM :21030110130093

Blog :neezzy.wordpress.com

Tugas Kimia Umum B

Jawaban:

1) Percobaan Milikan menentukan massa electron dengan percobaan tetes minyak Milikan 

(1909). Percobaan ini dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron. Milikan 

melakukan percobaan tersebut dengan menyeimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi 

dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua buah pelat 

elektroda. Dengan mengetahui besarnya medan listrik, muatan pada tetes minyak yang 

dijatuhkan (droplet) dapat ditentukan. Dengan mengulangi eksperimen ini sampai 

beberapa kali, ia menemukan bahwa nilai-nilai yang terukur selalu kelipatan dari suatu 

bilangan yang sama. Ia lalu menginterpretasikan bahwa bilangan ini adalah muatan dari 1 

elektron: 1.602 x 10-19 coulomb.

Rasio muatan/massa partikel bermuatan yang telah diketahui selama ini sekitar 1/1000 

(C/g). Ratio yang didapatkan Thomson jauh lebih tinggi dari nilai tersebut (nilai akurat 

yang diterima adalah 1,76 x 108 C/g), dan penemuan ini tidak masuk dalam struktur 

pengetahuan yang ada saat itu. Partikel ini bukan sejenis ion atau molekul, tetapi harus 

dianggap sebagai bagian atau fragmen atom.

2) Ikatan ionik menjadi netral jika jumlah muatan positif dan negatifnya sama banyak.

3)  a) Blue ( λ = 453nm )

E = h . v

= 0,0438 x 10-17 joule



= 4,38 x 10-19 joule

b) Red ( λ = 660nm )

E = h . v

= 0,03011 x 10-17 joule

= 3,011 x 10-19 joule

c) Yellow ( λ = 595nm )

E = h . v

= 0,0334 x 10-17 joule

= 3,34 x 10-19 joule

Jadi, energi satu photon dari radiasi tersebut :

Blue > Yellow > Red

4) a) n = 1, l = 0, ml = 0

Ketiga bilangan kuantum diatas diperbolehkan. Karena atom yang mempunyai

bilangan kuantum tersebut akan berada pada kulit pertama dan terletak di

subkulit s. m = 0, mengidikasikan bahwa bilangan kuantum azimut s adalah 0.

b) n = 2, l = 2, ml = +1

Ketiga bilangan kuantum diatas diperbolehkan. Karena atom yang mempunyai

bilangan kuantum tersebut akan berada pada kulit ke-2, terletak pada subkulit

d, dan terletak pada ruangan orbital +1 ( d mempunyai ml dari -2 sampai +2).

c) n = 7, l = 1, ml = +2

Ketiga bilangan kuantum diatas tidak diperbolehkan. Karena atom yang

mempunyai bilangan kuantum tersebut berada pada kulit ke-7 dan terletak

pada subkulit p. Tetapi subkulit p mempunyai bilangan kuantum magnetik

antara -1 sampai +1. Sedangkan +2 tidak ada dalam sub kulit p.

d) n = 3, l = 1, ml = -2



Ketiga bilangan kuantum diatas tidak diperbolehkan. Karena atom yang

mempunyai bilangan kuantum tersebut berada pada kulit ke- 3 dan subkulit p.

Hal ini sama dengan yang terjadi pada nomor 4.c) di atas. Subkulit p

mempunyai bilangan kuantum magnetik antara -1 sampai +1. Sedangkan -2 tidak ada 

dalam sub kulit p.

5) a) 3Li = 1s2 2s1

n = 2, l = 0, ml = 0, s = + ½

b) 33Br- = [Ar] 4s2 3d10 4p6

n = 4, l = 1, ml = +1, s = - ½

c) 55Cs+= [Kr] 5s2 4d10 5p6

n = 5, l = 1, ml = +1, s = - ½

d) 5B = 1s2 2s2 2p1

n = 2, l = 1, ml = -1, s = +½

6) a) Mo 3+  = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1

 = ([Kr] 5s2 4d1)

 = [Kr]  (paramagnetic)

5s 4d
b) Au+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d8

= ([Xe] 6s2 4f14 5d8)

= [Xe ] (paramagnetic)

6s 4f 5d
c) Mn2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

= ([Ar] 4s2 3d3)

= [Ar] (paramagnetic)

4s 3d
d) Hf2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14

= ([Xe] 6s2 4f14)

= [Xe] (diamagnetic)

6s 4f



Pada nomor a sampai c, atom- aom tersebut bersifat paramagnetic ( dipengaruhi oleh 
medan magnetic dari luar). Karena ada electron yang tidak berpasangan. Sedangkan pada 
nomor d bersifat diamagnetic, karena semua elektron telah berpasangan.

7) a) Energi ionisasi yang paling tinggi adalah EI1 pada Ge.

b) Energi ionisasi yang paling tinggi adalah EI2 pada Ge

c) Energi ionisasi yang paling tinggi adalah EI3 pada Ge

d) Energi ionisasi yang paling tinggi adalah EI4 pada Ge

Hal ini sebabkan karena Ge berada pada golongan IV A, sedangkan Ga berada pada 

golongan IIIA, sehingga jari-jari atomGe lebih kecil dari Ga. Semakin kecil jari-jari, maka 

akan lebih dekat dengan inti, sehingga untuk melepaskan electron memerlukan energi 

yang cukup tinggi. Dari keempat energi ionisasi Ge, Energi ioni IE4 Ge yang paling besar.

 

8)  Kekuatan ikatan tunggal antara kedua atom yang sama adalah sangat kuat. Karena 

ikatan ini bersifat kovalen nonpolar. Artinya tertarik sama kuat kearah masing-masing 

atom. Karena atomnya sama, maka jari-jari yang dimilikinya akan sama. Sehingga 

ikatannya semakin kuat. Jika dilihat dari besar kecilnya ukuran atom, maka atom yang 

ukurannya kecil, akan mempunyai jari-jari semakin kecil, sehingga mempunyai ikatan 

yang lebih kuat dibandingkan atom yang berukuran lebih besar.


