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Partikel Dasar Atom

Part I

De�nisi

Bagian atau unsur yang sangat kecil dan berdimensi yang menyusun suatu atom, terdiri dari proton,
elektron dan neutron.

Part II

Partikel Dasar Atom

Penelitian mengenai struktur atom secara umum dibagi ke dalam:
PENEMUAN INTI ATOM

Pada 1909, Rutherford bersama asistennya Hans Geiger memulai percobaannya menggunakan sinar al-
pha untuk mempelajari lebih dalam mengenai struktur atom. Berdasarkan teori J.J Thomson, Ruther-
ford menduga bahwa sebagian besar partikel alpha akan melaju lurus tanpa pembelokan, dengan sedikit
diantaranya mengalami sedikit pembelokan akibat elektron.
Percobaan pun dilakukan dimana lembaran tipis emas dibombardir sinar alpha, dan didapatkan penga-
matan berikut:

1. Sebagian besar partikel alpha menembus lapisan emas tanpa ada pembelokan

2. Beberapa partikel alpha sedikit dibelokkan

3. Sedikit (sekitar 1 dari 20000) berbelok dengan sudut yang besar, bahkan dipantulkan

Berdasarkan hasil percobaan inilah Rutherford mengemukakan teorinya pada 1911, yang berbunyi:

1. Sebagian besar massa dan muatan positif suatu atom terpusat di dalam daerah kecil yang disebut
nukleus atau inti atom

2. Besarnya muatan positif berbeda untuk setiap atom dan kira-kira bernilai setengah dari massa
atom tersebut

3. Terdapat elektron di luar inti atom sebanyak jumlah unit bermuatan positif (di dalam inti atom).
Atom secara keseluruhan bermuatan netral.

Di dalam inti atom kemudian ditemukan partikel dasar berikut:

1. Proton, ditemukan oleh Eugene Goldstein melakukan eksperimen tabung hampa bermuatan listrik
dengan menggunakan lempeng katoda yang berlubang. Elektron yang dipancarkan dari katoda
akan menembak molekul sisa udara, yang sebagian besar telah dipompa keluar, sehingga molekul-
molekul ini terionisasi menjadi ion-ion positif. Ion-ion ini bergerak menuju ke katoda dan men-
erobos melalui lubang-lubang katoda memberikan bintik-bintik terang pada dinding tabung yang
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dilapisi fosfor. Sinar terobosan yang bermuatan positif ini disebut sinar kanal. Diagram percobaan
Goldstein adalah sebagai berikut

2. Neutron, ditemukan oleh James Chadwick pada 1932 melalui percobaannya dengan cara menem-
bakkan sinar alfa ke atom berilium. Ditemukan massa neutron sebesar 1, 67× 10−24g. Percobaan
Chadwick dapat digambarkan sebagai berikut.

PENEMUAN ELEKTRON

CRT (Cathode Ray Tube ) atau tabung sinar katoda yang ditemukan Michael Faraday adalah penemuan
yang mengawali penemuan elektron, partikel subatom pertama yang ditemukan.
Penemunya adalah J.J. Thomson pada 1897 dengan melihat pembelokan sinar katoda pada medan
listrik dan medan magnet yang dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pada percobaan :
(a) terlihat bahwa sinar katoda dibelokkan ke arah kutub positif
(b) pada pengaruh medan magnet, pembelokkan yang terjadi sesuai dengan pembelokan partikel negatif
(c) dilakukan penentuan rasio massa dan muatan sinar katoda dengan menyeimbangkan medan listrik
dan medan magnet, didapat nilai −5, 6857× 10−9 g per Coulomb.
Setelah percobaan ini maka sinar katoda disebut sebagai elektron, istilah yang pertama kali diperke-
nalkan oleh George Stoney pada 1874.
Sementara itu muatan elektron ditemukan oleh R.A Milikan melakukan percobaan dengan tetes minyak,
dimana didapatkan nilai muatan elektron sebesar −1, 6 × 10−19C, sehingga didapatkan pula massa
elektron sebesar 9, 11× 10−31kg. Percobaan tetes minyak Milikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Massa, muatan dan lambang partikel dasar atom dapat dirangkum sebagai berikut
Proton Neutron Elektron

Lambang 1
1p

1
0n

−1
0 e

Massa (gram) 1, 67× 10−24 1, 67× 10−24 9, 11× 10−28

Massa relatif 1 1 1
1,836

Muatan (coulomb) 1, 60× 10−19 0 1, 60× 10−19

Muatan relatif +1 0 -1
Sehingga, secara umum atom terdiri atas 2 bagian, yakni :

1. Nukleon, yakni partikel yang terdapat di dalam nukleus/inti atom, terdiri dari neutron dan proton.
Jumlah nukleon di dalam suatu atom menentukan massa atom tersebut, yang sering juga disebut
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nomor nukleon atau nomor massa.

Masing-masing nukleon (proton dan neutron) tersusun dari partikel fundamental yang lebih kecil,
yakni quark.

2. Elektron, partikel bermuatan negatif yang mengitari nukleus/inti atom.

Part III

Contoh soal dan pembahasan

1. Apakah fungsi para�n pada percobaan James Chadwick?

Pembahasan

Pada awalnya tanpa adanya para�n, setelah lempeng tipis berilium disinari alfa, radiasi yang
diteruskan dari berilium tidak dapat dideteksi oleh detektor sinar alfa di layar belakang. Setelah
diletakkan para�n diantara detektor dan berilium, barulah sinar alfa terdeteksi kembali. Hal
ini menandakan bahwa para�n berperan menangkap neutron dan kemudian meradiasikan proton
(yang, seperti alfa, bermuatan positif) yang akan terdeteksi oleh detektor.

2. Melalui percobaan Milikan dan data dari percobaan Thomson dapat dihitung nilai massa partikel
elektron. Tentukan massa 1 mol elektron!

Jawaban

Dari data percobaan Thomson didapat rasio massa dan muatan −5, 6857× 10−9 g per Coulomb.
Dari data Milikan didapat besar muatan elektron, maka massa tiap mol elektron adalah:

massa

−1, 6022× 10−19C
= −5, 6857× 10−9g/C

massa = 9, 109× 10−28g

massa 1mol = massa×NA

= 9, 109× 10−28g × 6, 022× 1023

= 54, 854× 10−5g
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