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1 Teori Kuantum dan Persamaan 
Gelombang 

 

Dalam tahun-tahun terakhir pada abad ke-19, beberapa hasil eksperimen yang berkaitan dengan radiasi 
termal diketahui tidak cocok dengan teori fisika yang ada pada tahun-tahun tersebut. Untuk mengatasi 
permasalahan dan kesulitan ini, sebuah teori baru yang disebut sebagai teori kuantum dikembangkan 
dan pada tahun 1920, mulai dibentuk apa yang disebut sebagai mekanika kuantum. Teori kuantum 
kemudian diaplikasikan pada berbagai masalah dalam kimia seperti ikatan kimia dan reaksi kimia dan 
sekarang kimia kuantum menjadi disiplin yang penting dalam ilmu kimia. 

Pada bab ini, kita akan melihat pertama kali ruang lingkup dari kimia kuantum dan kemudian interaksi 
antara partikel-partikel bermuatan dan juga fenomena gelombang yang akan diperkenalkan sebagai 
dasar utama teori kuantum ini. Setelah mempelajari sejarah singkat dari teori kuantum, kita akan 
mempelajari dasar-dasar dari mekanika kuantum. 

1.1 Apa yang dimaksud dengan kimia kuantum? 
 

Kimia kuantum adalah sebuah aplikasi mekanika kuantum pada kimia. Kimia kuantum 

memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi struktur, sifat dan mekanisme reaksi dari 

berbagai bahan. Untuk keperluan ini, matematika menjadi alat bantu yang sangat penting. Pada masa 

awal saat mekanika kuantum baru lahir dan dikembangkan, komputasi elektronik belum tercipta 

sehingga ruang lingkup fenomena kimia di mana kimia kuantum dapat diterapkan sangat terbatas. Akan 

tetapi, perkembangan yang cepat pada alat komputasi modern dalam beberapa tahun terakhir ini telah 

memberikan perluasan yang penting pada ruang lingkup kimia kuantum. Pada bagian ini, kita akan 

melihat apa yang dapat dijelaskan dan diprediksi setelah kita mempelajari kimia kuantum. 

 (1) Asal-usul dari sifat unsur kimia dapat djelaskan (lihat bagian: 2.5, 2.6, 6.1, 6.2) 

Terdapat beberapa grup dari unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama: logam alkali dengan 

mudah kehilangan sebuah elektron (sangat elektropositif), halogen cenderung untuk menerima elektron 

(sangat elektronegatif), dan gas mulia bersifat inert. Meskipun karakter periodik dari unsur dipelajari di 

sekolah menengah pertama atau atas, akan tetapi bagaimana sifat-sifat dari unsur-unsur ini dapat 

diturunkan dari hukum-hukum alam tidak dapat dijelaskan dengan tingkat pengetahuan pada sekolah 
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lanjutan tersebut. Terdapat penjelasan bahwa gas mulia bersifat inert karena memiliki konfigurasi 

elektron yang stabil. Mengapa konfiograsi elektron dari gas mulia stabil?  Pada tahun 1962 ditemukan 

bahwa gas mulia dapat bereaksi dan membentuk senyawa, meskipun fakta ini biasanya tidak diberikan 

pada tingkat sekolah lanjutan. Bagaimana bisa sebuah gas mulia yang inert dapat bereaksi? Apakah ada 

suatu kondisi tertentu bagi kereaktifannya? Asal-usul dari sifat dan karakter dari unsur kimia termasuk 

sifat kereaktifan yang misterius dari gas mulia dapat dipahami dengan mekanika kuantum. 

 (2) Dapat memprediksi struktur molekul (lihat bagian: 4.4, 5.4-5.7) 

Dalam semua buku teks kimia untuk sekolah lanjutan, gambar dari struktur molekul seperti yang 

terdapat dalam Gambar 1.1 dapat ditemui. Struktur-struktur ini ditentukan berdasarkan studi 

eksperimental. Struktur rangka seperti tetrahedron pada metana, segitiga pada air dan heksagon dengan 6 

ikatan CH yang ekivalen yang membentuk benzen, semuanya sangat menarik. Mengapa metana tidak 

membentuk struktur silang? Mengapa air tidak linier? Mengapa benzen memiliki ikatan CC dan juga CH 

semua dengan panjang ikatan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan kimia 

kuantum. Panjang ikatan dan sudut-sudutnya dapat diperoleh dengan perhitungan-perhitungan kimia 

Gambar 1

kuantum. 

. 1   Struktur rangka dari berbagai molekul. Angkat-angka yang terdapat dalam gambar adalah panjang 
ikatan dalam nm dan sudut ikatan dalam derajat. 
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(3)Dapat memprediksi spektra dari molekul. (lihat bagian: 4.4) 

Kita dapat melihat gambaran yang jelas dari karakter warna dari berbagai material dalam buku 

teks untuk sekolah lanjutan. Gambar yang berwarna pada TV sebenarnya juga produk kimia yang 

dikontro

lu diturunkan dari beberapa data reaksi 

termasuk untuk senyawa yang berhubungan dan dengan menggunakan penjumlahan konstanta panas 

dengan 

ersebut akan berlangsung dapat diprediksi 

(lihat bagian: 6.3, 6.4). 

l secara elektrik. Warna suatu bahan sebenarnya ditentukan secara inheren oleh spektra cahaya, 

yang disebut dengan kata lain sebagai gelombang elektromagnetik. Mekanisme bagaimana suatu warna 

dapat terjadi dalam larutan dan padatan yang mengandung molekul dan ion dapat dipahami dengan 

kimia kuantum. Panjang gelombang dari gelombang infra merah dan radiasi gelombang mikro yang 

diserap dan dipancarkan oleh air dan molekul karbon monoksida dapat dihitung dengan teori kimia 

kuantum. Dengan membandingkan spektra yang teramati dalam ruang antar bintang dengan perhitungan 

kimia kuantum kita dapat mengidentifikasikan molekul apa yang menghasilkan spektra tersebut. 

 (4) Panas dari suatu reaksi dapat diprediksi.(bagian: 4.4). 

Panas yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia tidak per

menggunakan hukum Hess. Tanpa data eksperimental, panas dari suatu reaksi kimia dapat 

diperoleh dengan perhitungan menggunakan kimia kuantum. 

(5) Apa yang akan dihasilkan dan bagaimana reaksi t

Skema reaksi I 

(Atom-atom terluar adalah atom H) 
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Senyawa vinyl yang memiliki ikatan lakukan reaksi tambahan atau melanjutkan 

proses polimerisasi, sebagaimana i sekolah lanjutan. Polietilen dan 

polibutadien adalah produk hasil polimerisasi dari monomer unit tunggal etilen dan butadien. Pada tahun 

1928, d

sebuah atom hidrogen digantikan oleh sebuah 

grup formil (-CHO) dan grup metoksi (-CHO ). Akan tetapi, hanya (A) yang dapat diproduksi dalam 

reaksi yang riil. Jika beberapa 

 Contoh-contoh di atas adalah se aplikasi yang luas dari kimia kuantum. 

Perkembangan terakhir dalam instru elebarkan jangkauan aplikasi kimia 

 ganda dapat me

dapat dilihat pada buku teks kimia d

itemukan bahwa campuran antara etilen dan butadien akan membentuk hasil reaksi yang unik 

yaitu cincin sikloheksen (lihat skema reaksi I). Reaksi tersebut sangat penting untuk mendapatkan cincin 

dengan 6 anggota karbon, karena reaksi mudah terjadi untuk menghasilkan produk yang dihasilkan 

secara selektif tanpa menggunakan reaktan yang tidak berguna. Mengapa molekul etilen tidak mudah 

bereaksi satu sama lain untuk menghasilkan cincin siklobutan dengan 4 anggota (lihat skema reaksi II)? 

Penjelasannya dapat diperoleh dari teori kimia kuantum. 

Selanjutnya, kedua jenis cincin hasil reaksi (A) dan (B) pada skema reaksi II dapat diasumsikan 

diproduksi dari turunan etilen dan butadien yang mana 

3

produk dihasilkan, kita perlu melakukan usaha untuk memisahkan satu 

dengan lainnya dengan konsekwensi kehilangan reaktan dalam jumlah yang berarti. Karenanya, sebuah 

reaksi yang menghasilkan hanya satu produk adalah hal yang sangat berguna dalam reaksi kimia. Kimia 

kuantum dapat memberikan desain teoritis bagi sebuah skema reaksi untuk menghasilkan produksi yang 

selektif dari senyawa-senyawa.  

Skema reaksi II 

(Ikatan CH tidak digambarkan) 

bagian kecil dari 

men komputasi dengan cepat m
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kuantum. Matematika dan metoda komputasi untuk kimia kuantum telah dikembangkan pada berbagai 

tingkat. Pada abad ke-21, jangkauan aplikasi kimia kuantum akan dikembangkan secara berkelanjutan 

termasuk pada bidang-bidang yang belum disentuh oleh kimia kuantum.   

1.2 Partikel bermuatan pembentuk materi dan gaya Coulomb 
 

itif 

dan negatif. Kombinasi dan interaksi dari partikel-partikel ini memberikan berbagai struktur, sifat dan 

reaksi

 Hitung e, yang merupakan besar muatan listrik sebuah elektron dengan menggunakan 

konstanta Faraday, 96485 C.mol-1 dan bilangan Avogadro, 6.022 x 1023 mol-1. (1 C adalah muatan listrik 

5 C.mol  yang berasal dari konstanta 

Faraday dan jumlah dari partikel untuk setiap 1 mol berasal dari bilangan Avogadro. Dengan 

n n

Elemen dari semua material adalah inti dan elektron yang masing-masing memiliki muatan pos

-reaksi material. Pertama, adalah hal yang sangat penting untuk memahami aspek fundamental dari 

interaksi listrik. Sebuah atom terdiri dari sebuah inti dan beberapa elektron; muatan listrik positif dari inti 

dan jumlah elektron yang mengelilingi inti adalah sama dengan bilangan atomik (Z). Ketika sebuah atom 

kehilangan atau mendapat tambahan elektron, ia akan menjadi ion positif atau negatif. Kecenderungan 

dari sebuah atom menjadi sebuah ion dengan kehilangan atau memperoleh tambahan sebuah elektron 

adalah berbeda dan bergantung pada jenis unsur kimianya yang diklasifikasikan dengan bilangan atomnya. 

Kecenderungan ini sangat berkaitan erat dengan sifat kimia dari unsur. 

 

Contoh 1.1

yang dibawa oleh sebuah arus listrik sebesar 1 A selama 1 detik). 

(Jawaban) Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 9648 -1

menggunaka ilai-nilai ini, muatan listrik dari sebuah elektron dihitung sebagai berikut 

C
mol

Cmole 19
123

1
10602.1

10022.6
96485 −

−

−

×=
×

=         

Secara umum, material kehilangan sebuah elektron akan membawa muatan positif dan material yang 

memperoleh tambahan elektron akan membawa muatan negatif. Material yang membawa muatan listrik 

akan memberikan gaya satu dengan lainnya pada arah-arah yang saling menghubungankan mereka. 

Sepasang muatan dengan tanda yang sama akan saling tolak-menolak satu sama lain dan muatan dengan 

tanda yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Gaya F yang bekerja pada muatan memiliki besaran 
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yang berbanding dengan produk perkalian antara muatan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan 

dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut, r. Inilah yang disebut sebagai hukum Coulomb dan 

dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut: 

  2
21

4
.

r
QQF

πε
=    

0

      (1.1) 

hukum ini juga dapat diaplikasikan pada partikel yang sangat kecil seperti pada elektron dan inti atom. 

 gaya tarik-menarik antara satu dengan yang 

lainnya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Akan tetapi, untuk partikel yang memiliki masa yang kecil 

ontoh 1. 2. Jika sebuah satuan muatan negatif diletakkan pada suatu titik di tengah antara dua buah 

muatan positif yang dipisahkan oleh jarak, R maka gaya manakah dari gaya-gaya yang bekerja pada 

kan mengalami gaya tarik-menarik yang dinyatakan dengan F  = 

-1/4πε0(R/2)2 dan disebabkan oleh muatan negatif yang diletakkan pada jarak R/2 dan gaya tolak-

Di sini, ε0 adaah konstanta fisika fundamental yang disebut sebagai permivitas dalam vakum. 

 Meskipun hukum Coulomb ditemukan dengan mengamati gaya pada benda-benda  bermuatan, 

Karenanya, hukum Coulomb sangat dalam, berkaitan dengan sifat atom baik itu secara fisika (contoh, 

warna dari cahaya yang dipancarkan dan diserap) dan secara kimia (contoh, kecenderungan untuk 

terionisasi dan reaktivitas). 

 Partikel yang memiliki masa akan menghasilkan

seperti elektron dan ion molekul, gaya gravitasi dapat diabaikan karena terlalu kecil dibandingkan dengan 

gaya yang diberikan oleh hukum Coulomb (gaya Coulomb). 

 

C

muatan positif itu yang lebih besar, yakni apakah gaya yang diberikan oleh muatan negatif atau gaya yang 

disebabkan oleh muatan positif yang lain? Carilah arah di mana muatan positif memiliki kecenderungan 

untuk bergerak. 

(Jawaban) Sebuah muatan positif a -

menolak yang dinyatakan dengan F+=1/4πε0R2 yang disebabkan oleh muatan positif yang lain yang 

berada pada jarak R. Karena gaya tolak-menolak 4 kali lebih besar dari gaya tarik-menarik maka setiap 

muatan positif akan cenderung bergerak kearah muatan positif yang lain. (Dengan aksi yang diberikan 

oleh suatu muatan negatif, muatan-muatan positif dapat terikat satu dengan yang lainnya. Ini berkaitan 

 12



dengan fenomena bahwa inti-inti yang bermuatan positif dapat digabung dalam suatu bahan dengan 

bantuan atau keterlibatan elektron-elektron). 

  

Jika sebuah partikel bermuatan diletakkan di antara pasangan plat logam yang memiliki suatu 

perbeda

 Jika sebuah elektron dalam keadaan diam dan kemudian dipercepat dari sebuah plat logam yang 

 

Contoh 1. 3.  Hitung kecepatan sebuah elektron yang memiliki energi kinetik sebesar 1 eV. 

an potensial listrik (tegangan), maka sebuah muatan positif akan dikenakan gaya yang mengarah 

pada plat yang memiliki potensial listrik yang rendah dan muatan negatif akan bergerak ke arah plat yang 

memiliki potensial listrik tinggi. Besarnya gaya akan berbanding lurus dengan nilai absolut dari muatan 

listriknya. Dengan demikian, pada beda potensial yang sama, gaya yang bekerja pada sebuah elektron dan 

yang bekerja pada ion positif monovalensi memiliki besaran yang sama meskipun arahnya berbeda. 

memiliki potensial listrik rendah menuju plat yang lain yang memiliki potensial listrik tinggi dengan 

perbedaan potensial sebesar 1 volt (V), energi kinetik dari elektron tersebut adalah sebesar 1 elektron volt 

(eV). Kerja yang dilakukan untuk membawa sebuah muatan positif yang memiliki muatan sebesar 1 

Coulomb (C) hingga mencapai posisi di mana potensial listrik 1 V lebih tinggi dari titik awalnya adalah 

sebesar 1 Joule (J) atau 1 eV = 1.602 × 10-19 J. Sebuah tabung Brown yang digunakan pada televisi 

(Tabung sinar katoda atau Cathode Ray Tube/CRT) dilengkapi dengan sebuah sumber elektron (electron 

gun) yang mana elektron akan dipancarkan dan dipercepat dengan beda potensial sebesar 10 kV. 

Pancaran elektron yang dihasilkan itu kemudian akan difokuskan pada layar floresens dengan 

menggunakan sebuah lensa elektron yang terbuat dari kumparan defleksi magnetik dan kemudian akan 

membentuk titik yang memancarkan cahaya pada layar. 
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(Jawaban) Energi kinetik dari sebuah elekron (di mana m adalah masa elektron) dinyatakan dengan 

rumusan 2

2

1 mv  dan 1 eV = 1.602 × 10-19 J. Dengan demikian, 2

2

1
mv = 1.602 × 10-19 J. Jika diketahui 

masa elektron sebesar m = 9.109 × 10-31 kg, maka dapat diperoleh kecepatan elektron sebagai berikut: 

  15
2/1

31

19
1093.5

10109.9
10602.12 −
−

−

×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

×
××

= msv  

 

 Dapat kita lihat pada contoh-contoh di atas, kecepatan sebuah elektron yang memiliki energi 

sebesar 1 eV adalah sekitar 600 km.s-1. Kecepatan sebuah ion, dengan energi kinetik sebesar 1 eV lebih 

rendah dibandingkan dengan kecepatan sebuah elektron. Hal ini disebabkan oleh masa sebuah ion, M 

sangat besar dibandingkan dengan masa sebuah elektron, m. Bahkan untuk ion teringan, ion hidrogen 

(proton), masanya (M) adalah sekitar 1836 kali lebih besar dari m. Karenanya, kecepatan sebuah proton 

dengan energi kinetik sebesar 1 eV adalah sekitar 1.38 × 104 m.s-1. Analisa energi kinetik (analisa 

kecepatan) elektron dan ion yang dilepaskan oleh suatu bahan adalah hal yang sangat penting dalam 

mempelajari struktur dan masa dari bahan tersebut. 

1.3 Gelombang dan osilasi 
 

 Persamaan dasar untuk gelombang digunakan untuk menemukan persamaan fundamental dari 

mekanika kuantum, yang kemudian menjadi dasar bagi kimia kuantum. Marilah kita melihat dan 

membahas sifat-sifat dasar gelombang. 

 Suatu gelombang secara tipikal akan bergantung pada variabel posisi x dan waktu t yang 

dinyatakan dalam persamaan gelombang sinus sebagai berikut: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

T
txAtx

λ
πψ 2sin),(       (1.2) 

Di sini, ψ adalah sebuah kuantitas yang menyatakan perpindahan pada posisi x dan waktu t, A adalah 

amplitudo, T adalah frekuensi, λ adalah panjang gelombang dan 2π(x/λ - t/T) adalah fasa dari 

gelombang tersebut. Perkembangan atau perubahan terhadap waktu dari gelombang ini (Gambar 1.2.a) 

 14



dapat dipahami dengan mudah dengan memperhatikan perubahan pada suatu titik tertentu, sebagai 

contoh pada posisi x = 0. Gelombang ini akan berosilasi pada jangkauan antara ±A dan frekuensinya per 

detik dinyatakan dengan: 

  
T

ν 1
=           (1.3) 

Gambar 1.2  Gelombang sinus 

 

Satuan untuk frekuensi adalah s-1 atau Hz (Hertz). Gerakan gelombang dalam koordinat ruang 

pada suatu waktu (sebagai contoh t = 0) ditunjukkan dalam Gambar 1.2.b, di mana perilaku berulang 
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(periodik) dari gelombang dapat dilihat pada sebuah interval dari panjang gelombang λ. Jika ditinjau 

sebuah puncak dari sebuah gelombang yang memenuhi hubungan ψ = A pada persamaan (1.2), kita 

peroleh 

  
2

2 π
λ

π =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

T
tx  

Dengan demikian nilai untuk x dengan kondisi yang diberikan di atas dinyatakan dengan 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

4
1)(

T
ttx λ  

Koordinat x untuk puncak dari gelombang meningkat sebagai fungsi dari waktu t sebagaimana dapat 

dilihat pada Gambar 1.2.c. Karenanya gelombang ini akan bergerak menuju arah positif sepanjang 

sumbu-x. Karena kecepatannya, v dinyatakan dengan v = dx/dt, kita akan memperoleh 

  
T
λ

=v           (1.4) 

Dan dengan menggunakan persamaan 1.3, kita akan memperoleh 

  λν=v           (1.5) 

Ini adalah persamaan fundamental untuk sebuah gelombang. Sebuah gelombang dengan panjang 

gelombang λ, berosilasi ν kali setiap detik akan mencapai sebuah posisi yang berjarak νλ, yang 

merupakan kecepatan dari gelombang ini. Untuk gelombang elektromagnetik atau cahaya, kecepatan 

gelombang v akan menjadi kecepatan cahaya c dan kita akan peroleh 

  νλ=c           (1.6) 

Ini adalah persamaan fundamental untuk gelombang elektromagnetik. 

 Sebuah hubungan matematika untuk sebuah bilangan kompleks dengan sudut θ,  

  θθθ sincos)exp( ii +=         (1.7) 
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dapat digunakan untuk memperluas sebuah gelombang dengan frekuensi ν dan panjang gelombang λ 

menjadi sebuah gelombang yang diekspresikan dengan sebuah fungsi eksponensial dengan sebuah nilai 

kompleks. Dengan menggunakan persamaan (1.7) dan juga θ = 2π(x/λ-t/T) = 2π(x/λ-νt) kita dapat 

memperoleh sebuah persamaan untuk bentuk ψ = Aexp(iθ). 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= txiAtx ν
λ

πψ 2exp),(        (1.8) 

Persamaan ini akan digunakan kemudian untuk memperkenalkan persamaan fundamental pada 

mekanika kuantum. 

 

Contoh 1. 4. Sebuah molekul karbon dioksida menyerap radiasi infra merah dengan bilangan 

gelombang 667 cm-1 (bilangan gelombang didefinisikan sebagai jumlah gelombang untuk setiap satu 

satuan panjang sebesar 1 cm). Hitung panjang gelombang dan frekuensi dari gelombang ini. 

(Jawaban) Dengan menggunakan hubungan λσ = 1 dan λν = c di mana bilangan gelombang 

dinyatakan dengan σ, panjang gelombang λ, frekuensi ν dan kecepatan cahaya c, kita akan memperoleh 

λ = 1/σ dan ν = cσ. Dalam kasus ini radiasi infra merah1 dengan bilangan gelombang 667 cm-1, 

  mmcm
cm

53
1 1050.10.151050.1

667
1 −−

−
×==×== µλ    

   113118 1000.2)66700()1000.3( −−− ×=××= smmsν

1 Panjang gelombang untuk gelombang infra merah adalah 1 ∼ 100 µm (1µm = 10-6 m). Hubungan antara panjang gelombang, 
bilangan gelombang dan energi foton dapat dilihat pada Gambar 1.3.   
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Gambar 1. 3  Klasifikasi dari gelombang elektromagnetik 

 

1.4 Teori kuantum untuk energi 
 

 Konsep tentang material yang terdiri dari elemen-elemen kecil telah diterima secara umum 

dengan ditemukannya atom, elektron dan inti. Studi lanjut terhadap radiasi termal dan efek fotolistrik 

menunjukkan terdapat suatu satuan unit energi yang tidak dapat dibagi lagi dan disebut sebagai kuantum 

energi.  

 Fenomena pemancaran cahaya (gelombang elektromagnetik) dari suatu bahan yang dipanaskan 

pada suhu tinggi, seperti pada besi dalam sebuah tungku atau elemen pemanas pada kompor listrik 

dikenal sebagai radiasi termal. Radiasi termal dari sebuah benda hitam di mana benda hitam adalah 

sebuah contoh ideal tidak terjadinya pemantulan cahaya dan fenomena radiasi ini disebut sebagai radiasi 

benda hitam. Pengukuran spektroskopi terhadap intensitas gelombang elektromagnetik yang 
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dipancarkan sebagai fungsi panjang gelombang, λ atau frekuensi ν menghasilkan bentuk karakteristik 

dari spektra tersebut. Spektra radiasi benda hitam pada suatu temperatur menunjukkan karakteristik 

tertentu dan perubahan bentuknya sangat bergantung pada temperatur dan ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.4. 

 Panjang gelombang pada titik maksimum, λmaks bergeser menuju panjang gelombang pendek jika 

temperatur absolutnya dinaikkan. Perkalian antara λmaks dengan T adalah mendekati konstan. 

konstan=Tmaksλ         (1.9)    

Fenomena ini dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. 

Gambar 1.4  Spektra dari radiasi benda hitam. 

 

 Pada tahun-tahun yang dimulai dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tidak ada 

penjelasan teoritis yang dengan baik berhasil menjelaskan fenomena radiasi termal, meski terdapat 

beberapa usaha untuk menjelaskannya berdasarkan hukum-hukum fisika yang telah diketahui 

sebelumnya. Karenanya, bagi ahli fisika pada tahun-tahun itu, hal tersebut sangat membingungkan. Pada 

tahun 1900, Planck berhasil memperkenalkan sebuah konsep baru tentang sebuah kuantum energi yang 

menghasilkan perumusan yang dapat menjelaskan radiasi termal. Teori Planck ini memasukkan sebuah 
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unit energi elementer yang berbanding lurus dengan frekuensi, ν untuk setiap osilator dan mengijinkan 

energi dari osilator ini untuk diasumsikan sebagai perkalian bilangan bulat dari frekuensi ν dan ditulis nhν. 

Ini adalah jumlah satuan energi minimum hν yang disebut sebagai kuantum energi dan h adalah 

konstanta Planck. Hasil eksperimen memberikan nilai h sebesar h = 6.6262 × 10-34 J.s. 

 

Contoh 1. 5. Panjang gelombang maksimum radiasi termal dari sebuah kristal galium arsenida (GaAs) 

yang dipanaskan dalam suatu ruang vakum untuk menghasilkan semikonduktor adalah 5.0 µm pada 308 
oC. Hitung panjang gelombang maksimum ketika kristal dipanaskan pada suhu 400 oC. 

(Jawaban) Hukum pergeseranWien memberikan sebuah nilai dari hasil perkalian antara panjang 

gelombang maksimum λmaks dan temperatur absolut T sebagai berikut 

   mKKmTmaks µµλ 2905)273308)(0.5( =+=

Dengan demikian kita mendapatkan panjang gelombang maksimum pada suhu 400 oC sebagai berikut 

  mm
K

mK
maks

6103.43.4
273400

2905 −×==
+

= µµλ  

  

Konsep tentang kuantum energi kemudian oleh Einstein digunakan untuk menjelaskan efek 

fotolistrik dan dengan satuan minimum untuk energy hν untuk cahaya dengan frekuensi ν disebut 

sebagai kuantum cahaya atau foton.  

Efek fotolistrik adalah sebuah fenomena di mana sebuah elektron dilepaskan dari suatu bahan 

yang diberi pancaran cahaya, yang berarti juga penyerapan cahaya oleh bahan tersebut. Elektron yang 

dilepaskan disebut sebagai fotoelektron. Arus fotolistrik dari sebuah tabung fotolistrik diperoleh dengan 

meradiasi permukaan katoda, di mana studi ekstensif yang dilakukan oleh Lenard (Gambar 1.5) berhasil 

memperoleh gambaran yang menarik tentang efek fotolistrik. 
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Gambar 1.5  Hubungan antara arus foto dan tegangan balik dalam efek fotolistrik. 

 

(1) Terdapat ambang panjang gelombang λt. Tanpa bergantung pada kekuatan intensitas cahayanya, 

ketika diberikan gelombang cahaya yang lebih panjang dari panjang gelombang minimum, tidak 

ada efek fotolistrik yang diamati (Gambar 1.6.a-b). Panjang gelombang minimum (λt atau λt’) 

berbeda untuk bahan katoda yang berbeda (Gambar 1.6.a) dan λt untuk alkali terletak pada 

panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan logam-logam yang lain.  

(2) Arus fotolistrik diamati seketika tepat setelah cahaya diberikan, bahkan jika intensitas cahaya yang 

diberikan sangat lemah (Gambar 1.6.c). Arus fotolistrik, i, berbanding lurus dengan intensitas 

cahaya, I (Gambar 1.6.b). 
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(3) Ketika tegangan listrik pemberhenti, V diberikan antara anoda dan katoda sedemikian hingga 

fotoelektron yang dilepaskan dari katoda akan dibalikkan sebelum mencapai anoda, arus fotolistrik 

akan menghilang pada suatu tegangan tertentu yang disebut sebagai Vmaks (Tegangan pemberhenti 

maksimum). Vmaks berhubungan dengan nilai maksimum dari energi kinetik dari fotoelekton, 

{(1/2)mv2}maks = Vmaks. Tegangan pemberhenti maksimum tidak akan berubah meskipun 

intensitas cahaya yang dikenakan pada katoda ditingkatkan. Tegangan pemberhenti maksimum 

bergantung pada material dan panjang gelombang yang lebih pendek (atau lebih besar 

frekuensinya) akan memberikan tegangan pemberhenti yang semakin besar (Gambar 1.6.d) 

 

Gambar 1.6  Gambaran atas fenomena yang teramati dalam efek fotolistrik 

 

Gambaran yang diberikan oleh eksperimen fotolistrik ini tidak dapat dijelaskan dengan ide 

sederhana bahwa elektron dalam suatu bahan dapat dilepaskan dari bahan oleh suatu aksi dari 

gelombang elektromagnetik. Sebagai contoh, kecenderungan umum yang mengatakan bahwa aksi 

gelombang elektromagnetik akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas adalah hal 
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yang kontradiktif dengan eksperimen (1). Dikarenakan intensitas cahaya yang rendah memiliki energi 

yang rendah dan tidak cukup untuk melepaskan sebuah elektron, maka sejumlah waktu tertentu 

diperlukan untuk dapat melepaskan sebuah fotoelektron setelah dilakukan proses iradiasi, dan ini tidak 

konsisten dengan hasil eksperimen (2). Disamping itu, cahaya yang intens nampaknya akan 

meningkatkan kecepatan fotoelektron adalah bertentangan dengan hasil eksperimen (3). 

 Pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa efek fotolistrik dapat dijelaskan secara konsisten 

dalam bentuk hukum kekekalan energi, yaitu bahwa sebuah foton dengan energi sebesar hν diserap 

untuk menghasilkan fotoelektron. Dikarenakan sejumlah kerja W diperlukan untuk melepaskan elektron 

dari suatu bahan, energi dari sebuah elektron dalam bahan Ein (Ein < 0) seharusnya adalah sebesar –W, 

dengan suatu asumsi bahwa energi dari elektron diam yang bebas dari gaya eksternal ditetapkan sama 

dengan 0. 

             (1.10) WEin −=

Besarnya W (W > 0) bergantung pada jenis dari bahan. W disebut sebagai fungsi kerja untuk sebuah 

logam dan berhubungan dengan energi ionisasi atau potensial ionisasi jika bahan yang mengeluarkan 

elektron tersebut adalah sebuah atom atau molekul. Energi kinetik dari sebuah fotoelektron yang 

dilepaskan dengan masa m dan kecepatan v dinyatakan sebagai ½mv2. Ketika sebuah elektron yang 

berada pada keadaan Ein = -W diberikan sebuah foton dengan energy hν maka dan kemudian akan 

dilepaskan sebagai fotoelektron maka hukum kekekalan energi akan memberikan persamaan berikut. 

  2

2
1 mvWh =−ν         (1.11) 

Pada bagian sebelah kiri dari persamaan di atas menunjukkan penjumlahan dari energi sebuah foton dan 

sebuah elektron dan bagian sebelah kanan menyatakan keadaan sebuah fotoelektron yang dikeluarkan 

dari bahan setelah menyerap sebuah foton. Energi kinetik dari fotoelektron pada sisi kanan dari 

persamaan (1.11) adalah positif dan dengan demikian hν ≥ W. Dengan menggunakan hubungan untuk 

kecepatan cahaya c dengan frekuensi ν dan panjang gelombang λ, kita memperoleh 

  
W
hc

≤λ            (1.12) 
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Ini menjelaskan alasan mengapa efek fotolistrik tidak dapat terjadi kecuali panjang gelombang cahayanya 

lebih kecil dari nilai ambang sebesar Whc /=λ . 

 Sebagaimana diindikasikan pada Tabel 1.1, fungsi kerja W adalah suatu nilai karakteristik dari 

bahan. Karenanya menjadi hal yang sangat dipahami bahwa nilai ambang panjang gelombang bervariasi 

dan bergantung pada masing-masing bahan dikarenakan sebuah fotoelektron diproduksi oleh sebuah 

foton, fotoelektron akan dilepaskan seketika bahkan jika intensitas cahayanya sangat rendah dan jumlah 

foton yang semakin besar yang diakibatkan oleh  cahaya yang semakin intens akan mengakibatkan arus 

fotoelektron yang semakin membesar seiring dengan meningkatnya jumlah fotoelektron. Persamaan 

untuk kekekalan energi, WheVmaks −= ν , menjelaskan fakta eksperimental pada Gambar 1.6.d. 

Sehingga cahaya dengan frekuensi ν kemudian dipahami sebagai foton yang bersifat sebagai partikel 

dengan energi karakteristik sebesar hν. 

 

Contoh 1.6. Ambang panjang gelombang untuk sebuah plat tembaga ditentukan sebesar 255 nm 

dalam sebuah eksperimen fotolistrik. Carilah fungsi kerja untuk tembaga dalam satuan J atau eV. 

(Jawaban) Rumus untuk efek fotoelektrik akan memberikan hubungan antara fungsi kerja dan 

ambang panjang gelombang λt. 

  
W
hc

t =λ   

Sehingga, 
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1.5 Spektrum atom dan tingkat-tingkat energi 
 

Pada pertengahan abad ke-19, studi tentang spektra cahaya yang dipancarkan dari pembakaran dan 

lecutan listrik pada gas telah menunjukkan karakteristik spektra atom dari unsur kimia. Pada masa awal 

abad ke-20, studi terhadap struktur dalam suatu atom telah berkembang dan menjelaskan mekanisme 

dari karakteristik spektra atom. 

Lecutan listrik pada gas hidrogen memberikan spektrum atom hidrogen yang berupa garis-garis 

yang terang yang membentuk sebuah deret yang terdiri dari 4 panjang gelombang pada daerah cahaya 

tampak (400 ∼ 800 nm); nilai panjang gelombang yang dikoreksi terhadap vakum adalah λ1 = 656,47 nm, 

λ2 = 486,28 nm, λ3 = 434,17 nm, λ4 = 410,29 nm. Pada tahun 1885, Balmer menemukan rumus berikut 

(Rumus Balmer), yang memenuhi panjang gelombang garis cahaya terang dari spektra.   

  ( )
( ) 42

2
2

2

−+

+
=

k
ka

kλ   )7.364( nma =      (1.13) 

Dengan λk adalah panjang gelombang dari garis ke-k untuk  = 1 ∼ 4 dalam spktrum cahaya tampak dan 

garis-garis untuk k = 5 juga dapat diamati pada daerah ultraviolet. Sebuah deret garis spektral yang 

berhubungan dengan persamaan (1.13) disebut sebagai deret Balmer yang akan berkovergensi pada a = 

3647 nm ketika k → ∞. Beberapa deret yang lain (Tabel 1.2) juga diamati pada daerah infra merah dan 

ultra violet. Deret-deret ini diketahui secara bersama-sama akan memenuhi rumus berikut (Rumus 

Rydberg). 

  22
1

n
R

m
R

−=
λ

         (1.14) 

Di sini m dan n adalah bilangan bulat positif, yang berkaitan dengan suatu garis spektral tertentu dan R 

adalah konstanta Rydberg. Rumus Rydberg ini dapat diaplikasikan tidak hanya pada garis spektra emisi 

akan tetapi juga pada spektra serapan (absorpsi), yang diamati sebagai hilangnya intensitas cahaya setelah 

melalui sampel. 
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Tabel 1. 1.  Fungsi kerja W untuk berbagai logam 

Logam  Fungsi kerja (eV) Logam  Fungsi kerja (eV) 
Cesium Cs 1.95 Aluminium Al 4.28 
Kalium K 2.28 Timah/Tin Sn 4.42 
Natrium Na 2.36 Besi Fe 4.5 
Kalsium Ca 2.9 Tungsten W 4.6 
Zinc Zn 3.63 Tembaga Cu 4.65 
Magnesium Mg 3.66 Emas Au 5.1 
Timbal Pb 4.25 Nikel Ni 5.15 
Perak Ag 4.26 Platina Pt 5.64 

 

 

Tabel 1. 2.  Deret garis spektral dari atom hidrogen 

Deret  m n Panjang gelombang untuk n= m+1 Panjang gelombang untuk n →∞
Lyman 1 2, 3, 4,... 121.6 91.8 
Balmer 2 3, 4, 5,... 656.5 364.7 
Paschen 3 4, 5, 6,... 1876 820.6 
Brackett 4 5, 6, 7,... 4052 1459 
Pfund 5 6, 7, 8,... 7460 2279 

 

 

Contoh 1.7. Dengan menggunakan rumus Balmer dengan konstanta a = 364.7 nm dan dibandingkan 

dengan rumus Rydberg, tentukan konstanta Rydberg, R. 

(Jawaban). Dengan merubah persamaan (1.14) menjadi persamaan yang memiliki bentuk yang sama 

dengan persamaan (1.13) kita akan mendapatkan 

  
22

221
mn
mn

R −
⋅

⋅=λ  
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Sebuah perbandingan dengan persamaan ini terhadap persamaan (1.13) akan diketahui bahwa n = 2, m 

= k + 2 dan  

  
RR

na 42
==   

Sehingga kita akan memperoleh 

  17
9 10097.1

107.364
44 −

−
×=

×
== m

ma
R  

Marilah kita meninjau pentingnya rumus Rydberg berdasarkan teori kuantum yang 

diperkenalkan oleh Planck dan Einstein. Hakekat dari proses absorpsi atau emisi cahaya (gelombang 

elektromagnetik) adalah sebuah proses yang memberikan atau menerima foton hν, di mana hukum 

kekekalan energi selalu harus dipenuhi. Dengan mengalikan pada kedua sisi di persamaan (1.14) dengan 

hc dan dengan menggunakan hubungan c = νλ, energi foton hν yang terlibat pada saat penyerapan dan 

pemancaran cahaya dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara dua suku berikut 

  22 n
Rhc

m
Rhch −=ν          (1.15) 

Dalam hubungannya dengan interpretasi efek fotolistrik yaitu bahwa keseimbangan energi dari sebuah 

elektron adalah sama dengan hν, setiap suku baik dikiri maupun dikanan pada persamaan (1.15) berkaitan 

dengan energi dari keadaan elektron sebelum atau sesudah proses penyerapan atau pemancaran cahaya. 

Dikarenakan energi sebuah elektron yang ditangkap dalam material adalah negatif sebagaimana dalam 

kasus pada persamaan (1.10), sebuah rumus untuk tingkat energi dari sebuah elektron dalam atom 

hidrogen dapat diperoleh sebagai berikut, 

  2n
RhcEn −=          (1.16) 

Di mana n adalah bilangan bulat positif 1, 2, 3,.... Dengan menggunakan persamaan ini untuk tingkat-

tingkat energi, persamaan (1.15) dapat diperluas dalam bentuk sebagai berikut dengan asumsi bahwa En 

> Em. 

   atau       (1.17) mn EEh −=ν nm EhE =+ ν
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Gambar 1.7  Penyerapan dan pemancaran cahaya dan kondisi dari frekuensi Bohr. 

 

 Sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah pada Gambar 1.7, pada saat penyerapan cahaya 

sebuah elektron akan terangkat dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi 

dan pada saat pelepasan cahaya sebuah elektron akan turun dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat 

yang lebih rendah. Persamaan (1.17) akan menjadi persamaan berikut untuk frekuensi ν. 

  
h

EE mn −=ν          (1.18) 

Persamaan ini pertama kali diusulkan oleh N.H.D. Bohr pada tahun 1913 dan disebut sebagai kondisi 

frekuensi Bohr. Sekarang marilah kita memperhatikan arti dari persamaan (1.16) dan Gambar 1.7. 

Tingkat keadaan elektron pada n = 1 adalah tingkat energi terendah dan disebut sebagai keadaan dasar. 

Tingkat yang lebih tinggi n ≥ 2 disebut sebagai keadaan tereksitasi. Dalam tingkat n → ∞ energi elektron 

menjadi 0, dan elektron akan dilepaskan dari gaya tarik-menarik oleh inti. Hal ini berkaitan dengan 

keadaan ionik (keadaan terionisasi) di mana sebuah proton dan sebuah elektron pada atom dipisahkan 

pada jarak tak berhingga. Karenanya pula keadaan terionisasi dari sebuah atom hidrogen WH diberikan 

oleh persamaan berikut ini. 

         (1.19) RhcRhcEEWH =−−=−= ∞ )(01

 

Contoh 1. 8. Dengan menggunakan nilai dari konstanta Rydberg R yang diperoleh dari persamaan 

dalam contoh 1.7, dapatkan energi ionisasi dari atom hidrogen WH dalam satuan J, eV dan J.mol-1. 
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(Jawaban) Persamaan (1.19) memberikan RhcWH = dan kita mendapatkan 

  

eV
eVJ
J

J

smsJmWH

60.13
.10602.1

10179.2

10179.2

).10998.2)(.10626.6)(10097.1(

119

18

18

183417

=
×

×
=

×=

×××=

−−

−

−

−−−

 

  Untuk 1 mol, 

   112318 .1312)10022.6)(10179.2( −−− =×× molkJmolJ

 

Gambar 1.8  Tingkat energi dan spektra dari atom hidrogen. 
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Pada tahun 1911, E. Rutherford mengusulkan sebuah model dari struktur atom yang didasarkan pada 

studi eksperimen tentang partikel α (aliran atom helium) yang dihamburkan oleh lembaran tipis logam 

seperti lembaran tipis emas. Pada model ini, sebuah atom hidrogen terdiri atas sebuah proton dan sebuah 

elektron yang berkeliling di sekitar proton. 

 

Gambar 1.9  Model atom Bohr 

 

 Bohr berhasil menurunkan persamaan untuk tingkat energi dari atom hidrogen pada tahun 1913 

dengan memperkenalkan suatu ide baru dalam sistem fisis dari sebuah elektron yang bergerak di sekitar 

proton pada jarak yang konstan dengan radius r. Gerak melingkar dari sebuah elektron dengan kecapatan 

v di sekitar sebuah proton dengan radius r memberikan persamaan berikut yang menghubungkan gaya 

listrik dari hukum Coulomb dan gaya sentripetal dari gerak melingkar. 

  
r

mv
r

e 2

2
0

2

4
=

πε
          (1.20) 

Di sini, bagian sisi kiri dari persamaan di atas adalah gaya Coulomb dan bagian sisi kanan adalah gaya 

sentripetal. Secara umum, gaya sama dengan (masa) × (percepatan), berdasarkan hukum Newton tentang 

gerak. Dalam kasus ini, masa adalah masa elektron m, dan gaya sentripetal adalah . Bohr 

mengasumsikan sebuah kondisi kuantum yang meminta sebuah produk operasi antara momentum 

(masa, m × kecepatan, v) dengan keliling lingkaran (2πr) sebagai perkalian konstanta Planck, h dengan 

bilangan bulat. 

rv /2
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  nhrmv =)2)(( π   ,...)3,2,1( =n       (1.21) 

Jika kondisi ini tidak dipenuhi, sistem tidak akan dapat berada pada kondisi yang stabil. Dari persamaan 

(1.20) dan (1.21), radius dari orbit lingkaran dalam keadaan stasioner diturunkan sebagai berikut, 

  Ban
me

hn
r 2

2

2
0

2

==
π
ε  ,...)3,2,1( =n       (1.22) 

Di sini, adalah radius orbital dalam keadaan stasioner pada n = 1 dan disebut sebagai 

radius Bohr. Nilai dari a

22
0 / mehaB πε=

B adalah 5.292 × 10-11 m dan jarak ini dapat ditinjau sebagai ukuran dari sebuah 

atom hidrogen. Energi total E dari sebuah elektron adalah penjumlahan dari energi kinetik mv2/2 dan 

energi potensialnya U. Energi potensial U(r) dari sebuah elektron di bawah pengaruh gaya Coulomb 

dalam suku sisi kiri pada persamaan (1.20) dapat diperoleh sebagai berikut. Energi potensial pada jarak 

tak berhingga U(∞) diambil sama dengan 0 sebagai energi referensi. Kemudian kerja yang diperlukan 

untuk memindahkan elektron dari jarak r ke jarak tak berhingga terhadap gaya tarik-menarik Coulomb 

adalah sama dengan  )()( rUU −∞

  
∞∞

∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=−∞=

rr
r

edr
r

eUrU
0

2

2
0

2

44
)()(

πεπε
 

   
r

e

0

2

4πε
−=  

Dengan menggunakan persamaan (1.20), persamaan energi diperoleh menjadi 

  
r

e
r

emvE
0

2

0

22

842 πεπε
−=−=  

Dengan mensubstitusi persamaan (1.22) untuk r, kita mendapatkan sebuah persamaan untuk tingkat 

energi ke-n, En sebagai berikut 

  2

22
0

4 8/
n

hme
En

ε
−=          (1.23) 

Dengan melakukan perbandingan antara persamaan ini dan persamaan (1.16) kita memperoleh 

perhitungan teoritis dari konstanta Rydberg, R. 
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ch

meR
32

0

4

8ε
=          (1.24) 

 

1.6 Partikel dan sifat gelombang 
 

 Berdasarkan ide yang dikemukakan oleh Einstein, sebuah foton dengan energi hν (frekuensi ν 

dan panjang gelombang λ) memiliki momentum linear searah dengan arah pergerakannya dan dengan 

besarannya p yang dinyatakan sebagai berikut 

  
λ

ν h
c

hp ==          (1.25) 

Pada tahun 1923, A. H. Compton membenarkan ide ini dengan menggunakan eksperimen hamburan 

sinar-X dan elektron. Sehingga, perilaku sebuah foton yang memiliki momentum sebesar h/λ dan energi 

hν dapat diketahui. Pada tahun 1923, de Broglie mempostulasikan bahwa sebuah partikel dapat memiliki 

panjang gelombang yang berkaitan dengan momentum yang ia miliki melalui persamaan (1.25) di mana 

momentum dan panjang gelombang adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan sebaliknya. 

Sifat gelombang dari sebuah elektron disebut sebagai gelombang elektron dan secara umum sifat 

gelombang dari materi disebut sebagai gelombang materi atau gelombang de Broglie. Panjang gelombang 

λ untuk gelombang materi diberiakan oleh persamaan berikut, di mana juga ekivalen dengan persamaan 

(1.25). 

  
p
h

=λ            (1.26) 

Hubungan ini dikenal sebagai hubungan de Broglie. 
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Gambar 1.10  Titik Laue dari kalsium karbonat (diberikan oleh Rigaku Denki) 

 

Contoh 1. 9.  Hitung panjang gelombang dari sebuah berkas elektron yang mengalami akselerasi dari 0 

V hingga 150 V. 

(Jawaban)  Energi kinetik, E adalah energi yang diperoleh melalui percepatan yang dihasilkan oleh 

beda potensial yang diberikan yaitu sebesar 150 V. 

   JeVJeVeVE 17119 10403.2).10602.1)(150(150 −−− ×=×==

Secara umum, terdapat persamaan-persamaan berikut untuk elektron yang memiliki masa m, kecepatan v, 

momentum p dan energi kinetik E. 

  2

2
1 mvE = , mvp =  

Dengan menggunakan hubungan de Broglie λ = h/p, kita akan mendapatkan 
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  ( ) 2/12 −== mEh
mv
hλ  

   m101000.1 −×=

(Sebuah rumus yang berguna untuk mendapatkan panjang gelombang λ dari sebuah gelombang elektron 

dengan energi kinetik Z eV diberikan oleh mZ 1010/150 −×=λ ). Bintik yang indah yang ditunjukkan 

pada Gambar 1.10 diamati oleh M. T. F. Laue pada tahun 1912 ketika gelombang sinar-X dipancarkan 

melalui sebuah kristal. Ini menunjukkan proses difraksi oleh sinar-X yang memiliki perilaku sebagai 

gelombang elektromagnetik. Gelombang sinar-X yang dipantulkan oleh susunan yang teratur dari atom-

atom yang terpisah dengan jarak d (Gambar 1.11) akan mengalami penguatan jika kondisi berikut 

dipenuhi 

  λθ nd =sin2          (1.27) ,...)3,2,1( =n

Ini disebut sebagai kondisi Bragg untuk refleksi (Hukum Bragg) dan n disebut sebagai orde refleksi. 

 

 

Gambar 1.11  Difraksi sinar-X oleh kisi kristal. 

 

 Hal yang sama, gelombang elektron telah dikonfirmasi dengan eksperimen bahwa ia 

menunjukkan fenomena difraksi terhadap susunan atom-atom yang teratur pada kristal. Hal ini 
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ditunjukkan oleh C. J. Davisson dan L. H. Germer pada tahun 1925 dan juga oleh G. P. Thompson pada 

tahun 1927. Bentuk dari difraksi elektron ditunjukkan pada gambar 1.12. Distribusi spasial yang tidak 

homogen yang dibentuk oleh interferensi gelombang elektron sangat berhubungan erat dengan 

pembentukan dan penghancuran ikatan kimia. 

 

Gambar 1.12  Pola difraksi elektron dari polikristalin emas. 

 

 

1.7 Persamaan gelombang 
 

Pada tahun 1926, persamaan dasar yang secara inklusif menyatakan sifat partikel dan gelombang 

diusulkan dalam kerangka mekanika gelombang oleh Schrödinger dan mekanika matriks oleh 

Heisenberg. Meskipun bentuk matematika yang diusulkan oleh mereka berbeda, teori ini dibuktikan 

memiliki kesamaan dalam pengertian fisika yang sangat penting oleh E. Schrödinger. Dalam buku ini, 

persamaan fundamental untuk mekanika kuantum akan diperlakukan berdasarkan mekanika gelombang.  
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Sebagaimana telah kita pelajari pada bagian 1.3, contoh untuk sebuah gelombang yang memiliki frekuensi 

ν dan panjang gelombang λ direpresentasikan oleh  

  
)(2

),(
txt

Aetx
ν

λ
π −

=Ψ   

Dengan menggunakan sebuah rumus untuk proses diferensiasi fungsi ekponesial ( ), 

turunan terhadap waktu t atau posisi x akan menghasilkan persamaan berikut, masing-masing yaitu: 

axax aedxde =/

  Ψ−=
∂
Ψ∂ )2( πνi
t

 

  Ψ=
∂
Ψ∂ )2(

λ
πi

x
 

Harus diperhatikan bahwa simbol diferensiasi parsial ∂ digunakan untuk menggantikan d ketika jumlah 

variabelnya lebih dari satu. Dengan menggunakan persamaan yang menghubungkan sifat partikel dan 

gelombang, E = hν dan p = h/λ, kita akan mendapatkan persamaan diferensial simultan sebagai berikut 

yang tidak mengandung ν dan λ secara eksplisit. 

  Ψ=
∂
Ψ∂ E
t

ih          (1.28) 

  Ψ=
∂
Ψ∂

− p
x

ih          (1.29) 

Di sini, ћ adalah sebuah konstanta yang dinyatakan sebagai (h/2π). Persamaan (1.28) dan (1.29) 

menghubungkan besaran partikel E dan p dengan fungsi gelombang Ψ. Marilah kita mempelajari sifat 

matematika dari persamaan-persamaan ini sebelum mengaplikasikannya pada beberapa sistem. 

Persamaan (1.28) menunjukkan bahwa operasi dari ti ∂∂ /h  pada Ψ dari sisi sebelah kiri adalah ekivalen 

dengan sebuah perkalian sederhana dari Ψ dengan energi E. Persamaan (1.29) menunjukkan bahwa 

operasi dari  pada Ψ dari sisi sebelah kiri adalah sama dengan perkalian sederhana Ψ dengan 

momentum p. Operasi matematika, seperti 

xi ∂∂− /h

ti ∂∂ /h  dan xi ∂∂− /h  disebut sebagai operator. Operator-

operator ini masing-masing berkaitan dengan energi E dan momentum p. 

  E
t

i ↔
∂
∂

h  
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  p
x

i ↔
∂
∂

− h  

Untuk mengaplikasikan persamaan-persamaan simultan ini pada suatu masalah tertentu, adalah penting 

untuk mengetahui terlebih dahulu relasi antara E dan p. Dalam mekanika klasik sebelum lahirnya 

mekanika kuantum, sebuah hubungan penting antara E dan p diketahui dalam fungsi Hamilton yang 

merepresentasikan energi dari sistem sebagai sebuah fungsi dari momentum, p, posisi, x dan waktu, t. 

            (1.30) ),,( txpHE =

Dengan bantuan fungsi Hamilton H, persamaan (1.28) dan (1.29) dapat digabungkan ke dalam satu 

persamaan. Agar hal ini dapat dilakukan, marilah kita menurunkan sebuah fungsi Hamilton untuk sebuah 

sistem di mana sebuah partikel dengan masa bergerak dengan energi kinetik 2

2
1 mv  dalam energi 

potensial U. Dapat dicatat bahwa momentum dari partikel ini mvp = , sehingga diperoleh 

  U
m

pU
m
pmUmvH +=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+=

22
1

2
1 22

2      (1.31) 

Substitusi dari persamaan ini pada sisi kanan pada persamaan (1.28) dengan menggunakan (1.30) akan 

menghasilkan persamaan berikut. 

  Ψ+Ψ⎟
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⎞

⎜
⎝
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⎜⎜
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∂
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⎜
⎝
⎛
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∂
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ih
m

2

2
1  

  Ψ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

−= U
xm

h
2

22

2
        (1.32) 

 Sebagaimana dapat dilihat pada contoh ini, persamaan (1.28) dan (1.29) dapat disatukan menjadi 

sebuah persamaan yang mana energi E pada suku suku di sebelah kanan pada persamaan (1.28) 

digantikan dengan fungsi Hamiltoin yang berkaitan H dan momentum p harus digantikan dengan 

operator momentum . p̂

           (1.33) ),,ˆ(ˆ txpHH =
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Secara umum, menggantikan momentum p dalam ekspresi fungsi Hamilton dengan operator pada 

persamaan (1.33) kita akan memperoleh fungsi Hamilton mekanika kuantum 

p̂

Ĥ . 

           (1.34) ),,ˆ(ˆ txpHH =

Ĥ  disebut sebagai operator Hamilton atau Hamiltonian dengan menggunakan operator ini dua 

persamaan yaitu (1.28) dan (1.29) digabungkan menjadi satu persamaan yaitu 

  Ψ=
∂
Ψ∂ H
t

ih ˆ          (1.35) 

Persamaan ini adalah pesamaan yang paling mendasar pada mekanika kuantum dan disebut sebagai 

persamaan Schrödinger yang merupakan nama dari penemunya. Fungsi gelombang, Ψ dalam persamaan 

ini menyatakan keadaan di mana terdapat sistem materi. Arti fisis yang penting dari Ψ akan didiskusikan 

kemudian pada bagian yang lain. 

 Meskipun persamaan (1.35) dapat diturunkan dari persamaan gelombang yang sederhana, akan 

tetapi persamaan ini diketahui dapat diterapkan pada masalah-masalah yang umum. Perluasan dari 

Hamiltonian dan fungsi gelombang dalam persamaan (1.35) akan dipelajari kemudian. Prosedur untuk 

memecahkan persamaan gelombang an dan arti dari solusi juga akan dipelajari pada bagian setelah ini. 

 

1.8  Fungsi gelombang dan probabilitas menemukan partikel 
 

 Pada efek fotolistrik, intensitas cahaya (kuadrat dari amplitude gelombang elektromagnetik) yang 

semakin meningkat akan semakin meningkatkan jumlah foton secara linier. Dinyatakan kemudian bahwa 

jumlah foton adalah sebanding dengan kuadrat dari amplitude. Pada tahun 1926, Born memperluas ide 

ini dengan mengusulkan bahwa kuadrat dari nilai absolut dari fungsi gelombang Ψ adalah sebanding 

dengan probabilitas untuk mendapatkan partikel tersebut. Nilai absolut harus digunakan untuk 

persamaan gelombang karena gelombang dapat berupa sebuah fungsi kompleks dan bukan hanya 

sebuah fungsi yang riil. Kuadrat dari nilai absolut sebuah fungsi gelombang kompleks Ψ diperoleh 

dengan persamaan berikut. 
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  *2 Ψ⋅Ψ=Ψ           (1.36) 

Dengan sebagai konjugat kompleks dari Ψ dan ini diberikan melalui penggantian yang sederhana 

dari setiap unit imajiner i yang terdapat pada ekspresi matematik Ψ dengan –i. 

*Ψ

          (1.37) )(* ii −→Ψ=Ψ

Probabilitas untuk menemukan sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu x pada suatu daerah 

tertentu antara x dan x + dx dinyatakan sebagai dxtx 2),(Ψ  dengan menggunakan fungsi gelombang 

. Karena probabilitas untuk menemukan partikel pada daerah antara x = -∞ hingga x = +∞ 

adalah sama dengan 1, maka integral berikut harus sama dengan 1. 

),( txΨ

  ∫
∞

∞−

=Ψ 1),( 2 dxtx         (1.38) 

Ini disebut sebagai kondisi renormalisasi dari sebuah fungsi gelombang. Jika kondisi ini dipenuhi, maka 

fungsi gelombang tersebut dikatakan ternormalisasi. 

 Ketika sebuah fungsi gelombang merupakan solusi dari persamaan (1.35), setiap perkalian dari 

fungsi gelombang tersebut dengan konstanta yang sembarang juga akan menghasilkan fungsi gelombang 

yang menjadi solusi dari persamaan (1.35). Solusi-solusi dari persamaan gelombang karenanya dikatakan 

bersifat sembarang terhadap konstanta. Kondisi renormalisasi menghilangkan sifat kesembarangan dari 

fungsi gelombang kecuali terhadap tandanya. Dalam kasus fungsi gelombang kompleks, makna ganda 

terhadap faktor fasa dengan  tidak akan berubah. Akan tetapi, faktor fasa tidak akan merubah kuadrat 

dari nilai absolut dan arti fisis dari persamaan gelombang tidak relevan dengan faktor fasa. Dengan 

demikian. Kita boleh memilih nilai secara sembarang nilai θ dari faktor fasa, sebagai contoh θ dapat 

dipilih sama dengan 0. 

θie

 Karena turunan pertama dari fungsi gelombang ini berhubungan dengan energi E dan 

momentum p menurut persamaan (1.28)–(1.29), fungsi gelombang yang menyatakan sebuah keadaan 

dengan energi yang finit dan momentum yang harus bersifat kontinyu terhadap waktu dan posisi. Ini 

adalah sifat yang penting dari fungsi gelombang yang dapat diterima dan tidak dapat diabaikan ketika kita 

memerlukan untuk mendapatkan sebuah fungsi gelombang dengan memecahkan persamaan gelombang. 
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 Sebelum mengakhiri bagian ini, adalah penting untuk mencatat bahwa pentingnya persamaan 

gelombang pada mekanika kuantum. 

(1) Keadaan dari sebuah sistem dinyatakan dengan fungsi gelombang. 

(2) Probabilitas sebiuah partikel akan ditemukan pada sebuah posisi adalah sebanding dengan 

kuadrat dari nilai absolut persamaan gelombang. 

(3) Fungsi gelombang akan memiliki perubahan terhadap waktu mengikuti persamaan. 

Ψ=
∂
Ψ∂ H
t

ih ˆ  

 

 

1.9  Keadaan stasioner dan persamaan nilai eigen 
 

Jika energi E bebas terhadap waktu t, probabilitas untuk menemukan sebuah partikel juga akan 

bebas terhadap waktu t. Keadaan yang bebas terhadap waktu disebut sebagai keadaan stasioner. Ketika 

energi E adalah konstan, tidak bergantung dengan waktu, maka persamaan (1.28) akan mudah untuk 

diintegrasi terhadap waktu untuk menghasilkan persamaan berikut 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=Ψ

h

Etixtx exp)(),( ψ        (1.39) 

Simbol ψ(x) adalah konstanta integrasi yang muncul dari integrasi terhadap waktu t dan dengan demikian 

ψ(x) akan bebas terhadap waktu meskipun ia akan bergantung pada posisi x. Meskipun fungsi 

gelombang untuk keadaan stasioner ),( txΨ  dalam persamaan (1.39) berosilasi sebagai sebuah fungsi 

terhadap t, kuadrat dari nilai absolut dari ),( txΨ , yang merupakan produk dari  akan 

tetap konstan. 

),(),( txtx Ψ∗Ψ

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=Ψ

hh

EtixEtixtx exp)(exp)(),( *2 ψψ  
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  2* )()()( xxx ψψψ =⋅=         (1.40) 

Karenanya, probabilitas untuk menemukan sebuah partikel dalam keadaan stasioner adalah bebas 

terhadap waktu t dan menghasilkan perhitungan yang sama bahkan jika fungsi ψ(x) yang bebas terhadap 

waktu itu digunakan untuk mengantikan ),( txΨ . Dengan demikian ψ(x) disebut sebagai fungsi 

gelombang dari keadaan stasioner. Dengan memasukkan ),( txΨ pada persamaan (1.39) ke dalam 

persamaan gelombang (1.35) dan kemudian melakukan pengaturan pada perumusan tersebut kita akan 

mendapatkan 

  0exp)ˆ( =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−

h

EtiEH ψψ  

Sehingga persamaan berikut merupakan fungsi gelombang dari keadaan stasioner ψ(x) dan dinyatakan 

dengan  

           (1.41) ψψ EH =ˆ

Persamaan ini disebut sebagai persamaan Schrödinger untuk keadaan stasioner atau persamaan 

Schrödinger bebas waktu. 

 

Contoh 1.10 Tuliskan persamaan Shrödinger bebas waktu untuk sebuah osilator harmonik satu 

dimensi yang mengandung sebuah partikel dengan masa m dan bergerak sepanjang sumbu-x di bawah 

pengaruh gaya potensial 2

2
1)( kxxU =  (k > 0). 

(Jawaban) Persamaan Schrödinger bebas waktu dinyatakan sebagai . Dalam kasus ini 

gerak partikel dibatasi hanya pada sumbu-x, sehingga fungsi gelombang adalah sebuah fungsi terhadap x 

dan direpresentasikan sebagai 

ψψ EH =ˆ

)(xψψ = . Hamiltonian Ĥ  yang ada pada sistem ini ada pada sistem ini 

diperoleh dari fungsi Hamilton H yang terdiri dari penjumlahan atas energi kinetik dan energi potensial. 

Untuk sistem ini, momentum p dari partikel akan menjadi energi kinetik  dan energi potensialnya 

adalah 

mp 2/2

2

2
1 kx  dan kita akan mendapatkan 
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  2
2

2
1

2
kx

m
pH +=  

Dengan demikian Hamiltonian Ĥ  dapat diturunkan dengan mudah hanya dengan mengganti 

momentum p dengan operator xip ∂∂−= /ˆ h  dalam ekspresi terhadap H. Penggantian ini harus 

dilakukan dua kali untuk  dan kita akan mendapatkan mp 2/2

  2

222

22
1

xmx
i

m ∂
∂

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

−
h

h  

Energi potensial 2

2
1 kx  dapat digunakan langsung karena tidak mengan dung momentum p. Karenanya 

Hamiltonian Ĥ  dapat dinyatakan sebagai berikut 

  2
2

22

2
1

2
ˆ kx

xm
H +

∂
∂

−=
h  

Dengan memasukkan Hamiltonian Ĥ  ini ke dalam , persamaan Schrödinger bebas waktu 

untuk osilator harmonik satu dimensi dinyatakan sebagai berikut 

ψψ EH =ˆ

  )()(
2
1

2
2

2

22
xExkx

xm
ψψ =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

−
h  

Catatan  (k > 0) merepresentasikan gaya yang bekerja pada partikel. Sebuah 

partikel dalam osilator harmonik akan menerima gaya kembali (gaya balik) yang sebanding 

dengan jarak dari titik setimbangnya dan berosilasi di sekitar titik seimbangnya. Pergeseran 

sebuah benda elastis seperti pegas adalah sebanding dengan gaya yang bekerja padanya. Hal ini 

dikenal sebagai hukum Hooke. 

kxdxxdUxF −=−= /)()(

p̂  dan Ĥ adalah operator yang masing-masing berhubungan dengan momentum dan energi. Sebuah 

operator F̂ yang berhubungan dengan sebuah satuan sembarang yang dapat diamati  dapat 

dimasukkan sebagai dengan memasukkan persamaan (1.33) (

),( xpF

),ˆ( xpF xp ∂∂−= /ˆ h  pada posisi p) ke 

dalam . Operator x  berhubungan dengan sebuah koordinat kartesian x dan dinyatakan secara 

sederhana dengan , karena tidak ada faktor momentum p dalam x. 

),( xpF ˆ

xx =ˆ
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 Secara umum, pilihan yang tepat dari sebuah fungsi φ akan menghasilkan  yang berbanding 

dengan φ dan sama terhadap suatu konstanta yang dikalikan dengan φ. 

φF̂

           (1.42) φφ fF =ˆ

Perkalian konstanta f adalah nilai eigen dari operator F̂  dan fungsi φ adalah nilai eigen dari operator F̂  

yang berkorespondensi dengan nilai eigen f. Ketika beberapa fungsi eigen (contoh φ1 dan φ2) berkaitan 

dengan nilai eigen f yang sama saling bebas linier satu dengan lainnya (contoh φ1 tidak proporsional 

dengan φ2) nilai eigen f dikatakan sebagai generate. Jumlah dari fungsi eigen yang saling bebas berkaitan 

dengan nilai eigen yang sama disebut sebagai tingkat degenerasi. Persamaan (1.42) termasuk di dalamnya 

sebuah himpunan yang terdiri dari fungsi eigen φ dan nilai eigen f untuk operator F̂ disebut sebagai 

persamaan nilai eigen dari F̂ . Persamaan gelombang (1.41) untuk keadaan stasioner (persamaan 

schrödinger bebas waktu) adalah persamaan nilai eigen dari operator Hamiltonian Ĥ yang berhubungan 

dengan energi. Persamaan (1.41) memberikan himpunan fungsi eigen φ dan nilai eigen E untuk energi 

yang mungkin terjadi. 

 Dalam keadaan stasioner, energi E dan probabilitas untuk menemukan partikel adalah bebas 

terhadap waktu t. Akan tetapi, kita tidak harus memikirkan bahwa partikel tersebut diam pada suatu 

posisi tertentu. Bahkan dalam keadaan stasioner, gerak sebuah partikel harus diperhitungkan sebagai 

osilasi dari faktor fasa pada persamaan (1.39) yang memenuhi persamaan gelombang bebas waktu pada 

persamaan (1.35). 

 

1.10 Sebuah partikel dalam kotak satu dimensi 
 

 Jalan terbaik untuk memahami prosedur untuk menyelesaikan persamaan gelombang dan 

pentingnya solusi adalah dengan mempelajari beberapa contoh. Marilah kita menyelesaikan persamaan 

Shrödinger bebas waktu  untuk sebuah partikel dengan masa m yang terkurung pada daerah 

(0 < x < L) pada sumbu-x (kotak satu dimensi). Hamiltonian untuk sistem ini dituliskan sebagai berikut 

ψψ EH =ˆ
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  )(
2

ˆ
2

22
xU

xm
H +

∂
∂

−=
h  

U(x) adalah energi potensial dari sistem yang dipelajari. Pembatasan terhadap gerakan partikel dilakukan 

pada U(x) dengan ketentuan sebagai berikut (Gambar 1.13) 

  Di dalam kotak )0( Lx <<   0)( =xU  

  Di luar kotak 0( ≤ atau   x )Lx ≥ +∞=)(xU     (1.43) 

Perlakuan ini secara alami akan menuju pada ketidakmungkinan untuk menemukan partikel di luar kotak. 

Jika 0)( ≠xψ  pada , maka kedua sisi pada persamaan  akan divergen. +∞=)(xU ψψ EH =ˆ

Gambar 1.13  Energi potensial U(x) untuk sebuah partikel dalam sebuah kotak satu dimensi 

Karena U(x) = 0 di dalam kotak, persamaan gelombang  akan menjadi bentuk yang 

sangat sederhana yaitu 

ψψ EH =ˆ

  ψκψ 2
2

2
−=

dx
d          (1.44) 

di mana  

  
2/1

2

28
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

h
mEπκ         (1.45) 
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Solusi umum dari persamaan (1.44) telah diketahui dengan baik dan dituliskan sebagai berikut 

          (1.46) xixi ebeax κκψ −⋅+⋅=)(

Substitusi dari ekspresi ini pada sisi kiri persamaan (1.44) akan menghasilkan suku di sisi kanan. 

 Agar dapat mengambil makna atau interpretasi fisis dari )(xψ  dalam persamaan (1.46) dalam 

konteks teori kuantum , kita harus memperhatikan sifat kontinyu dari fungsi gelombang. Dalam kasus ini, 

)(xψ  harus kontinyu pada kedua sisi kotak (x = 0 dan x = L). Dengan demikian, kondisi berikut harus 

diperlukan. 

 

Pada perbatasan kotak (x = 0),    0)0( =+= baψ ,  

dan pada perbatasan yang lain (x = L),   .    0)( =⋅+⋅= − LiLi ebeaL κκψ

Karenanya kita akan memperoleh        

      ba −=       (1.47)

          (1.48) 0)( =− − LiLi eea κκ

Karena nilai yang mungkin untuk nilai eigen energi E tidak muncul, kita harus melakukan klasifikasi atas 

kasus-kasus yang mungkin sebagai berikut. 

1) (E < 0) 

Dari persamaan (1.45) κ adalah murni bilangan imajiner, dan kerenanya suku dalam tanda 

kurung pada sisi kiri persamaan (1.48) tidak dapat sama dengan nol. Ini akan mengakibatkan 0=+ ba  

dan kemudian  untuk seluruh nilai x (0 < x < L). Jelas, ini tidak konsisten 

dengan dengan asumsi kita tentang partikel dalam kotak. 

0)( =+= − xixi beaex κκψ

2) (E = 0) 

Dari persamaan (1.45) κ = 0 dan 0)( =+= baxψ  untuk seluruh x (0 < x < L). Ini juga tidak 

sesuai dengan asumsi dari partikel dalam kotak. 
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3) (E > 0) 

Dalam kasus ini κ > o dan karenanya suku dalam kurung pada sisi kiri di persamaan (1.48) dapat 

menjadi sama dengan 0. Kondisi ini dapat dinyatakan sebagai 

   atau        (1.49) LiLi ee κκ −= 12 =Lie κ

Perlu dicatat bahwa  adalah untuk κ yang merupakan bilangan bulat sembarang. Dengan 

demikian nilai-nilai untuk κ (κ > 0) yang mungkin harus memenuhi kondisi berikut 

12 =Lie κ

  πκ nL =         (1.50) ,...)3,2,1( =n

Dengan memasukkan nilai κ ke dalam persamaan (1.45), kita akan mendapatkan nilai-nilai yang mungkin 

untuk energi E dengan nilai integer n. 

  2

22

8mL
hnEn =          (1.51) 

Ini adalah formula untuk tingkat-tingkat energi dari sebuah partikel yang berada dalam sebuah kotak satu 

dimensi. Untuk energi yang bernilai lain selain yang diberikan pada persamaan (1.51), tidak ada solusinya. 

Munculnya tingkat-tingkat energi yang bersifat diskrit adalah sebuah konsekuensi dari kuantisasi energi. 

Tingkat energi yang terkuantisasi diklasifikasikan dengan bilangan bulat positif n. Bilangan-bilangan ini 

merepresentasikan keadaan terkuantisasi dan disebut sebagai bilangan kuantum.  

 Fungsi gelombang yang berkorespondensi dengan tingkat-tingkat energi En, dapat ditentukan 

melalaui persamaan (1.46), (1.47) dan (1.50). 

Di luar kotak (x < 0 atau x > L)   0)( =xψ   

Di dalam kotak (0 < x < L)    )/sin(sin2)()( Lxncxaieeax xixi
n πκψ κκ ==−= −

Di sini, rumus  digunakan dan  ditulis sebagai c. Nilai dari c ditentukan melalui 

persyaratan normalisasi. 

θθθ sincos iei += ai2

  ∫ ∫
∞

∞−

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L

dx
L

xncdxx
0

222 1sin)( πψ  
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Nilai dari integral terakhir adalah L/2 dan . Dengan demikian maka 1)2/(2 =⋅ Lc Lc /2= , dan kita 

memperoleh solusi di dalam kotak sebagai berikut. 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
xn

L
xn

πψ sin2)(  ,...)3,2,1( =n       (1.52) 

Tingkat energi En dan fungsi gelombang )(xnψ  untuk sebuah partikel dalam sebuah kotak satu dimensi 

dengan panjang L ditunjukkan pada Gambar 1.14. 

 Tingkat energi terendah dengan bilangan kuantum n = 1 adalah keadaan dasar dari sebuah 

partikel dalam kotak. Probabilitas untuk menemukan partikel yang terbesar adalah pada posisi ditengah 

kotak dan kemudian menurun jika bergeser kearah sisi-sisi kotak. Dalam dunia makroskopik, kita dapat 

meletakkan sebuah partikel di mana saja di dalam sebuah kotak. Akan tetapi di dalam dunia kuantum, 

hanya probabilitas saja yang dapat ditentukan. Hal sangat aneh adalah energi tingkat dasar 

 adalah lebih besar dari energi potensial yang ada dalam kotak tersebut U = 0. Dalam 

sebuah sistem makroskopik, keadaan energi minimum dari sebuah partikel adalah keadaan keadaan di 

mana tidak ada gerak dan energi akan sama dengan energi potensial minimum U

08/ 22
1 >= mLhE

min (dalam kasus ini Umin 

= 0). Fakta yang menyatakan bahwa  menunjukkan bahwa sebuah partikel dapat bergerak 

dengan energi sebesar , bahkan pada temperatur abosolut nol di mana tidak ada energi yang 

dapat dipindahkan dari sistem lagi. Karenanya energi sebesar  disebut sebagai energi titik-nol 

(zero-point energy) dan gerakan pada keadaan dasar disebut sebagai gerakan titik-nol (zero-point motion). 

Dalam dunia makroskopik, masa dari materi m, dan panjang dari kotak L adalah sangat besar dan 

karenanya energi sebesar  dapat dikatakan sangat kecil. Ini akan menyebabkan bahwa 

energi titik-nol dan gerakan titik-nol dalam dunia makroskopik dapat diabaikan. Nilai diskrit yang definit 

hanya diperbolehkan untuk keadaan tereksitasi dari sebuah partikel dalam kotak dan hal ini sangat 

berlawanan dengan dunia makroskopik di mana semua nilai energi diperbolehkan. Tingkat energi untuk 

sebuah sistem makroskopik dapat ditinjau sebagai hal yang kontinyu disebabkan oleh nilai m dan L yang 

sangat besar. Sebagaimana dapat dilihat pada fungsi gelombang pada gambar 1.14, terdapat beberapa 

posisi di mana tidak ada probabilitas untuk menemukan partikel dalam keadaan tereksitasi, meskipun 

partikel tersebut bergerak dalam kotak. Posisi geometris di mana 

0min1 >−UE

min1 UE −

min1 UE −

22
1 8/ mLhE =

0=ψ  disebut sebagai sebuah noda. 

Jumlah dari noda-noda dalam kotak adalah n-1, yang akan meningkat dengan meningkatnya bilangan 

kuantum n. Gelombang dengan noda yang banyak secara umum memiliki energi yang lebih besar. Sifat 
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ini perlu dicatat dan diingat dan ini akan sangat berguna untuk memahami sifat dari gelombang elektron 

yang bergerak dalam materi. 

 

Gambar 1.14  Tingkat-tingkat energi  dan fungsi gelombang  untuk partikel dalam 
sebuah kotak satu dimensi. 

222 8/ mLhnEn = )(xnψ

 

Contoh 1.11. Tunjukkan hubungan beriku akan terjadi di antara fungsi gelombang  dan  

untuk sebuah partikel dalam sebuah kotak satu dimensi. 

)(xnψ )(xmψ

   ∫
∞

∞−

= nmmn dxxx δψψ )()( *

nmδ  adalah Kronecker delta di mana akan sama dengan 1 jika n = m dan 0 jika n ≠ m. 
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(Jawaban) Fungsi gelombang dengan bilangan kuantum n dalam sebuah kotak ( 0 < x < L) dengan 

panjang L diberikan oleh persamaan  

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
xn

L
xn

πψ sin2)(  ,...)3,2,1( =n  

Untuk posisi di luar kotak . Marilah kita menyebutkan integral yang menjadi masalah sebagai 

I

0)( =xnψ

nm.  

  dx
L

xm
L

xn
L

dxxxI
L

mnnm ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== ∫∫

∞

∞−

ππψψ sinsin2)()(
0

*  

Rumus penjumlahan sudut untuk fungsi trigonometri 

   BABABA sinsincoscos)cos( m=±

akan menghasilkan  

  ))cos()(cos(
2
1sinsin BABABA +−−=  

Dengan demikian 

   )()( +−−= III nm

Di sini 

  dx
L

xmn
L

I
L

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=±

0

)(cos1)( π  

Dengan menuliskan Lx /πθ =  dan dengan menggunakan dxLd )/(πθ = , kita akan memperoleh 

  { }∫ ±=±
π

θθ
π

0

)(cos1)( dmnI  

Ketika tidak sama dengan 0, )( mn ±
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  0)sin(11)(
0

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
±

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

±
=±

π

θ
π

mn
mn

I  

Ketika n = m (n – m = 0), 

  ∫ ===−
π

π
πθ

π
0

11)( dI  

Karenanya, 

(1) Untuk n = m, Inm = 1 – 0 = 1 dan 

(2) Untuk n ≠ m, Inm = 0 – 0 = 0, dengan menggunakan delta Kronecker, kita akan memperoleh Inm = 

δnm. 

 

 Integral dari contoh ini dengan n = m adalah kondisi normalisasi, dengan diberikan bahwa 

fungsi gelombangnya telah dinormalisasi terlebih dahulu. Untuk n ≠ m, integralnya akan sama dengan 0, 

di mana dua fungsi gelombangnya dikatakan saling ortogonal dan memenuhi sifat ortogonalitas. Sifat 

ortogonalitas berlaku secara umum antara sembarang fungsi gelombang yang berkorespondensi dengan 

nilai eigen yang berbeda. Ketika fungsi-fungsi ternormalisasi dan saling ortogonal, maka himpunan 

fungsi-fungsi tersebut dikatakan ortonormal dan mengikuti sifat ortonormalisasi. 

 

1.11 Perluasan persamaan gelombang 
 

 Sekarang, marilah kita memperluas persamaan gelombang yang sederhana dalam ruang satu 

dimensi ke dalam kasus-kasus yang umum. 

(a) Perluasan pada ruang tiga dimensi 

 Perluasan dari satu dimensi menjadi tiga dimensi memerlukan 3 koordinat x, y dan z dalam 

tempat di mana sebelumnya hanya terdapat satu variabel x. Ini menjadi fungsi gelombang yang 
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dinyatakan sebagai  dari fungsi gelombang yang dinyatakan dengan . Karenanya 

kecepatan v dan momentum p dinyatakan sebagai vektor-vektor dengan 3 komponen, masing-masing 

adalah (v

),,,( tzyxΨ ),( txΨ

x, vy, vz) dan (px, py, pz). Rumus pengganti yang berkaitan dengan persamaan (1.33) diperluas 

menjadi sebagai berikut. 

  
x

px ∂
∂

−= hˆ   

  
y

py ∂
∂

−= hˆ          (1.53) 

  
z

pz ∂
∂

−= hˆ  

 Untuk sebuah partikel dengan masa m dalam ruang 3 dimensi, energi kinetik yang diperlukan 

untuk menghasilkan operator Hamiltonian diekspresikan sebagai berikut. 

  ∆−=++=
m

ppp
mm

p
zyx 2

)(
2
1

2

2
222

2 h  

Dengan, ∆ adalah sebuah operator yang disebut sebagai Laplacian. Ekspresinya dalam satu dimensi 

adalah 

  2

2

x∂
∂

=∆  

dan untuk 3 dimensi 

  2

2

2

2

2

2

zyx ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∆  

Dengan simbol Laplacian ∆, Hamiltonian untuk sebuah partikel dengan masa m tanpa memperhatikan 

dimensi dalam ekspresi yang sama dapat ditulis sebagai berikut  

  U
m

H +∆−=
2

ˆ
2h         (1.54) 

Perlu dicatat bahwa energi potensial U untuk satu dimensi atau tiga dimensi masing-masing adalah U(x) 

atau U(x,y,z). 
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 Laplacian ∆ dapat diganti dengan ∇2 atau ∇⋅∇ , di mana ∇ adalah sebuah simbol matematika 

yang disebut sebagai nabla dan diberikan oleh rumusan berikut. 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

∂
∂

=∇
zyx

,,  

Sehingga, Laplacian ∆ akan sama dengan sebuah produk dalam (inner product) atau sebuah produk skalar. 

           (1.55) ∇⋅∇=∆

 Meskipun kedua ekspresi ini dapat digunakan, pada buku ini ∆ akan digunakan. 

 

(b) Perluasan untuk sistem N buah partikel  

 Fungsi gelombang dari sebuah sistem dengan N buah partikel adalah sebuah fungsi yang terdiri 

dari 3N buah koordinat ruang (x1, y1, z1,..., xN, yN, zN) serta waktu t dan ini mengandung informasi tentang 

probabilitas untuk menemukan partikel. Adalah lebih mudah untuk menggunakan simbol q sebagai ganti 

dari 3N buah variabel. Fungsi gelombang ),( tqΨ  untuk sistem dengan N buah partikel memenuhi 

persamaan gelombang yang sama sebagaimana dengan fungsi gelombang untuk satu partikel. 

  Ψ=
∂
Ψ∂ H
t

i ˆh          (1.56) 

Keadaan yang mungkin yang terjadi pada dunia riil hanya terbatas pada Ψ yang memenuhi persamaan ini 

dan disebut sebagai sebuah keadaan eigen. Probabilitas untuk menemukan setiap partikel dalam suatu 

volume dxidyidzi yang berkorespondensi dengan suatu daerah tertentu pada ∼ , ∼ , 

∼  diberikan untuk keadaan eigen Ψ adalah 

ix ii dxx + iy ii dyy +

iz ii dzz +

  dqtq 2),(Ψ          (1.57) 

Integrasi dari persamaan (1.57) pada seluruh daerah pada ruang berdimensi 3N haruslah sama dengan 1, 

karena ini adalah penjumlahan total dari probabilitas (kondisi normalisasi) 
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  ∫ =Ψ 1),( 2 dqtq         (1.58) 

Di sini, 

         (1.59) NNN dzdydxdzdydxdq ...111=

Merepresentasikan suatu elemen volume yang memiliki  dimensi 3N dan berkorespondensi dengan 

integrasi harus diambil untuk seluruh variabel sebanyak 3N dan seluruh ruang. Integral dalam persamaan 

(1.58) secara sederhana diekspresikan dengan ∫ tunggal dan tidak dengan 3N ∫, dan ini berhubungan 

dengan penyingkatan elemen volume dq. Daerah integrasi untuk setiap variabel xi, yi dan zi adalah dari -∞ 

hingga ∞. 

 Ĥ dalam persamaan (1.56) adalah operator Hamiltonian untuk sebuah sistem N buah partikel, di 

mana dapat dengan mudah dibangun dari ekspresi energi klasik dari fungsi Hamilton  dengan 

menggunakan rumus penggantian sebagai berikut untuk  pada besaran momentum p. 

),,( tqpH

p̂

  
q

p
∂
∂

−= hˆ          (1.60) 

Dengan demikian, 

           (1.61) ),,ˆ(ˆ tqpHH =

Untuk keadaan stasioner di mana EtqpH =),,(  (sebuah konstanta pada setiap waktu t), 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=Ψ

h

Etiqtq exp)(),( ψ        (1.62) 

  22 )(),( qtq ψ=Ψ         (1.63) 

Fungsi gelombang untuk sebuah keadaan stasioner )(qψ  memenuhi 

           (1.64) ψψ EH =ˆ

Kondisi normalisasi untuk )(qψ  adalah 
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  ∫ = 1)( 2 dqqψ          (1.65) 

 

1.12 Gerak pada sistem dengan dua partikel 
 

Partikel banyak perlu dipertimbangkan secara umum untuk penerapan fungsi gelombang pada 

masalah-masalah kimia. Dalam usaha untuk melihat secara umum aplikasi pada sistem molekul, marilah 

kita untuk pertama kalinya mempelajari sistem dengan 2 partikel. Masalah dalam sistem 2 partikel dapat 

direduksi menjadi masalah satu partikel, ketika gerak relatif dan gerak titik pusat gravitasinya terpisah. 

(a) Pemisahan gerak relatif dari gerak translasi. 

 Marilah kita mengandaikan bahwa energi untuk dua partikel E dinyatakan sebagai penjumlahan 

energi kinetik E1 dan E2 untuk partikel dan U untuk energi potensial, 

          (1.60) UEEE ++= 21

di mana 

  2
111 2

1 VmE =  

  2
222 2

1 VmE =  

dan mi, Vi adalah masa dan kecepatan dari masing-masing partikel ke-i (i = 1 atau 2). Koordinat untuk 

pusat gravitasi (X, Y, Z) berhubungan dengan koordinat dari masing-masing partikel (xi, yi, zi). 

  
21

2211

mm
xmxmX

+
+

=  

  
21

2211

mm
ymymY

+
+

=         (1.67) 

  
21

2211

mm
zmzmZ

+
+

=  
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Karena kecepatan partikel Vi adalah sebuah vektor yang terdiri dari turunan terhadap waktu dari 

koordianat kartesian untuk partikel, kecepatan untuk pusat gravitasi VG dinyatakan dengan kecepatan 

masing-masing partikel sebagai berikut. 

  
21

2211

mm
mm

G +
+

=
VV

V  

Koordinat relatif dapat diperkenalkan sebagai posisi dari partikel kedua terhadap partikel pertama 

   12 xxx −=

           (1.68) 12 yyy −=

   12 zzz −=

Kecapatan relatif V, yang didefinisikan sebagai turunan terhadap waktu dari posisi relatif, diberikan oleh  

           (1.69) 12 VVV −=

Gerak dari pusat gravitasi yang bebas terhadap gerak relatif antara partikel berhubungan dengan gerak 

paralel yang menjaga geometri relatif antara partikel dan disebut sebagai gerak translasi atau translasi. 

 

Gambar 1.15  Gerak relatif dari sistem dengan 2 partikel (a) Gerak rotasi dengan r tetap (b) gerak vibrasi. 

Energi dari sistem dengan 2 partikel dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari energi untuk 

gerak relatif dan translasi. 

  UmmE G +++= 22
21 2

1)(
2
1 VV µ       (1.70) 

 55



Suku pertama menyatakan energi kinetik dari translasi dan suku kedua menyatakan energi kinetik dari 

gerak relatif di mana µ adalah masa tereduksi yang didefinisikan dalam rumus berikut. 

  
21 /1/1

1
mm +

=µ         (1.71) 

Karena kita dapat memilih sebuah sistem koordinat sembarang, gerak dari sistem dengan 2 partikel 

terhadap koordinat yang tetap pada pusat gravitasi dapat dengan sederhana dinyatakan sebagai 

  UE += 2

2
1 Vµ          (1.72) 

Di mana . Ini adalah energi dari partikel dengan masa µ dan dengan kecepatan V bergerak dalam 

energi potensial U. Karenanya, gerak dari sistem dengan 2 partikel dapat direduksi menjadi sistem satu 

partikel dengan masa tereduksi µ. Dengan demikian, Hamiltonian dari gerak relatif pada sistem ini dapat 

dinyatakan dengan sebuah Laplacian berikut 

0=V

  UH +∆−=
µ2

ˆ
2h           (1.73) 

(b) Pemisahan rotasi dan vibrasi 

 Gerak relatif dari sistem dengan 2 partikel dapat dibagi menjadi rotasi dan vibrasi. Gerak rotasi 

dapat dibayangkan sebagai rotasi dari sebuah dumbbell. Sebuah prototipe dari gerakan vibrasi adalah 

vibrasi dari 2 buah bola yang dihubungkan dengan sebuah pegas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 

1.15. Sudut-sudut adalah variabel yang cocok untuk gerak rotasi. Marilah kita mentransformasi koordinat 

kartesian ke dalam koordinat polar dengan menggunakan ),,( φθr  dalam 3 dimensi sebagaimana 

ditunjukkan dalam gambar 1.16. 

  φθ cossinrx =  

  φθ sinsinry =          (1.74) 

  θcosrz =  

r adalah jarak dari titik asal koordinat dan disebut sebagai jarak radial. θ adalah sudut inklinasi dari 

sumbu-z dan disebut sebagai sudut polar. φ adalah sudut yang mengelilingi sumbu-z dan disebut sebagi 
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sudut azimut. Arientasi spasial dinyatakan dengan dua sudut yaitu θ dan φ. Dalam sistem koordinat polar, 

variasi pada sudut (θ dan φ) dan jarak (r) masing-masing menyatakan gerak rotasi dan gerak vibrasi. 

Dalam koordinat kartesian, rotasi dan vibrasi tidak dapat saling dipisahkan. 

Gambar 1.16  Koordinat polar 

 

(c) Persamaan gelombang dalam koordinat polar 

 Laplacian untuk gerak relatif dari sistem 2 partikel diberikan oleh 

  Λ+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=∆ 2
2

2
11
rr

r
rr

        (1.75) 

Λ  adalah sebuah operator untuk sudut dan disebut sebagai Legendrian 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=Λ 2

2

2sin
1sin

sin
1

φθθ
θ

θθ
      (1.76) 

Dengan menggunakan kedua persamaan ini, Hamiltonian untuk gerak relatif dapat ditulis sebagai 
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  U
r

r
rr

H +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Λ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

−= 2
2

2

2
ˆ

µ
h       (1.77) 

Hamiltonian ini dapat diterapkan pada masalah yang penting dalam kimia. Marilah kita melihat beberapa 

contoh dari persamaan gelombang, nilai eigen energinya dan fungsi gelombang. 

(1) Masa tereduksi dan tingkat energi dari atom hidrogen 

 Contoh yang umum adalah pada atom hidrogen, yang merupakan sistem dengan 2 partikel yaitu 

sebuah proton dan sebuah elektron. Persamaan (1.71) akan memberikan masa tereduksi dari sistem ini 

dengan masa dari proton adalah M dan masa dari elektron adalah m sebagai berikut. 

  
mM /1/1

1
+

=µ          (1.78) 

Karena m/M adalah sebesar 1/1836, maka 1/M adalah sangat kecil dibandingkan dengan 1/m dalam 

penyebut pada persamaan (1.78). Dengan pendekatan ini, m=µ  dan karenanya Hamiltonian pada 

persamaan (1.72) dengan jelas sama dengan gerakan elektron pada sebuah atom hidrogen dengan inti 

yang tetap (model Bohr). Secara kaku, masa tereduksi µ haruslah digunakan tanpa menggunakan m 

dalam pendekatan M → ∞. Hal yang lebih sesuai dengan spektra yang diamati akan diperoleh oleh 

model Bohr jika kita menggunakan µ dari pada menggunakan m.  

 Ketika persamaan (1.77) digunakan, nilai eigen energi yang memenuhi  menjadi sama 

dengan model Bohr yang menggunakan masa µ sebagai ganti dari m dan diberikan oleh persamaan 

berikut. 

ψψ EH =ˆ

  2n
W

E H
N −=         (1.79) ,...)3,2,1( =n

  2
0

4

8 h
eWH ε

µ
=          (1.80) 

WH adalah energi ionisasi dari sebuah atom hidrogen. Konstanta Rydberg R yang presisi dengan 

menggunakan masa tereduksi dinyatakan sebagai berikut. 
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ch

e
hc

W
R H

3
0

4

8ε
µ

==         (1.81) 

Persamaan ini untuk model Bohr akan teredusi menjadi persamaan (1.24) ketika kita menggunakan 

m=µ  dalam pendekatan M → ∞. Sebagai catatan atas alasan ini, konstanta Rydberg dalam kasus M → 

∞ sering ditulis sebagai R∞. 

(2) Rotasi molekul sebuah molekul diatomik 

 Hamiltonian pada persamaan (1.77) dapat diterapkan pada rotasi molekul dari sebuah molekul 

diatomik di mana gerak rotasi terjadi di sekitar sebuah sumbu yang mengenai pusat gravitasinya. Panjang 

r dari atom-atom yang terikat disebut sebagai panjang ikatan dapat dibuat tetap pada titik 

kesetimbangannya dan kita dapat mengabaikan gaya-gaya luar. Maka kemudian, Hamiltonian untuk gerak 

rotasi sebuah diatomik molekul dapat dinyatakan sebagai 

  Λ−=
I

hH
2

ˆ
2

         (1.82) 

I adalah momen inersia dan diberikan oleh  

            (1.83) 2rI µ=

Masa tereduksi pada kasus ini adalah sama dengan pada persamaan (1.71) yaitu untuk masa dua partikel, 

m1 dan m2. Persamaan (1.82) dapat diterapkan pada sebuah gerak melingkar dari sebuah partikel dengan 

masa µ, yang dilekatkan pada satu sisi sebuah tongkat yang kaku dengan panjang r, dan dengan posisi 

tetap pada sisi lainnya yang menjadi titik awal koordinat. Gerak melingkar partikel ini dibatasi pada 

permukaan sebuah bola. Sistem rotasi jenis ini disebut sebagai rotor yang kaku (rigid). Keadaan stasioner 

dari sebuah rotor yang kaku atau rotasi molekular dinyatakan dengan fungsi gelombang dari dua buah 

sudut θ dan φ.  
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Gambar 1.17  Tingkat-tingkat energi rotasi (a) dan spektrum rotasi, (b) Konstanta rotasi, 
228 r

hH
µπ

= . Aturan 

seleksi untuk transisi rotasi adalah 1±=∆J . 

 

 Dengan memecahkan persamaan  dengan persamaan (1.82), tingkat energi dapat 

diperoleh sebagai berikut (gambar 1.17). 

ψψ EH =ˆ

  )1(
2

2
+= JJ

I
hEJ   ,...)3,2,1,0(=J      (1.84) 

Di sini J adalah bilangan kuantum rotasi. Rumusan untuk tingkat-tingkat energi rotasi dapat diterapkan 

pada rotasi molekular dari molekul diatomik. Foton yang berkaitan dengan perbedaan energi antara 

tingkat energi ke-J dan ke-J+1 yang dinyatakan dengan E∆  dapat diserap dan dipancarkan untuk 

mendapatkan spektra rotasi molekul. 

  hBJ
I

JEEE JJ )1(2)1(
2

1 +=+=−=∆ +
h      (1.85) 

Transisi yang terjadi di antara tingkat-tingkat rotasi disebut sebagai transisi rotasi. B dalam persamaan 

(1.85) disebut sebagai konstanta rotasi yang didefinisikan sebagai berikut 
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  228 r
hB
µπ

=          (1.86) 

Berkaitan dengan meningkatnya J = 0, 1, 2, 3,..., energi yang berkaitan dengan rotasi dan translasi 

dinyatakan sebagai E∆  dalam persamaan (1.85) meningkat dengan sebuah konstanta jarak yaitu . 

Dalam banyak kasus, spektra rotasi dari molekul muncul pada daerah gelombang mikro dan infra merah. 

Ketika momen inersia I diperoleh dari spektra yang diamati, panjang ikatan r dapat ditentukan dengan 

persamaan (1.83) dengan mengetahui nilai dari masa tereduksinya. Meski analisa dapat menjadi sangat 

rumit, struktur geometi dari molekul yang beratom banyak dapat juga ditentukan dari spektar rotasinya. 

Gelombang elektromagnetik dari media antar bintang dalam ruang angkasa mengandung gelombang 

elektromganetik yang dipancarkan sebagai spektra rotasi molekul. Probabilitas dari rotasi dan translasi 

bergantung pada polarisasi listrik dari molekul. Rotasi dan translasi tidak dapat terjadi pada molekul 

nitrogen dan hidrogen, karena molekul-molekul ini tidak memiliki polarisasi listrik. 

)/( 2 Ih

(3) Vibrasi molekul dari sebuah molekul diatomik 

 Hamiltonian pada persamaan (1,77) dapat juga diterapakan pada vibrasi molekul dari sebuah 

molekul diatomik yang merupakan gerak melentur dari panjang ikatan r berada di sekitar jarak 

kesetimbangannya re. Dengan menetapkan sudut rotasi θ dan φ, Hamiltonian untuk gerak vibrasi dari 

sebuah molekul diatomik dinyatakan sebagai berikut. 

  )(
2

ˆ 2
2

2
rU

r
r

rr
H +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

−=
µ
h        (1.87) 

Karena fungsi gelombang ψ(r) adalah sebuah fungsi dari r yang memenuhi persamaan , kita 

dapat menulis ψ(r) dengan menggunakan sebuah fungsi φ(r) sebagai berikut. 

ψψ EH =ˆ

  
r
rr )()( φψ =          (1.88) 

Kemudian kita akan mendapatkan dari persamaan (1.87) persamaan berikut. 

  )()(
2 2

22
rErU

r
φφ

µ
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

⋅−
h        (1.89) 
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Untuk gerak vibrasi yang mengikuti hukum Hooke, energi potensial U adalah sebanding dengan kuadrat 

dari perpindahan Q dari posisi setimbangnya (Gambar 1.18) dan ini diberikan oleh 

  2

2
1 kQU =          (1.90) 

Di sini k adalah sebuah konstanta yang berkaitan dengan kekuatan pegas dan disebut sebagai konstanta 

gaya. Perpindahan Q dinyatakan sebagai perbedaan antara panjang ikatan r dan nilai kesetimbanganya re. 

           (1.91) errQ −=

Dengan menggunakan perpindahan Q sebagai variabel, fungsi gelombang untuk gerak vibrasi dari 

sebuah molekul diatomik diekspresikan sebagai berikut 

  )()(
2
1

2
2

2

22
QEQkQ

Q
φφ

µ
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

⋅−
h       (1.92) 

Dengan memecahkan persamaan ini, tingkat energi untuk osilator harmonik satu dimensi diberikan oleh 

persamaan berikut (Gambar 1.18) 

  hνEv ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
1υ   ,...)3,2,1,0( =v      (1.93) 

 Di sini υ  adalah bilangan kuantum vibrasi dan ν adalah frekuensi fundamental dari gerak vibrasi 

dan diberikan oleh rumusan berikut. 

  
µπ

ν k
2
1

=         (1.94) 

Frekuensi ini adalah sama dengan frekuensi fundamental dari sebuah osilator harmonik satu dimensi 

dengan konstanta gaya k dan masa tereduksi µ. untuk sebuak osilator harmonik satu dimensi. 
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Gambar 1.18  Energi potensial 2

2
1 kQU = serta tingkat energi dan fungsi gelombang 

 Dalam kasus osilator harmonik klasik, energi pegas yang bervibrasi akan berubah secara 

kontinyu. Sementara untuk sebuah osilator dalam teori kuantum, hanya nilai-nilai energi yang 

terkuantisasi saja dalam persamaan (1.93) yang diijinkan. Tingkat energi sebuah osilator harmonik 

terpisah dengan jarak yang sama dan perbedaan energi hν disebut sebagai energi kuantum dari vibrasi. 

Energi dari keadaan dasarnya adalah νhE
2
1

0 =  dan energi ini adalah satu setengah dari dari energi 

kuantum dari vibrasi dan disebut sebgai energi vibrasi titik nol. Gerak vibrasi dalam keadaan dasarnya 

disebut dengan osilasi titik nol. 

 Sebagaimana dapat dilihat pada persamaan (1.94), vibrasi dari molekul berosilasi perlahan untuk 

sistem yang masif dan cepat untuk sistem yang terikat dengan kuat. Foton dari perbedaan energi antara 
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tingkat energi ke-(υ+1) dan ke υ yang dinyatakan dengan ∆E dalam persamaan (1.95) dapat diserap atau 

dipancarkan untuk menghasilkan spektra vibrasi molekular. 

            (1.95) νυυ hEEE =−=∆ +1

Spektra vibrasi dari molekul biasanya terdapat pada daerah infra merah. Vibrasi molekul yang berkaitan 

dengan perubahan dari polarisasi listrik akan cenderung untuk memiliki transisi vibrasi dengan peluang 

yang lebih besar. Vibrasi tanpa perubahan dalam polarisasi listrik tidak akan menunjukkan transisi-transisi 

vibrasi. 

 Meskipun detil dari fungsi gelombang untuk osilator harmonik tidak dijelaskan di sini, 

karakteristik umum mereka dapat dilihat pada gambar 1.18. Jumlah dari titik nodal pada fungsi 

gelombang dari osilator harmonik akan meningkat dengan meningkatnya bilangan kuantum, satu demi 

satu sama dengan yang terjadi pada titik nodal pada sebuah partikel dalam kotak satu dimensi. 

 

1.13 Momentum sudut 
 

 Momentum sudut adalah sebuah besaran fisika yang penting, khususnya untuk masalah-masalah 

pada tingkat energi dan spektra atom dan molekul. Dalam bagian ini, momentum sudut akan 

didefinisikan dan sifat-sifatnya akan dijelaskan. 

 Momentum sudut dari sebuah partikel didefinisikan sebagai sebuah produk luar (produk vektor) 

 dari posisi vektor r yang menyatakan posisi (x, y, z) dan momentum . pr × )ˆ,ˆ,ˆ(ˆ zyx ppp=p

           (1.96) pl ×= r

Persamaan ini dapat ditulis ulang dengan komponen-komponen berikut. 

           (1.97) 

xyz

zxy

yzx

ypxpl

xpxpl

zpypl

−=

−=

−=
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Momentum sudut yang diperkenalkan di sini disebut sebagai momentum sudut orbital karena ini 

berkaitan dengan gerak orbital klasik dari partikel. 

 

Contoh 1.12 Dapatkan momentum sudut orbital l dari sebuah partikel dengan masa m yang 

melingkar pada bidang x-y dengan kecepatan yang konstan v dan pada radius r. Kemudian tulis lagi 

kondisi Bohr untuk kuantisasi pada persamaan (1.21) untuk batasan dari besaran momentum sudut l . 

 (Jawaban) Karena z = 0, pz = 0 untuk gerak melingkar di sekitar titik pusat O dalam bidang x-y 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar, maka komponen x dan y dari momentum sudut l, keduanya 

akan menghilang. 

   
000

000

=⋅−⋅=−=

=⋅−⋅=−=

xpxpzpl

pyzpypl

xzxy

yyzx

Dengan mengambil sudut θ dan arah dari kecepatan v sebagaimana dalam gambar, kita akan 

mendapatkan persamaan-persamaan berikut. 

  

θ
θ

θ
θ

cos
sin

sin
cos

mvmvp
mvmvp

ry
rx

yy

xx

==
−==

=
=

 

Komponen z dari momentum sudut l menjadi 

   mvrmvrmvrypxpl xyx =⋅+⋅=−= θθ 22 sincos

Dengan demikian, tiga komponen dari momentum sudut orbital l diekspresikan dengan 

    ),0,0( mvr=l
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Berdasarkan persamaan (1.21) kondisi Bohr untuk kuantisasi adalah 

  nhrmv =)2)(( π   ,...)3,2,1( =n  

Dengan catatan bahwa mvr=l  dalam persamaan di atas maka kita mendapatkan 

  hn=l  

Dengan demikian, kondisi Bohr untuk kuantisasi menunjukkan bahwa besaran momentum sudut orbital 

dari gerak melingkar dikuantisasi menjadi perkalian bilangan bulat dengan h . 

 Operator  berhubungan dengan l yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (1.53) yang digunakan juga untuk menurunkan operator Hamiltonian dengan menggunakan 

koordinat polar (r, θ, φ) kita akan mendapatkan persamaan berikut. 

)ˆ,ˆ,ˆ(ˆ
zyx lll=l

  

φ

φ
φθ

θ
φ

φ
φθ

θ
φ

∂
∂

−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−
∂
∂

−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−
∂
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−−=
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h

h

il

il

il

z

y

x

ˆ

sincotcosˆ

coscotsinˆ

      (1.98) 
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Persamaan-persamaan ini akan menuju pada sebuah ekspresi yang sangat berguna untuk momentum 

sudut kuadrat . Sehingga  akan sebanding dengan operator Legendre . 2222
zyx lll ++=l 2l̂ Λ

           (1.99) Λ⋅−= 22ˆ hl

Sifat karakteristik dari operator Λ  telah dipelajari dengan baik dalam kaitannya dengan harmonik sudut 

. Beberapa contoh untuk  ditunjukkan dalam tabel 1.3. Hubungan berikut ini adalah sangat 

penting. 

mlY , mlY ,

                     (1.100) mlml YllY ,, )1( +−=Λ

atau 

                    (1.101) mlml YllY ,
2

,
2 )1(ˆ h+=l

Ini adalah persamaan eigen untuk ;  adalah fungsi eigen dan  adalah nilai eigen. l  adalah 

bilangan kuantum yang menentukan besarnya momentum sudut orbital. Ini adalah bilangan kuantum 

untuk kuadrat dari  dan dibatasi pada nilai 

2l̂ mlY ,
2)1( h+ll

l ,...3,2,1,0=l . 

 Hubungan berikut untuk kompnen z dari momentum sudut  dan dapat dikonfirmasi pada 

tabel 1.3. 

zl̂

                      (1.102) mlmlz YmYl ,,
ˆ h=

Ini adalah persamaan eigen untuk ;  adalah fungsi eigen dan  adalah nilai eigen. m adalah 

bilangan kuantum untuk komponen z dari momentum sudut orbital dan memiliki  nilai yang 

mungkin yang berkaitan dengan bilangan kuantum l  dalam daerah dari –l hingga +l. Sebagai contoh 

untuk l = 1, maka nilai yang mungkin adalah m = -1, 0, 1. Karakteristik yang seperti itu untuk l dan m 

adalah berkaitan dengan perilaku elektron dalam atom. Sebuah hubungan yang sama dan juga penting 

dalam menjelaskan keadaan rotasional dari molekul. Sebagaimana telah dipelajari dalam kasus rotor yang 

kaku dari sebuah molekul diatomik, operator Hamiltonian adalah sebanding dengan operator Legendre 

 dalam persamaan (1.100), fungsi gelombang untuk rotasi molekul akan menjadi fungsi harmonik 

sperikal . 

zl̂ mlY , hm

12 +l

Λ

mlY ,
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Tabel 1.3.  Harmonik sperikal  ),(, φθmlY

π4
1

0,0 =Y  φθ
π

22
2,2 sin

32
15 ieY ±

± =  

θ
π

cos
4
3

0,1 =Y  )cos3cos5(
16

7 3
0,3 θθ

π
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π

ieY ±
± = sin

8
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1,1  φθθ
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± −= sin)1cos5(
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64
35 ieY ±
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1.14 Nilai terukur dan nilai ekpektasi 
 

 Nilai-nilai eigen (nilai eigen energi) yang memenuhi persamaan gelombang untuk keadaan 

stasioner adalah energi dari sistem yang dimungkinkan untuk dimiliki oleh sistem dan dinamakan tingkat 

energi. Karenanya, nilai energi yang terukur untuk keadaan stasioner harus sesuai dengan nilai eigen 

energi. Dengan kata lain setiap nilai yang berbeda dari nilai eigen energi tidak dapat diukur secara prisnsip, 

kecuali untuk perbedaan yang disebabkan oleh kesalahan eksperimental. Bagaimana dengan nilai eigen 

dari momentum dan nilai eigen dari momentum sudut? Ini telah dikonfirmasi dengan eksperimen bahwa 

nilai yang mungkin yang akan diukur sebagai sebuah kuantitas fisika haruslah sebuah nilai eigen dari 

operator yang dapat diamati. 

 Jika sebuah sistem berada dalam keadaan stasioner, energinya harus merupakan sebuah nilai yang 

tertentu, kapanpun dia diamati. Ini dikarenakan fungsi gelombang yang merepresentasikan sebuah 

keadaan dari sistem adalah sebuah fungsi eigen tertentu yang berkaitan dengan nilai eigen tersebut. 
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Momentum atau momentum sudut tidak selalu tertentu dan nilai yang terukur dapat saja berbeda. Ini 

berkaitan dengan sifat dari fungsi elombang yang tidak harus sama (atau proporsional) dengan fungsi 

eigen tertentu dari momentum atau momentum sudut. 

 Penyelidikan secara teori kuantum terhadap ketidakpastian dalam kuantitas yang terukur akan 

memberikan aturan-aturan sebagai berikut. 

(1) Fungsi gelombang  dapat diekspresikan dalam bentuk berikut ini yang merupakan 

kombinasi linier dari {  yang merupakan fungsi eigen dari suatu kuantitas fisik F. 

),( tqΨ

}iφ

                     (1.103) ∑=Ψ
i

ii qtctq )()(),( φ

Di sini, persamaan eigen untuk F diberikan dengan 

                     (1.104) )()(ˆ qfqF iii φφ =

(2) Nilai yang terukur dari sebuah kuantitas fisik F haruslah berkesesuaian dengan satu nilai eigen 

untuk operatornya F̂ . Probabilitas  untuk menemukan nilai eigen ke-i,  diberikan oleh 

kuadrat dari koefisien ke-i,  dalam ekspansi yang ditulis di atas dalam bentuk fungsi eigen yang 

ternormalisasi { . 

)( ifP if

ic

}iφ

2)( ii cafP =                     (1.105) 

Karena probabilitas total haruslah sama dengan suatu satuan 

  ∑                     (1.106) =
i

ifP 1)(

Kemudian konstanta a pada persamaan (1.105) harus dinormalisasi dengan cara sebagai berikut. 

  
∑

=

i ic
a

2
1                    (1.107) 

 Dari kedua aturan di atas, rata-rata dari nilai terukur f  diharapkan diberikan oleh rumusan 

berikut ini. 

 69



  ∑=
i

ii fPff )(                    (1.108) 

Nilai pada sisi sebelah kanan pada persamaan ini ditentukan oleh besaran dari koefisien ekspansi { }ic  

yang merepresentasikan jumlah dari masing-masing komponen yang termasuk dalam Ψ. Jika seluruh 

 kecuali untuk  adalah 0, kemudian )1( ≠ici )1( =ici iff = . Dalam kasus ini, Ψ adalah keadaan asli dari 

, yang terdiri dari hanya fungsi eigen yang pertama dan  untuk  sementara 

 untuk . Ketika suatu nilai eigen  yang berasal dari seluruh nilai eigen 

11φc=Ψ 1)( 1 =fP 1=i

0)( =ifP 1≠i if { }if  dari F̂  

adalah selalu diamati, keadaan Ψ adalah keadaan eigen dari suatu besaran fisis F dan kuantitas fisis ini 

selalu memiliki suatu nilai . Di lain pihak untuk kasus-kasus yang lebih umum dari keadaan yang 

tercampur yang mana Ψ mengandung beberapa komponen dari himpunan 

f

{ }ic , nilai yang terukur akan 

terdistribusi pada nilai eigen yang berbeda daripada memiliki nilai tetap pada suatu nilai tertentu. 

 Rata-rata dari nilai yang dapat terukur f  dapat langsung dihitung dengan nilai ekspektasi dari 

mekanika kuantum F  dan didefinisikan oleh rumus berikut. 

  
∫
∫

ΨΨ

ΨΨ
=

dq

dqF
F

*

* ˆ
                   (1.109) 

Proses integrasi harus dilakukan untuk seluruh variabel yang disimbolkan dengan q pada seluruh daerah 

dari variabel Ψ. Ketika Ψ telah dinormalisasi, penyebut menjadi satu dan dengan demikian hal ini dapat 

diabaikan. 

 

1.15 Hubungan komutasi dan prinsip ketidakpastian 
 

 Apakah sebuah pasangan dari kuantitas fisik F dan G memiliki suatu nilai yang dapat diukur 

secara simultan atau tidak ditentukan dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan operator F̂  dan . 

Secara umum, jika terdapat sebuah himpunan dari fungsi eigen yang umum 

Ĝ

{ }iφ , maka hubungan berikut 

ini akan berlaku. 
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                      (1.110) FGGF ˆˆˆˆ =

Kebalikannya juga, jika hubungan ini berlaku maka terdapat sebuah himpunan dari fungsi eigen yang 

umum { . Hubungan di atas menunjukkan bahwa operator }iφ F̂  dan G  berkomutasi dan susunan dari 

kedua operator tersebut dapat saling dipertukarkan.  

ˆ

 Marilah kita meninjau sebuah kasus yang khusus di mana sebuah operator F̂  komut dengan 

operator Hamiltonian Ĥ . Dalam kasus ini terdapat sebuah fungsi Ψ  yang secara simultan adalah sebuah 

fungsi eigen dari F̂  dan Ĥ dan kemudian pasangan dari persamaan dan Ψ=Ψ fF̂ Ψ=Ψ EĤ adalah 

saling kompatibel untuk fungsi yg sama Ψ. Dalam kasus khusus yang demikian fungsi gelombang Ψ dari 

fungsi eigen Ĥ  dengan nilai eigen E adalah juga fungsi eigen dari F̂  dengan nilai eigen . Kuantitas 

fisik F dapat memiliki suatu nilai hanya jika operator yang berkaitan 

f

F̂  komut dengan Ĥ . Jika F̂  dan 

Ĥ  tidak saling komut, F tidak dapat memiliki suatu nilai tertentu dan sebuah nilai yang terukur akan 

diamati pada probabilitas sebesar  berdasarkan aturan yang telah disampaikan di atas. 

f

)( ifP

 

Contoh 1.13 Konfirmasikan bahwa operator koordinat nilai positif  dan operator dari komponen-x 

dari momentum linier  tidak saling komut. 

x̂

xp̂

(Jawaban) Karena xx =  dan  , kita akan mendapatkan persamaan berikut untuk 

sebuah fungsi sembarang 

ˆ xpx ∂∂−= /ˆ h

)(xφ . 

  

x
xiix

x
ixp

x
i

x
ixpx

x

x

∂
∂

−−=
∂
∂

−=

∂
∂

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

−=

φφφφ

φφφ

hhh

hh

)(ˆˆ

ˆˆ
 

Ini akan menjadi 

   φφ hixppx xx =− )ˆˆˆ(

Dengan mengingat bahwa φ adalah fungsi dari x, 
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   hixppx xx =− ˆˆˆ

Karena suku di sebelah kanan tidak sama dengan 0, kita dapat menyimpulkan bahwa x  dan  tidak 

saling berkomutasi. 

ˆ p̂

 Sama dengan contoh di atas, ŷ  dan  dan juga yp̂ ẑ  dan  adalah saling tidak berkomutasi. 

Karenanya koordinat posisi dan momentum linier tidak dapat memiliki suatu nilai tertentu pada saat yang 

bersamaan. Ketidakpastian dari nilai yang terukur dipelajari oleh W. K. Heisenberg. Dia menemukan 

hubungan berikut pada tahun 1927 

zp̂

  h
2
1

≥∆∆ pq                     (1.111) 

Di sini,  dan  menyatakan ketidakpastian untuk posisi q dan berkaitan dengan momentum p. 

Karena hubungan ini, jika kita ingin memastikan posisi, nilai terukur untuk momentum menjadi tidak 

pasti dengan nilai-nilai yang terdistribusi. Sebaliknya, jika kita ingin memastikan momentum maka nilai 

terukur dari posisi menjadi tidak pasti. Sebuah hubungan yang sama juga ditemukan untuk ketidakpastian 

energi 

q∆ p∆

E∆  dan interval waktu  yang diperlukan untuk pengukuran. t∆

  h
2
1

≥∆∆ tE                     (1.112) 

Ini berarti bahwa kita memerlukan waktu yang tak berhingga untuk menentukan energi secara tepat. 

Ketika interval dari waktu sangat singkat, energi menjadi tidak tentu dari suatu nilai yang ingin ditentukan. 

Kedua ketidaksamaan di atas disebut sebagai prinsip ketidakpastian. 

 

Latihan 

(1.1) Berkaitan dengan sebuah tumbukkan dari sebuah atom yang tereksitasi dengan permukaan sebuah 

elektroda dalam vakum, sebuah elektron dapat dipancarkan sebagai elektron kedua dari permukaan 

dan elektron-elektron yang demikian itu dapat ditangkap oleh sebuah plat logam. Dengan 

menggunakan sebuah peralatan dengan sebuah pengukur arus, arus listrik yang mengalir melalui 

rangkaian yang menghubungkan elektroda dengan plat logam diukur sebesar 160 pA (1 C adalah 
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muatan listrik yang dibawa oleh arus 1 A selama 1 detik). Hitunglah jumlah atom yang tereksitasi 

setiap detik, jika diketahui bahwa satu atom yang tereksitasi akan menghasilkan satu elektron kedua. 

(1.2) Kecepatan sebuah molekul nitrogen yang bergerak dalam atmosfer pada temperatur ruang adalah 

sebesar 500 ms-1. Hitunglah energi kinetik dari sebuah molekul nitrogen yang memiliki kecepatan 

ini dalam J atau eV. 

(1.3) Sebuah kelompok cahaya infra merah dengan panjang gelombang 3.3, 6.2, 7.7, dan 11.3 µm 

dipancarkan oleh materi antar bintang. Ini telah menjadi pertanyaan yang lama untuk mengetahui 

materi apa yang memancarkan cahaya infra merah ini. Telah diketahui dengan baik bahwa spektra 

infra merah dari molekul hidrokarbon dalam keadaan tidak saturasi memiliki garis spektra pada 

3000 cm-1 untuk moda perenggangan CH, 1600 cm-1 dan 1300 cm-1 untuk moda perenggangan CC 

dan 1140 cm-1 dan 890 cm-1 untuk mode pergerakkan sudut dari CCH. Manakah dari moda-moda 

ini yang berkaitan dengan panjang gelombang infra merah yang tidak teridentifikasi yang berasal 

dari materi antar bintang. 

(1.4) Perkirakan temperatur permukaan dari sebuah bintang yang memancarkan radiasi termal dengan 

panjang gelombang maksimum 500 nm. Jawablah pertanyaan ini dengan melihat pada contoh 1.5. 

(1.5) Sebuah foton dipancarkan dari sebuah atom hidrogen dalam keadaan tereksitasi yang memiliki 

bilangan kuantum n = 2 bertabrakkan dengan atom hidrogen lain yang berada dalam keadaan n = 2 

dan sebuah fotoelektron dipancarkan. Hitunglah energi kinetik dari fotoelektron itu. 

(1.6) Sebuah pancaran elektron yang dihasilkan oleh percepatan elektron dengan beda potensial sebesar 

600 V diarahkan pada permukaan sebuah kristal Ni. Refleksi orde ke-2 diamati pada sudut sebesar 

34.5o. Hitunglah interval bidang kisi yang saling berdampingan pada kristal. 

(1.7) Tuliskan persamaan gelombang untuk keadaan stasioner dari sebuah partikel dengan masa m yang 

bergerak di bawah energi potensial 2

2

1)( krrU =   bergantung hanya pada jarak r. Indikasikan 

kebergantungan pada koordinat tiga dimensi (x, y, z) secara eksplisit. 

)0( >k

(1.8) Fungsi berikut  dan  adalah fungsi gelombang untuk keadaan stasioner dari osilator harmonik 

satu dimensi. A, B dan a (a > 0) adalah konstanta. 

1ψ 2ψ
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2

2

)(

)(

2

1

ax

ax

Bxex

Aex
−

−

=

=

ψ

ψ

Berkaitan dengan fungsi-fungsi di atas jawablah pertanyaan berikut (1) dan (2) 

(1) Normalisasikan  dan . Gunakan rumus 1ψ 2ψ ∫
∞

∞−

− = πdxe x2 , tentukan konstanta A dan B 

sedemikan hingga memenuhi kondisi ternormalisasi. 

(2) Substitusikan  dan  ke dalam persamaan gelombang untuk keadaan stasioner dari sebuah 

partikel yang berosilasi yang memiliki masa m dan konstanta gaya k. Dapatkan nilai eigen untuk 

 dan  dengan mentransformasikan persamaan yang telah dimasukkan menjadi sebuah 

bentuk yang sebanding dengan masing-masing fungsi gelombangnya.  

1ψ 2ψ

1ψ 2ψ

(1.9) Dapatkan nilai ekspektasi dari koordinat posisi untuk sebuah partikel dalam sebuah kotak satu 

dimensi dengan panjang L. 

(1.10) Tunjukkan bahwa fungsi harmonik sperikal ,  dan  adalah fungsi eigen dari operator 

untuk kuadrat dari momentum sudut orbital. Konfirmasikan bahwa nilai eigen untuk ketiga fungsi 

ini adalah sama. Buktikan bahwa setiap kombinasi linier dari ketiga fungsi ini juga sebuah fungsi 

eigen dari operator untuk kuadrat dari momentum sudut orbital dan bahwa nilai eigennya juga 

sesuai dengan nilai eigen dari ketiga fungsi ini.  

1,1Y 0,1Y 1,1 −Y
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2 Atom 
 

Elemen kimia yang merupakan variasi kimia dari atom, diklasifikasikan oleh bilangan atom. Atom-atom 
dari elemen yang sama disebut sebagai isotop, yaitu ketika jumlah total dari proton dan netronnya dalam 
inti (bilangan masa) berbeda. Meskipun fenomena yang berkaitan dengan masa bergantung pada isotop 
dan kelimpahannya, sifat kimia biasanya tidak berbeda pada setiap isotop. Ini disebabkan oleh peran 
utama yang diambil oleh elektron yang kecil akan tetapi lincah bergerak. Kemungkinan akan perpindahan 
elektron ditentukan oleh jumlah elektron di sekitar inti. Gerak elektronik sangat bergantung pada gaya 
tarik-menarik yang disebabkan oleh muatan inti. Karena jumlah elektron dan muatan inti menjadi penentu 
pada setiap bilangan atom, sifat kimia atom sangat berkaitan dengan bilangan atom. 

Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana sifat karakteristisk dari suatu atom muncul dan 
bergantung pada bilangan atomnya. Pada bagian terakhir bab ini, kita juga akan mempelajari keadaan 
tereksitasi dan spektra dari atom-atom.     

2.1 Atom hidrogenik 
 

Marilah kita memperhatikan sebuah atom hidrogen di mana sebuah elektron bergerak di sekitar 

sebuah inti sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. Berdasarkan pada sistem sederhana ini, kita akan 

mempelajari sifat fundamental dari tingkat energi dan fungsi gelombang. 

 

Gambar 2.1  Sebuah atom hidrogenik. Z: bilangan atom, M: masa dari inti, m: masa dari elektron. 
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 Muatan listrik dari inti dinyatakan oleh produk atau perkalian dari bilangan atom Z dan muatan 

elementer e. Energi potensial U diberikan oleh . Dengan menggunakan rumus (1.73) 

untuk sistem dengan dua partikel yang diperkenalkan pada Bab 1, operator Hamiltonian 

rZeU 0
2 4/ πε−=

Ĥ  dari sistem 

ini dapat diekspresikan dengan persamaan berikut. 

  
r

ZeH
0

22

42
ˆ

πεµ
−∆−=

h         (2.1) 

Di sini, µ adalah masa tereduksi yang diberikan oleh masa inti M dan masa elektron m dengan 

menggunakan persamaan berikut. 

  
mM /1/1

1
+

=µ         (2.2) 

Ketika nilai 1/M dalam penyebut pada persamaan ini, untuk mendapatkan µ dapat diabaikan dengan 

mengingat bahwa M >> m, persamaan akan tereduksi menjadi m=µ  dan sistem akan menjadi model 

yang sederhana yaitu sebuah elektron bergerak mengelilingi sebuah inti yang diam. Kesalahan yang 

disebabkan oleh pendekatan ini tidaklah terlalu besar sebagaimana kita dapat lihat di bawah ini pada 

Contoh 2.1. Hal ini akan memberikan bahwa solusi persamaan gelombang dari Hamiltonian pada 

persamaan (1.73) yang berlaku sangat ketat untuk gerak relatif akan dapat dipahami untuk 

merepresentasikan gerak elektron dalam atom. 

 Sebuah perbandingan dengan kasus pada sebuah atom hidrogen (Z = 1) mengindikasikan bahwa 

faktor e2 dengan sederhana dapat digantikan oleh Ze2 dalam ekspresi untuk energi potensial. Karenanya 

dari persamaan (1.79) dan (1.80) tingkat-tingkat energi akan diberikan oleh persamaan berikut. 

  2
)(

n
ZWEn =          (2.3) ,...)3,2,1( =n

  
22

0

42

8
)(

h
eZZW

ε
µ

=          (2.4) 

Di sini, n adalah bilangan kuantum utama yang menentukan tingkat-tingkat energi. W(Z) adalah energi 

yang diperlukan untuk mengeluarkan satu elektron dari atom hidrogenik. Kuantitas ini untuk Z = 1 

berkaitan dengan energi ionisasi dari atom hidrogen WH. 
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Contoh 2.1 Dalam kelipatan berapa dari jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah 

ion dipositif seperti pada Helium (He2+) dengan memindahkan sebuah elektron dari sebuah ion Helium 

(He+) jika dibandingkan dengan energi ionisasi dari atom Hidrogen? 

(Jawaban)  Energi ionisasi sebuah atom bergantung pada masa tereduksi µ dan bilangan atom Z. 

Pendekatan atas rasio masa dari proton dan elektron yang berkisar 1836:1 dan juga pendekatan atas masa 

inti atom hidrogen dan helium sebesar 1:4, kita akan mendapatkan rasio masa tereduksi sebesar 

  00041.1
418361

)18361(4
1)41836/(1

11836/1
)(
)(

=
×+

+×
=

+×
+

=
H
He

µ
µ  

Sedangkan untuk perbedaan bilangan atom akan memberikan . Hal ini akan 

memberikan rasio sebenarnya dan diperoleh sebesar 4.0016. 

41/2)(/)( 2222 ==HZHeZ

   00164.400041.14)2( =××= HWW

 Jika perbedaan pada masa tereduksi dapat diabaikan dengan menuliskan mHHe == )()( µµ , 

kemudian , akan menghasilkan jawaban yaitu 4 untuk rasio yang diperoleh. HWW 4)2( =

 Dengan menggunakan operator Hamiltonian dalam persamaan (1.77), persamaan gelombang 

dapat diekspresikan dalam bentuk koordinat polar sebagai berikut. 

  Ψ−=Ψ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Λ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

− )(
2

2
2

2
UE

r
r

rrµ
h       (2.5) 

Sebagaimana telah dipelajari tentang momentum sudut, Legendrian Λ hanya terdiri dari koordinat sudut 

),( φθ , dan ini memenuhi persamaan dengan fungsi harmonik sudut . mlY ,

          (2.6) mlml YllY ,, )1( +−=Λ

Dengan memperhatikan persamaan ini, marilah kita mengambil fungsi gelombang dalam bentuk sebagai 

berikut. 

          (2.7) ),()( , φθmlYrR ⋅=Ψ

Dari persamaan (2.5) - (2.7), kita akan mendapatkan 
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⎡
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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∂
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− mlYrREUrRll
r

r
rrµ

h    (2.8) 

Fungsi Ψ yang diperkenalkan pada persamaan (2.7) dapat menjadi solusi dari persamaan gelombang 

untuk atom hidrogenik, dengan persyaratan bahwa fungsi R(r) akan ditentukan untuk memenuhi kondisi 

. Dalam cara ini, fungsi gelombang dari atom hidrogenik diberikan dalam bentuk yang merupakan 

produk dari bagian radial R(r) dan bagian sudut . 

[ ] 0=

),(, φθmlY

 Persamaan untuk menentukan R(r) diberikan sebagai berikut. 

  )()()()1(
2

2
2

2
rRUErRll
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∂

∂
∂

−
µ
h      (2.9) 

Dengan memecahkan persamaan diferensial ini untuk mendapatkan persamaan yang kontinyu dan finit, 

nilai eigen energi E akan sesuai dengan persamaan (1.79) dan (1.80) dan batasan-batasan terhadapt n dan 

l dapat diturunkan. 

   ,...3,2,1 +++= llln ,...)3,2,1( =n       (2.10) 

Fungsi-fungsi R(r) untuk bagian radial diekspresikan dalam bentuk persamaan matematik yang dikenal 

sebagai polinomial Laguarre, Lα dan sebuah fungsi dari r yang diberikan di bawah ini sebagai ρ. 

  
0

2
na

Zr
=ρ          (2.11) 
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=          (2.12) 
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  )()( ρ
ρ

ρ αβ

β
β

α L
d
dL =  ),...,3,2,1,0( αββ ≤=      (2.14) 

  )()( ρα
α

α
ρ

α ρ
ρ

ρ −= e
d
deL  ,...)2,1,0( =α     (2.15) 

 

 78



Tabel 2.1  Bagian radial dari fungsi gelombang  )(, rR ln

raze
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Di sini,  adalah polinomial Laguerre terasosiasi,  adalah konstanta yang sama dengan radius Bohr, 

 ketika µ = m. Sebagaimana dapat dilihat pada Contoh 2.1, kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh 

pendekatan µ = m adalah sangat kecil yaitu kurang dari 0.1%. Sehingga,  dapat dikatakan sama dengan 

radius Bohr . Tabel 2.1 menunjukkan bagian radial dari fungsi gelombang  yang diperoleh dari 

persamaan (2.11) – (2.15). Grafik dari fungsi  untuk hidrogen ditunjukkan pada gambar 2.2. 

β
αL 0a

Ba

0a

Ba lnR ,

lnR ,
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Gambar 2. 2.  Bagian radial dari fungsi gelombang atom hidrogen. )(, rR ln

 Karena kuadrat dari nilai absolut dari persamaan gelombang sebanding dengan kemungkinan 

untuk menemukan sebuah partikel, maka bentuk dari  akan menentukan perilaku sebuah elektron 

dalam atom sebagai fungsi terhadap jarak r terhadap inti atom. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting 

dalam berbagai fenomena kimia dan dalam kaitannya dengan perilaku elektron dalam atom-atom yang 

lain. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2, bagian radial dari fungsi gelombang  

memiliki sifat matematika yang diberikan sebagai berikut. Dalam hubungannya dengan sifat-sifat ini, 

lnR ,

lnR ,
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tanda karakteristik tentang kebergantungannya pada r dan probabilitas untuk menemukan sebuah 

elektron dalam atom ditunjukkan dalam [ ] . Sebagaimana akan ditunjukkan dalam bagian 2.2, 

kebergantungannya pada r dari probabilitas untuk menemukan sebuah elektron adalah sebanding dengan 

. 2
.

2
lnRr

[Sifat matematik dari bagian radial fungsi gelombang dan kebergantungannya pada r untuk 

probabilitas menemukan sebuah elektron] 

(1) Dikarenakan adanya sebuah fungsi eksponensial maka nilai fungsional akan mendekati nilai 0 

secara asimtotik bersamaan dengan meningkatnya r [bergerak ke arah luar dari inti atom, 

probabilitas untuk menemukan sebuah elektron akan menghilang]. 

(2) Koefisien dari r dalam eksponen akan mengecil untuk bilangan kuantum utama, n yang besar 

dan ini membuat nilai fungsi akan mendekati 0 lebih lambat untuk n yang lebih besar. 

[Probabilitas untuk menemukan sebuah elektron akan berkembang pada daerah jauh dari 

inti jika berpindah dari bilangan kuantum utama n = 1, n = 2 dan n = 3]. 

(3) Nilai fungsional pada r = 0 adalah 0 kecuali untuk l = 0 [tidak ada kemungkinan untuk 

menemukan sebuah elektron pada inti kecuali untuk l = 0] 

(4) Terdapat  jarak (bola) di mana tidak ada elektron yang dapat ditemukan dengan nilai 

fungsi jarak yang nol. [Dalam kasus 

1−− ln

1>− ln , probabilitas untuk menemukan sebuah 

elektron menurun hingga daerah terluar dan memiliki sifat berosilasi]. 

Bilangan kuantum utama, n memiliki arti yang sangat penting yang mengklasifikasikan tingkat-

tingkat energi. Dan juga mengkarakterisasi sifat spasial dari probabilitas untuk menemukan sebuah 

elektron. Hal ini akan memberikan keadaan bahwa elektron-elektron dalam sebuah atom akan bergerak 

keluar pada pembentukan kulit elektron yang disebut sebagai kulit K (n = 1), kulit L (n = 2), kulit M (n = 

3), kulit N (n = 4), kulit O (n = 5), kulit P (n = 6) dan seterusnya. Kecenderungan ini berkaitan dengan 

radius orbital dalam model Bohr yang semakin membesar, dan berkaitan dengan meningkatnya n. 

 Dalam model Bohr, gerakan sebuah elektron yang tergabung dalam suatu kulit elektron tertentu 

dibatasi pada orbit melingkar yang sederhana. Dalam mekanika kuantum, gerakan elektron menjadi hal 

yang sangat kompleks dikarenakan bentuk dari fungsi gelombang bergantung tidak hanya oleh n akan 
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tetapi juga pada l dan m. l dan m adalah juga bilangan kuantum yang menyatakan suatu keadaan atom dan 

fungsi-fungsi gelombangnya. l disebut sebagai bilangan kuantum azimut dan m disebut sebagai bilangan 

kuantum magnetik. l berkaitan dengan arah dan membentuk fungsi gelombang dan m berkaitan dengan 

fenomena bahwa tingkat-tingkat energi dapat bervariasi dengan medan magnetik.  

 Fungsi gelombang {Ψ} dari sebuah atom hidrogenik diekspresikan sebagai sebuah produk dari 

bagian radial  dalam persamaan (2.13) dan fungsi harmonik sperikal , dan karenanya {Ψ} 

dinyatakan sebagai kombinasi dari tiga bilangan kuantum (n, l, m). 

)(, rR ln mlY ,

         (2.16) ),()( ,,,, φθmllnmln YrR ⋅=Ψ

),,( φθr  adalah koordinat elektron terhadap posisi inti atom dan  menyatakan gerakan elektron di 

dalam atom. Berdasarkan hubungan-hubungan dalam gerakan orbital elektron dalam model Bohr, fungsi 

gelombang untuk sebuah elektron dalam sebuah atom disebut sebagai orbital atomik. Orbital atomik 

untuk sembarang atom juga diekspresikan sebagai sebuah produk dari bagian radial dan bagian sudutnya 

(harmonik sperikal) sebagaimana ditulis pada persamaan (2.16) dan dispesifikasikan oleh 3 buah bilangan 

kuantum (n, l, m). Meskipun bagian sudut dari orbital atomik adalah sama untuk atom hidrogenik dan 

sembarang atom, bagian radialnya berbeda untuk keduanya. Sifat karakteristik untuk bagian radial (1)-(4)  

yang diberikan di atas adalah berlaku secara umum untuk semua atom. 

mln ,,Ψ

 Sebagaimana disebutkan untuk momentum sudut terdapat beberapa batasan untuk dua bilangan 

bulat l dan m yang berkaitan dengan fungsi harmonik sperikal . Dengan memperhatikan hubungan 

antara l dan n dalam persamaan (2.10) kita akan mendapatkan persamaan-persamaan berikut. 

mlY ,

    (Kasus n)     (2.17) 1,...,3,2,1,0 −= nl

  llllm ,1,...,0,...,1, −+−−=  (Kasus 12 +l )     (2.18) 

Terdapat n kasus dari nilai-nilai l untuk n yang sama (kulit elektron ke-n) dan terdapat 2l + 1 kasus dari 

nilai-nilai m untuk nilai l yang sama. Ini akan menuju pada keadaan bahwa kombinasi yang dapat diterima 

untuk l dan m untuk suatu kulit elektron tertentu seperti pada kulit ke-n dapat ditentukan dengan  

melalui perhitungan berikut. 

2n
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  2
1

0 2
)1(2)12( nnnnl

n

l

=+
−×

=+∑
−

=

      (2.19) 

Karenanya, terdapat  fungsi gelombang untuk kulit K, 112 = 422 =  untuk kulit L dan  untuk kulit 

M. Bilangan-bilangan ini berhubungan dengan batas atas dari jumlah elektron yang dapat digabungkan 

dalam suatu kulit elektron tertentu, sebagaimana dapat dilihat pada bagian 2.5 

932 =

 Meskipun tingkat-tingkat energi dari atom hidrogenik bergantung hanya pada bilangan kuantum 

utama sebagaimana dapat dilihat dari persamaan (2.3), fungsi gelombang menyatakan sifat statistik dari 

partikel bergantung pada l dan m dan juga n memiliki variasi dari bentuk-bentuk fungsinya, masing-

masing, terdapat satu jenis untuk n = 1, empat jenis untuk n = 2 dan sembilan jenis untuk n = 3. Dengan 

kata lain, terdapat  buah fungsi gelombang yang memiliki perbedaan jenis dan dengan tingkat energi 

 yang sama untuk semua tingkat tereksitasi  kecuali untuk keadaan dasar . Fungsi 

gelombang memiliki generasi lipat empat untuk n = 2 dan lipat sembilan untuk n = 3. 

2n

nE )1( >n )1( =n

 

2.2 Bentuk-bentuk orbital atomik 
 

 Penciptaan dan penghancuran ikatan kimia terjadi dalam kegiatan interferensi gelombang 

elektron. Mekanismenya berhubungan dengan bentuk dari fungsi orbital atomnya. Dalam bagian ini, 

klasifikasi dan sifat dari bentuk orbital akan didiskusikan untuk orbital atomik dari atom hidrogenik 

sebagai suatu contoh. 

2.2.1 Klasifikasi orbital atomik 

 Orbital atomik adalah fungsi gelombang yang menyatakan gerakan elektron dalam sebuah atom 

dan orbital atomik diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis terhadap bilangan kuantum utama dan 

bilangan kuantum azimut l sebagaimana dituliskan pada Tabel 2.2.  

 Bilangan kuantum azimut berkaitan dengan sifat dari deret spektral dalam spektra atomik. Ini 

akan memberikan keadaan bahwa huruf pertama dalam penamaan deret spektral seperti pada ketajaman, 

keutamaan difusi dan hal yang mendasar telah digunakan sebagai s untuk l = 0, p untuk l = 1 dan f untuk 

l = 3. 

 83



 

Tabel 2.2 Klasifikasi dari orbital atomik 

Bilangan kuantum azimut l 
 
0 1 2 3 4 5 

Kulit elektron Bilangan kuantum utama n 

s p d f g h 
K 1 1s      
L 2 2s 2p     
M 3 3s 3p 3d    

N 4 4s 4p 4d 4f   
O 5 5s 5p 5d 5f 5g  
P 6 6s 6p 6d 6f 6g 6h 

 

2.2.2 Fungsi-fungsi sudut untuk s, p, d. 

 Penamaan s, p, d untuk orbital atomik digunakan untuk mengklasifikasikan bagian angular. 

Meskipun prototipe dari fungsi bagian angular adalah fungsi harmonik sperikal  dalam 

perhitungan nyata dan fungsi konvensional yang diberikan pada tabel 2.3 lebih digunakan untuk suatu 

alasan tertentu dan alasannya yang diberikan di bawah ini. Bagian angular seperti s, p dan d berkaitan 

dengan mekanisme dan sifat arah dalam pembentukan ikatan kimia dan ini akan menyebabkan arah dan 

tanda dari bagian angular harus dipelajari secara hati-hati. 

),(, φθmlY

 Fungsi s dalam bagian angular hanya memiliki satu jenis, yaitu fungsi harmonik sperikal  

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.3, di mana memiliki sebuah nilai konstan dan tidak bergantung 

pada sudut θ dan φ. Dengan demikian orbital s berbentuk bola dan nilai dari fungsi orbital s adalah sama 

dengan sebuah nilai konstan terhadap jarak r, tidak bergantung pada arah. 

0,0Y

 Tiga jenis harmonik sperikal , ,  berkaitan dengan fungsi p. Sebagaimana ditunjukkan 

dalam Tabel 1.3 dalam bagian 1.13,  dan  adalah fungsi-fungsi bilangan kompleks dan  adalah 

sebuah fungsi riil yang diekspresikan sebagai berikut: 

1,1 −Y 0,1Y 1,1Y

1,1 −Y 1,1Y 0,1Y

  
r
zY

π
θ

π 4
3cos

4
3

0,1 ==        (2.20) 
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Di sini hubungan θcosrz =  dari definisi tentang koordinat polar digunakan.  bergantung pada sudut 

polar θ menunjukkan bahwa sudut tersebut terdefleksi dari sumbu z dan nilai absolut dari  berada 

pada nilai maksimum pada arah sumbu z. Karenanya, fungsi  disebut sebagai fungsi p

0,1Y

0,1Y

0,1Y z.  

  
r
zYpz π4

3
0,1 ==         (2.21) 

Fungsi yang sama dan bergantung pada sudut defleksi dari sumbu x dan sumbu y dapat juga 

didefinisikan dalam persamaan berikut dan mereka disebut sebagai fungsi px dan py. 

  
r
xYY

px π4
3

2
1,11,1 =

+
= −        (222) 

  
r
y

i

YY
p y π4

3
2

1,11,1 =
−

= −        (223) 

Kecuali untuk kasus-kasus yang khusus seperti dalam sebuah medan magnet, ketiga fungsi px, py dan pz 

secara konvensional digunakan sebagai bagian angular dari fungsi-fungsi p. Fungsi-fungsi p ini 

seluruhnya memenuhi persamaan eigen (2.6) dengan sebuah bilangan kuantum azimut l = 1. 

Dalam kasus di mana , fungsi harmonik sperikal dalam Tabel 1.3 secara umum adalah 

fungsi-fungsi kompleks dan perhitungan matematikanya rumit. Akan lebih mudah jika menggunakan 

fungsi-fungsi berikut dengan nilai-nilai riil yang dinotasikan sebagai  dan  dan semuanya 

ekivalen dengan ,  untuk memenuhi persamaan (2.6). 

0≠m

+
mlY ,

−
mlY ,

mlY , mlY −,

  
2

,,1
,

mlm
ml

Yl
Y −+ +

=       (2.24) 

  
i

Yl
Y mlm

ml
2

,,1
,

−− −
=       (2.25) 

Fungsi-fungsi ini digunakan dalam Tabel 2.3 untuk fungsi p dan d. 

Lima jenis fungsi d ditunjukkan dalam Tabel 2.3 dan ini berhubungan dengan bagian angular 

(sudut) untuk l = 2 dan karakteristik arahnya lebih kompleks dibandingkan dengan orbital p. 

Karakteristik 3 dimensi dari fungsi-fungsi orbital tidak dapat dilihat dengan mudah melalui ekspresi 
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matematikanya dan kita akan mengenalkan beberapa tipe dari ekspresi yang tipikal dan menunjukkan 

bentuk-bentuknya. 

 

Tabel 2.3: Fungsi s, p dan d untuk bagian angular. 

 

 l m Definisi Bentuk fungsional 

s 0 0 0,0Y  
π4

1  

xp 1 ±1 +
1,1Y  

r
x

π4
3  

yp  
1 

 

±1 

 
−

1,1Y  
r
y

π4
3  

zp  1 0 0,1Y  
r
z

π4
3  

xyd  2 ±2 −
2,2Y  

24
15

r
xy

π
 

yzd  2 ±1 −
1,2Y  

24
15

r
yz

π
 

zxd  2 ±1 +
1,2Y  

24
15

r
zx

π
 

22 yxd −  2 ±2 +
2,2Y  )(1

16
15 22

2 yx
r

−
π

 

2zd  2 0 0,2Y  )3(1
16

5 22
2 rz

r
−

π
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86



2.2.3 Kebergantungan sudut dan bentuk dari koordinat-koordinat polar 

 Bagian sudut ),( φθY  menentukan kebergantungan sudut dari kemungkinan untuk menentukan 

sebuah elektron. Dengan mengambil Y  dalam setiap arah sebagai panjang sebuah vektor terhadap titik 

awal, sebuah kontur dapat dibuat dengan titik puncak vektor tersebut memberikan sebuah gambaran atas 

koordinat polar dalam permukaan 3 dimensi dan ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Gambar-gambar ini 

menyatakan kebergantungan sudut dari orbital atom. Simbol + dan - dalam Gambar 2.3 menunjukkan 

tanda untuk ),( φθY . 

Gambar 2.3  Kebergantungan sudut dari orbital s, p dan d 
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Contoh 2.2. Buatlah gambar dari koordinat polar untuk fungsi pz,  dalam bidang x-z 0,1Y

(Jawaban) Karena φ = 0, y = 0 dalam bidang x-z, koordinat x dan z dari titik puncak dari vektor 

P(x,0,z) menunjukkan besaran dan jaraknya dari titik pusat diberikan sebagai berikut 

  
θ

θ

cos

sin

Yz

Yx

=

=
 

Di sini Y adalah 

  ( ) θ
π

θ cos
4
30, =Y  

Dengan memperhatikan bahwa θθ coscos =  untuk 2/0 πθ ≤≤  dan dengan menggunakan sebuah 

konstanta a, 

  
π4
3

=a  

x dan y dapat dinyatakan sebagai 

  
θθθ

θθ
2coscoscos

sincos

aay

ax

==

=
 

Karenanya 

  22

22222222

22

)cos1(cossincos

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

−⋅=−==

aaz

zzaaax θθθθ
 

Dengan demikian kita mendapatkan 

  
22

2

22
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

aazx  

Ini akan menghasilkan gambar berupa sebuah lingkaran dengan jari-jari a/2 dan terletak pada 

. Lingkaran yang lain dengan jari-jari a/2 terletak pada )2/,0(),( azx = )2/,0(),( azx −=  juga memenuhi 
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syarat karena θθ coscos −=  untuk πθπ ≤≤2/ . Dengan demikian kita mendapatkan dua lingkaran 

dengan jari-jari yang sama dengan titik pusat berada pada sumbu z dan membuat kontak satu dengan 

lainnya pada titik pusat sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Untuk 0≠φ , gambar di atas harus dirotasikan pada sudut φ  di sekitar sumbu z untuk 

menghasilkan gambar 3 dimensi yang terdiri dari pasangan sperikal sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

2.2.4 Kebergantungan radial dan distribusi radial 

Kebergantungan radial dari orbital atomik pada jarak r dari inti atom ditentukan oleh bagian 

radial . Probabilitas untuk menemukan sebuah elektron dalam daerah antara sebuah pasangan 

bola dengan jari-jari r dan r + dr dilakukan dengan memperkenalkannya sebagai D(r)dr, dan d(r) 

didefinisikan sebagai fungsi distribusi radial yang digunakan untuk memahami kebergantuangan radial 

dari sebuah fungsi gelombang. Gambar 2.4 menunjukkan beberapa contoh dari D(r) untuk sebuah atom 

hidrogen. Penurunan fungsi distribusi radial D(r) akan dilakukan sebagai berikut. Dikarenakan d(r) akan 

menjadi 0 ketika bagian radial R memiliki sebuah noda, terdapat (n-l) titik-titik maksimum yang mana 

jumlahnya satu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah noda untuk R. Nilai terbesar dari D(r) terletak 

pada nilai maksimum terluar. Jarak dari nilai terbesar r

)(, rR ln

max meningkat dengan meningkatnya n. rmax 

menunjukkan tempat di mana probabilitas untuk menemukan sebuah elektron sangat besar dan jarak ini 

memberikan ukuran kulit elektron, ukuran atom dan juga panjang ikatan. 
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 Marilah kita menurunkan rumus untuk D(r). Integrasi dari D(r) dari 0 ke ∞ harus sama dengan 

probabilitas untuk menemukan elektron dalam seluruh ruang yang merupakan nilai integrasi dari kuadrat 

dari fungsi gelombang Ψ pada seluruh daerah dalam ruang 3 dimensi. Nilai ini harus merupakan nilai 

yang finit disebabkan oleh persyaratan normalisasi. Dengan demikian, 

∫ ∫ ∫ ∫
∞ ∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

=Ψ=
0

2 1)( dxdydzdrrD        (2.26) 

 

Gambar 2.4  Fungsi distribusi radial  2
,

2)( lnRrrD =
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Gambar 2.5  Elemen volume untuk koordinat polar. drddrdv θφθsin2=

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.5, untuk koordinat polar (r,θ,φ), elemen volume dv = dxdydz 

dapat digantikan dengan persamaan berikut. 

drddrdxdydzdV θφθsin2==       (2.27) 

Harus dicatat bahwa jangkauan dari integrasi adalah dari 0 ke 2π untuk φ, dari 0 ke π untuk θ, dan dari 0 

ke ∞ untuk r. Dengan memasukkan penggantian ini dalam sisi bagian kanan pada persamaan (2.26) dan 

membandingkannya dengan sisi sebelah kiri, kita mendapatkan rumus untuk D(r) dengan proses 

integrasi berikut. 

∫ Ψ= θφθ ddrrD sin)( 22        (2.28) 

Berikutnya, penggantian untuk Ψ dengan sebuah produk dari bagian radial R akan memberikan sebuah 

integrasi untuk bagian sudut dari Y terhadap sudut-sudut θ dan φ, yang juga sama dengan kondisi 

normalisasi untuk fungsi harmonik sperikal Y. 
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∫∫ =1sin2 θφθ ddY         (2.29) 

Dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah rumus untuk D(r) sebagai berikut. 

2
,

2 )()( rRrrD ln=         (2.30) 

 

Contoh 2.3 Carilah D(r) untuk fungsi gelombang 1s dari sebuah atom hidrogenik. 

(Jawaban) Fungsi gelombang 1s untuk atom hidrogenik diberikan sebagai berikut 

0,00,10,0,11 YRs =Ψ=Ψ  

Dengan menggunakan bagian radial dari fungsi gelombang ini dan persamaan (2.30), fungsi distribusi 

radial D(r) dinyatakan sebagai berikut 

2
0,1

2
1 )( RrrD s =  

Di sini 

raZe
a
ZR )/(

2/3

0
0,1

02 −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

dan kita memperoleh 

  raZ
s er

a
ZrD )/2(2

2/3

0
1

04)( −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Jelas terlihat dari diferensiasi pada persamaan ini bahwa nilai maksimum dari D(r) terletak pada 

. Dalam kasus sebuah atom hidrogen (Z = 1), jarak untuk nilai maksimum sama dengan , 

dan ini hampir sama dengan radius Bohr . 

Zar /0= 0a

Ba
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2.2.5 Garis-garis kontur 

Beberapa alat diperlukan untuk merepresentasikan fungsi gelombang atomik karena mereka 

adalah fungsi-fungsi dalam koordinat 3 dimensi. Sebagai contoh, garis-garis kontur dapat digambarkan 

pada sebuah bidang untuk  atau Ψ 2Ψ  pada nilai yang sama (Gambar.2.6). 

Gambar 2.6 Garis kontur untuk Ψ  dan 2Ψ  

Karena orbital s memiliki simetri sperikal, garis-garis melingkar yang rapat akan digambarkan 

untuk setiap bidang. Di samping itu orbital, px, py, dan pz memiliki simetri aksial yang berkaitan dengan 

sumbu kartesian dan dengan demikian nilai terbesarnya akan muncul sebagai sebuah pasangan dari titik-

titik pada sumbu-sumbu pada posisi simetrisnya. Tanda dari fungsi p untuk pasangan-pasangan titik ini 

saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap fungsi p berubah tandanya 

terhadap refleksi dalam bidang termasuk titik awal dan berada pada posisi vertikal terhadap sumbu, 

 dalam bidang. Dengan kata lain, setiap fungsi p memiliki sebuah bidang noda yang tegak lurus 

terhadap sumbu. 

0=Ψ
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2.3 Atom dengan elektron banyak 
 

Masalah untuk menentukan gerakan elektron-elektron di dalam sembarang atom yang memiliki 

banyak elektron adalah tidak mudah sebagaimana masalah dalam atom hidrogenik. Ini kebanyakan 

dikarenakan oleh dua alasan sebagai berikut. Alasan pertama adalah disebabkan oleh interaksi antara 

elektron-elektron yang tidak membolehkan sebuah perlakuan terhadap gerak bebas dari seluruh elektron 

yang ada. Alasan lainnya adalah dikarenakan hadirnya momentum sudut dari elektron yang disebut 

dengan spin elektron yang tidak mudah untuk ditangani. Bahkan untuk sistem dengan dua elektron 

seperti pada sebuah atom helium, persamaan gelombang tidak dapat dipecahkan secara sederhana dan 

langsung. Karenanya, metoda pendekatan sangat diperlukan. Pada masa awal kelahiran teori kuantum, 

tidak terdapat komputer modern sehingga masalah-masalah sistem dengan dua elektron atau lebih 

(sistem elektron banyak) ditangani dengan metoda aproksimasi seperti metoda gangguan atau variasi 

yang akan dijelaskan ada Bab 3. Pada masa kini, perlakuan variasi yang cocok untuk komputer modern 

telah dikembangkan untuk memungkinkan kita melakukan perhitungan dengan lebih mudah dengan 

beberapa paket program yang konvensional. Dalam bagian ini, karakteristik dari fungsi-fungsi gelombang 

dan tingkat-tingkat energi untuk atom dengan elektron banyak akan dibandingkan dengan fungsi 

gelombang dan tingkat energi dari atom-atom hidrogenik. 

Kita dapat menyimpulkan di sini bahwa gerakan dari elektron-elektron dapat diperlakukan sama 

dengan orbital atomik 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz dalam atom hidrogenik. Meskipun tingkat-tingkat energi dari 

atom hidrogenik bergantung hanya pada bilangan kuantum utama n, tingkat-tingakat energi untuk atom 

dengan elektron banyak dengan bilangan kuantum utama yang sama dapat berbeda dikarenakan nilai 

terendah dari bilangan kuantum azimut akan memberikan tingkat energi yang lebih rendah (lebih stabil). 

Dalam bagian berikut ini, akan dijelaskan bahwa spin elektron juka akan memungkinkan kita untuk 

memahami konfigurasi elektron dalam orbital atom dan tingkat-tingkat energinya, dan akan sangat 

membantu untuk menjelaskan masing-masing sifat dari unsur kimia.  

2.3.1 Model elektron independen 

Sebagaimana yang disebutkan untuk atom hidrogenik, gerakan dari inti atom dapat diabaikan jika 

diperbandingkan dengan gerakan elektron. Dengan demikian inti atom dapat dinyatakan dalam posisi 

tetap yaitu pada posisi keseimbangannya terhadap sistem dengan elektron banyak. Dengan 
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penyederhanaan ini operator Hamiltonian Ĥ  untuk sistem dengan N elektron diberikan oleh persamaan 

berikiut.  

  ∑∑
>=

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∆⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

ji ij

N

i i
i r

e
r

Ze
m

H
0

2

1 0

22

442
ˆ

πεπε
h      (2.31) 

Di dalam persamaan ini, yang terdapat dalam tanda kurung [  ] dari suku pertama dapat ditulis sebagai h  

dan merupakan sebuah operator yang berkaitan dengan koordinat dari elektron ke-i. pada sisi sebelah 

kanan menyatakan jarak antara elektron ke-i dan j dan suku yang di dalamnya terdapat  menyatakan 

interaksi antar elektron. Sebagai sebuah pertukaran dari elektron i dan j dalam interaksi antar elektron, hal 

ini juga akan berlaku untuk pasangan elektron yang sama, i > j yang dinyatakan dalam simbol 

penjumlahan Σ mengindikasikan untuk melakukan penjumlahan hanya sekali untuk sebuah pasangan i 

dan j.  sama dengan operator Hamiltonian 

ˆ

ijr

ijr

ĥ Ĥ  dari sebuah atom hidrogenik dengan (µ = m) kecuali 

untuk indeks i yang diletakkan pada ∆ dan r, dan persamaan karakteristik dan solusinya adalah sebagai 

berikut.  

           (2.32) nlmnnlmih φεφ =ˆ

  
222

0

42

8 nh
emZ

n
ε

ε −=         (2.33) 

        (2.34) ),().(),,( ,,,, iimlilniiimln YrRr φθφθφ =

mln ,,φ  adalah orbital atomik yang menyatakan gerak dari sebuah elektron sebagaimana dalam kasus atom 

hidrogenik. Secara umum, fungsi orbital ini menyatakan gerakan sebuah elektron yang disebut sebagai 

orbital. Nilai eigen energi ε0 yang berkaitan dengan orbital, disebut sebagai energi orbital.  

Pengabaian interaksi antara elektron dalam suku kedua pada persamaan (2.31) akan 

menghasilkan Hamiltonian  dalam bentuk sebagai berikut. 0Ĥ

           (2.35) ∑
=

=
N

i
ihH

1
0

ˆˆ

Persamaan eigen untuk  ini adalah , dan ini dapat dengan mudah untuk dipecahkan 

dengan persamaan (2.32)-(2.34) untuk memberikan solusi-solusi sebagai berikut. 

0Ĥ Φ=Φ EH 0
ˆ
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nNnnNnnNn EH ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ Φ=Φ 1110
ˆ        (2.36) 

nNnnnNn φφφ ...21...1 =Φ         (2.37) 

nNnnnNnE εεε +++= ...21...1        (2.38) 

Di sini, orbital atomik dan energi orbital untuk elektron-elektron pertama ditunjukkan dengan  dan 

 dan bukan ditulis dengan  dan  yang berisi tiga bilangan kuantum dan tertulis secara 

eksplisit. Penyingkatan ini diaplikasikan pada bagian yang terakhir dari . 

1nφ

1nε 1,1,1 mlnφ 1,1,1 mlnε

nNnN εφ ,

Dalam kasus hipotetik tanpa interaksi antar elektron, fungsi gelombang dan energi untuk 

gerakan kolektif elektron dapat diekspresikan dalam bentuk orbital dan energinya untuk gerakan 

independen dari individual elektron. Gambaran karakteristik untuk model elektron independen 

dinyatakan sebagai berikut.  

 [Gambaran karakteristik dari model elektron independen] 

 (1) Fungsi gelombang untuk sebuah sistem elektron banyak dinyatakan sebagai sebuah produk dari 

fungsi gelombang untuk sistem satu elektron (orbital). 

 (2) Energi untuk sebuah sistem elektron banyak diberikan sebagai sebuah penjumlahan sederhana 

dari energi-energi untuk sistem sebuah elektron (energi-energi orbital). 

Gambaran (1) menunjukkan bahwa probabilitas untuk menemukan sebuah elektron pada suatu posisi 

diberikan sebagai sebuah produk dari probabilitas untuk menemukan masing-masing elektron. 

Gambaran (2) menunjukkan bahwa tingkat energi terendah, tingkat dasar, dari sebuah sistem elektron 

banyak direalisasikan ketika elektron-elektron tersebut secara individual berada dalam tingkat energi 

terendah. Meskipun keberadaan seluruh elektron dalam orbital 1s adalah dimungkinkan untuk atom-

atom H dan He, namun hal ini tidak diijinkan untuk seluruh atom lain yang memiliki bilangan atom Z ≥ 

3. Alasannya akan diberikan dalam bagian 2.4, dalam kaitannya dengan spin elektron. 

2.3.2 Efek perisai dan model muatan inti efektif 

Interaksi antar elektron diabaikan dalam model elektron independen. Akan tetapi pendekatan 

yang demikian itu tidaklah tepat untuk sistem nyata di mana interaksi antar elektron sangat berarti. 

Marilah kita meninjau efek interaksi antar elektron dengan menggunakan sebuah model sederhana.  
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Sekarang kita akan memperkirakan efek dari gaya tolak-menolak yang disebabkan oleh elektron-

elektron lain pada sebuah elektron yang bergerak pada jarak r0 dari inti atom. Gaya elektrostatik akan 

memberikan dua kondisi dari efek interaksi tolak-menolak antar elektron dalam sebuah atom bergantung 

pada daerah mana elektron lain berada yaitu pada r > r0 atau r < r0, dengan mengasumsikan bahwa 

distribusi elektron berbentuk bola, yaitu:   

 (1) Tidak terdapat gaya-gaya secara rata-rata dari elektron-elektron terluar (r > r0) 

 (2) Gaya-gaya yang mengarah keluar disebabkan secara rata-rata oleh elektron-elektron dibagian dalam 

dan efek dari gaya ini akan mengurangi gaya tarik-menarik yang disebabkan oleh muatan inti, 

sebagaimana jika sebuah elektron ditempatkan pada inti untuk menurunkan muatan ini sebanyak 

satu muatan.  

Efek dari elektron-elektron dalam yang mengurangi gaya-gaya tarik menarik oleh inti disebut 

sebagai efek perisai. Besarnya efek perisai adalah lebih besar untuk elektron terluar dibandingkan dengan 

untuk elektron-elektron dalam. Efek perisai dapat ditinjau secara ekivalen dengan mengganti bilangan 

atom Z dari inti atom dengan bilangan yang lebih kecil. Perluasan dari reduksi s diperkenalkan sebagai 

konstanta perisai dan muatan efektif inti didefinisikan sebagai sZZ −= . Konstanta perisai s akan 

merepresentasikan jumlah elektron dalam. Jika sebuah elektron terletak dibagian terluar, maka konstanta 

perisai untuk elektron ini akan menjadi s = Z-1 dan kemudian akan berhubungan dengan muatan inti 

efektif dari yang menjadi 1)1( =−−= ZZZ . Hal ini menjadi sangat penting ketika kita akan 

mendiskusikan sifat periodisitas energi ionisasi.  

Jika kita mengganti Z dalam suku pertama pada persamaan (2.31) dengan Z  bersamaan dengan 

pengabaian interaksi antar elektron, sebuah Hamiltonian Ĥ  dari sebuah model di mana interaksi antar 

elektron-elektron secara efektif diperhitungkan di dalam muatan efektif inti yang didefinisikan sebagai Z , 

diberikan dengan 
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Model ini disebut sebagai model muatan inti efektif. Dengan menuliskan ulang suku dalam tanda [ ] 

dalam persamaan (2.39) dengan , kita mendapatkan hasil-hasil yang sama sebagaimana terdapat dalam iĥ
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persamaan (2.36)-(2.38). Ini menggambarkan bahwa gambaran karakteristik yang disebutkan untuk 

model elektron independen dapat juga berlaku untuk moedel muatan inti efektif.  Harus dicatat bahwa 

energi orbital dalam persamaan (2.33) dimodifikasi dengan mengganti Z dengan Z , yang bergantung 

juga pada jenis orbital dan khususnya pada pengaturan dari lokasi elektron dalam dan elektron luar 

terhadap elektron-elektron lainnya. Model muatan inti efektif sangat berguna untuk membahas 

konfigurasi elektronik dari atom-atom dan periodisitasnya.  

2.3.3 Orbital atomik dan tingkat energi untuk atom berelektron banyak 

Berdasarkan pada metoda variasi, sebuah perlakuan teoritis, yang lebih pasti dan rasional 

dibandingkan dengan model muatan inti efektif, dapat dibentuk untuk mendapatkan fungsi-fungsi orbital 

dan energi untuk sistem dengan elektron banyak. Gambaran karakteristik dari hasil-hasil dengan cara 

demikian yaitu dengan metode variasi dijelaskan di bawah ini. 

Fungsi orbital atomik φ diberikan sebagai produk dari fungsi radial  dan bagian angular 

(sudut) 

)(' rR

),( φθY  sebagaimana dalam kasus atom-atom hidrogenik dan orbital atom ini diklasifikasikan 

dalam sebuah himpunan dari tiga bilangan kuantum n, l dan m. 

),().(' ,,,, φθφ mllnmln YrR=        (2.40) 

mlY ,  dalam harmonik sperikal dan  yang berbeda dari  untuk atom hidrogenik adalah sebuah 

fungsi dari r, secara kualitatif sangat mirip dengan fungsi hidrogenik  dalam beberapa hal yang 

sudah disebutkan berkaitan dengan kelakuan asimtotik dan noda. 

)(' rR )(rR

)(rR

Ini akan memberikan pengertian bahwa orbital atomik dapat diklasifikasikan menjadi 1s, 2s, 2px, 

2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx
2-y

2, 3dz
2,…, sebagaimana dalam kasus orbital hidrogenik. 

Tingkat-tingkat energi dengan bilangan kuantum utama n yang sama terdegenerasi untuk atom 

hidrogenik, sementara untuk atom dengan elektron banyak yang umum, energi-energi untuk orbital 

dengan n yang sama dapat berbeda ketika nilainya berbeda; nilai yang kecil akan memberikan energi yang 

lebih rendah. Sebagai contoh, pengaturan dari energi orbital 3s, 3p, dan 3d untuk atom dengan elektron 

banyak adalah sebagai berikut:  

)2(3)1(3)0(3 =<=<= ldlpls        (2.41) 
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Alasan untuk hal ini berkaitan dengan besarnya efek perisai. Semakin kecil l akan menghasilkan 

probabilitas yang lebih besar untuk menemukan elektron-elektron yang dekat dengan inti di mana efek 

perisai tidak begitu efektif. Karenanya, nilai l yang lebih rendah akan memberikan gaya tarik menarik 

yang lebih kuat dari inti secara rata-rata dan mengakibatkan energi yang lebih rendah dan stabil. Jika l 

sama, maka nilai n yang lebih kecil akan memberikan energi yang lebih rendah, sebagaimana dalam kasus 

atom hidrogenik.  

 

2.4 Spin elektron 
 

Orbital elektron dan tingkat energi dari sistem elektron banyak diklasifikasikan menjadi 1s, 2s, 2p, 

3s, 3p, 3d, dan seterusnya dalam kasus atom-atom hidrogenik. Masalahnya adalah bagaimana elektron-

elektron tersebut didistribusikan ke dalam orbital elektron. Apakah seluruh elektron digabungkan ke 

dalam orbital yang paling stabil yaitu orbital 1s dengan energi terendahnya? Kesimpulan dari teori 

kuantum adalah bahwa hanya ada dua elektron yang dapat menempati orbital yang sama. Aturan ini 

berkaitan dengan momentum sudut khusus yang disebut sebagai spin elektron.  

2.4.1 Lan dasan eksperimental untuk spin elektron. 

Keberadaan spin elektron dibuktikan melalui beberapa eksperimen. 

(1) Eksperimen berkas atom oleh Stern dan Gerlach 

Aliran atom dapat dihasilkan dalam sebuah ruang vakum melalui nozel setelah melakukan 

evaporasi perak atau logam alkali dengan pemanasaan. Aliran atom yang demikian itu dalam 

vakum disebut sebagai berkas atom. O. Stern dan W. Gerlach menemukan pada tahun 1922 

bahwa berkas atom perak atau atom natrium, yang memiliki hanya satu elektron pada kulit 

terluar, berpisah membentuk dua garis dalam sebuah medan magnet tidak homogen (Gambar 

2.7). Eksperimen ini memberikan gambaran bahwa sebuah elektron memiliki sebuah momen 

magnetik, yang merupakan sifat magnetik yang berkaitan dengan arus listrik melingkar. 
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Gambar 2.7  Eksperimen berkas atom oleh Stern dan Gerlach 

 

(2) Garis ganda (doblet) dalam spektrum atom logam alkali 

Sebuah warna oranye dari reaksi pembakaran natrium dapat dipancarkan dari lampu lecutan 

listrik dengan uap natrium. Garis-garih hitam (Garis Fraunhofer) ditemukan dalam spektrum 

dari matahari terdiri dari garis-garis dengan panjang gelombang yang sama sebagaimana 

spektrum natrium dan disebut sebagai garis-garis D. Garis-garis D dari natrium berasal dari 

transisi antara tingkat 3s dan 3p dan pada garis-garis itu diamati terdiri dari dua garis yang 

berdekatan (doblet) pada panjang gelombang 5895.93 Å dan 5889.97 Å. Doblet seperti itu 

juga ditemukan pada atom alkali yang lain dan jarak pemisahannya diketahui akan semakin 

membesar dengan susunan Li < Na < K < Rb < Cs.  S.A. Goudsmit dan G.E. Uhlenbeck 

mengusulkan bahwa pemisahan garis spektra disebabkan oleh momen magnetik dari sebuah 

elektron yang berkaitan dengan gerakan melingkarnya. Karena momentum sudut dikaitkan 

dengan gerakan melingkar dari sebuah muatan listrik, momentum sudut ini yang menjadi asal 

usul momen magnetik dari sebuah elektron. Momentum sudut yang yang berkaitan dengan 

gerakan melingkar oleh sebuah elektron disebut sebagai spin elektron. 
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2.4.2 Operator, fungsi eigen, dan bilangan kuantum untuk spin elektron 

Dalam usaha untuk membahas spin elektron dalam mekanika kuantum, operator harus 

diperkenalkan seperti pada momentum sudut orbital. Marilah kita menuliskan momen sudut spin sebagai 

 dan dengan komponen-z ditulis sebagai . Dengan mengambil analogi terhadap momentum sudut 

orbital, fungsi eigen yang umum Γ  untuk  dan  diharapkan ada dan harus memiliki hubungan 

sebagai berikut: 

ŝ Zŝ

ŝ Zŝ

          (2.42) Γ+=Γ 22 )1(ˆ hsss

           (2.43) Γ=Γ hsz mŝ

s adalah bilangan kuantum untuk kuadrat dari spin dan disebut sebagai bilangan kuantum spin. ms adalah 

bilangan kuantum untuk komponennya dan disebut sebagai bilangan kuantum spin magnetik. Aturan 

umum untuk momentum sudut menyarankan bahwa ms harus memiliki  nilai yang mungkin 

dengan s, s - 1,…, s + 1, s. Dengan eksperimen, berkas atom dipisahkan menjadi dua komponen dalam 

sebuah medan magnet dan spektra logam alkali terpisahkan menjadi 2 garis. Berdasarkan penemuan ini, 

m

12 +s

s disimpulkan hanya memiliki 2 nilai yang mungkin. Ini mengikuti ketentuan bahwa 2s + 1 = 2 dan 

karenanya kita mendapatkan s = 1/2, ms = ±1/2. Harus dicatat bahwa bilangan kuantum spin adalah 

sebuah setengah bilangan bulat dengan hanya satu nilai yaitu s = 1/2. Nilai yang dibolehkan untuk ms 

dibatasi hanya pada nilai ±1/2. Spin adalah momentum sudut yang sangat khusus jika dibandingkan 

dengan momentum sudut orbital.  

Meskipun sifat yang khusus dari momentum sudut spin sangat sulit untuk dimengerti secara 

konseptual, perhitungan dan perlakuan matematikanya sangatlah sederhana. Karena hanya ada dua 

keadaan, maka hanya terdapat dua buah fungsi eigen. Biasanya fungsi spin berkaitan dengan dengan ms = 

1/2 dinyatakan sebagai α , dan fungsi spin yang lain untuk ms = -1/2 dinyatakan sebagai β . 

αα h
2
1ˆ =zs          (2.44) 

ββ h
2
1ˆ −=zs          (2.45) 
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Dalam kaitan dengan orientasi dari momen magentik yang berkaiatan dengan gerakan berputar, arah ke 

atas disebut sebagai spin α  dan arah ke bawah disebut sebagai spin β . Variabel σ untuk fungsi spin 

)(),( σβσα  disebut sebagai koordinat spin.  

Meskipun keberartian dari koordinat spin σ tidak jelas, kita tidak perlu untuk memperhatikan apa 

yang direpresentasikannya. Koordinat spin adalah koordinat ke empat yang mengkuti tiga koordinat 

untuk posisi dalam ruang tiga dimensi. Secara formal, nilai yang dimungkinkan untuk koordinat spin 

hanya ada dua kasus yaitu orientasi keatas σ =↑ dan orientasi ke bawah σ = ↓. 

α(↑) =1, α(↓) = 0        (2.46) 

β(↑) = 0, β(↓) = 1 

Probabilitas untuk menemukan sebuah elektron pada σ =↑ adalah sama dengan 1 dalam keadaan spin 

keatas α  dan 0 dalam keadaan spin kebawah β .  Di sisi yang lain, probabilitas untuk menemukan 

sebuah elektron pada keadaan σ =↓ adalah sama dengan 0 dalam keadaan spin ke atas α  dan 1 dalam 

keadaan spin ke bawah β .  

Dalam mekanika kuantum, beberapa integral perlu dihitung dalam kaitannya dengan probabilitas 

dan normalisasi. Sebagaimana untuk spin, sebuah penjumlahan yang sederhana untuk dua koordinat saja, 

↑ dan ↓, yang perlukan. Sebagai contoh persamaan (2.46) akan menghasilkan. 

  ∫ ↓+↑=
222 )()( αασα d  

           (2.47) 101 =+=

dan hal yang sama 

  ∫ ↓+↑=
222 )() βαβσβ d  

           (2.48) 110 =+=

Sebagai tambahan, 

   ∫ ↓↓+↑↑= )()(*)()(** βαβασβα d

           (2.49) 01.00.1 =+=
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Sebagaimana dapat dilihat dari perhitungan-perhitungan ini, fungsi-fungsi spin α , β  dalam persamaan 

(2.46) memenuhi sifat ortonormalitas. 

Untuk sebuah fungsi Ψ dari sebuah elektron dengan memperhatikan spin elektron, terdiri dari 

variable untuk koordinat spasial x, y, z dan koordinat spin σ. Jika komponen dari spin elektron sz  

memiliki suatu nilai nilai yang pasti, fungsi spin dapat terdiri dari α  atau β . Ini akan memberikan 

keadaan bahwa fungsi orbital spasial untuk koordinat kartesian φ(x,y,z) menghasilkan pasangan fungsi 

gelombang berikut untuk elektron-elektron yang di akomodasi dalam orbital spasial ini.  

Ψ(x,y,z,σ) = φ(x,y,z)・α(σ)       (2.50) 

Ψ(x,y,z,σ) = φ(x,y,z)・β(σ)       (2.51) 

Persamaan-persamaan ini berkaitan nengan sebuah aturan bahwa jumlah elektron dalam setiap orbital 

spasial (dalam kasus sebuah atom dengan orbital 1s, 2s, 2px, 2py, 3dxy, dll.) haruslah tidak melebihi dua. 

2.4.3 Batasan pada fungsi gelombang elektron banyak dan prinsip Pauli.  

Pertanyaan tentang berapa banyak elektron yang dapat menempati sebuah orbital atomik seperti 

pada orbital 1s adalah masalah yang sangat penting dalam hubungannya dengan spektra atomik dan sifat-

sifat atomiknya. Solusi dari masalah ini diberikan oleh Pauli pada tahun 1924 dan aturan ini disebut 

sebagai prinsip Pauli atau prinsip eksklusi Pauli.  

 [ Prinsip Pauli (Prinsip eksklusi)] 

Setiap orbital dapat ditempati oleh sebuah elektron dengan spin α  atau spin β , akan tetapi ia 

tidak dapat ditempati oleh dua atau lebih elektron dengan spin yang sama.  

Aturan ini ditetapkan oleh Pauli berdasarkan hasil eksperimen seperti pada spektra atomik. Hal 

yang sangat penting adalah bahwa setiap elektron memenuhi aturan ini, dalam hubungannya dengan 

pembentukan fungsi gelombang elektron banyak. 

Marilah kita meninjau dua elektron. Satu terletak pada sebuah koordinat q1 dan yang lain pada q2. 

Keadaan ini dinyatakan dengan sebuah fungsi gelombang yang ditulis sebagai Ψ(q1,q2). Hal yang sama 

sebuah keadaan untuk dua elektron dengan koordinat yang saling bertukar dapat ditulis sebagai Ψ(q2,q1). 

Meskipun Ψ(q1,q2) dan Ψ(q2,q1) secara matematika berbeda ekspresi yang menyatakan penomoran 
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elektron-elektron sebagai 1 dan 2, kita tidak dapat mengenal setiap perbedaan dalam dalam penomoran 

ketika kita mengamati elektron. Ini akan mengakibatkan bahwa probabilitas untuk menemukan elektron 

nomor 1 pada q1 dan elektron nomor 2 pada q2 harus sama dengan probabilitas untuk menemukan 

elektron nomor 1 pada q2 dan elektron nomor 2 pada q1. Kondisi ini dinyatakan dengan persamaan 

berikut. 

  2
12

2
21 ),(),( qqqq Ψ=Ψ               (2.52) 

Dengan mencatat bahwa fungsi gelombang secara umum adalah bilangan kompleks, kita akan 

memperoleh 

),().exp(),( 1221 qqiqq Ψ=Ψ θ        (2.53) 

Pilihan awal dari dua elektron dan juga geometrinya dapat diambil sembarang. Dengan demikian adalah 

tidak masuk akal untuk mengasumsikan bahwa konstanta θ dalam persamaan (2.53) berbeda dan 

bergantung pada pilihan dari elektron dan geometrinya. Karenanya hubungan yang sama harus dipenuhi 

untuk sebuah pertukaran dari q1 dan q2. 

),().exp(),( 2112 qqiqq Ψ=Ψ θ        (2.54) 

Dua persamaan ini akan menghasilkan  

),(.)exp(),( 21
2

21 qqiqq Ψ=Ψ θ        (2.55) 

Sehingga, 

1)2exp()exp( 2 == θθ ii         (2.56) 

Dan akan menghasilkan 

1)exp( ±=θi          (2.57) 

Dan kemudian 

),(),( 2112 qqqq Ψ±=Ψ         (2.58) 
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Kita bisa menyatakan bahwa tanda dari sebuah fungsi gelombang dapat berubah atau tidak, ketika 

sebuah pasangan partikel yang identik dipertukarkan koordinat geometriknya.  

Sifat dari partikel akan menentukan yang mana dari dua kemungkinan tersebut yang dapat terjadi.  

(1) Untuk tanda yang tidak berubah dengan sebuah perkalian +1, fungsi gelombangnya simetrik 

terhadap pertukaran koordinat dan partikel tipe ini disebut sebagai partikel Bose atau boson. 

(2) Untuk tanda yang berubah dengan sebuah perkalian -1, fungsi gelombangnya antisimetrik 

terhadap pertukaran koordinat dan partikel tipe ini disebut sebagai partikel Fermi atau fermion.  

Prinsip Pauli menunjukkan bahwa elektron adalah fermion dan fungsi gelombang akan berubah 

tandanya jika terjadi pertukaran koordinat.  

Jika sebuah fungsi gelombang simetrik diijinkan untuk elektron-elektron, ini akan berlawanan 

dengan prinsip Pauli. Sebagai contoh, marilah kita mengasumsikan bahwa terdapat dua elektron 

menempati orbital 1s dengan spin α . Fungsi gelombang Ψ  yang berkaitan dengan asumsi ini 

dinyatakan dengan fungsi orbital  sebagai berikut. s1φ

),,,,,,,( 22221111 σσ zyxzyxΨ        

      (2.59) )(),,()(),,( 2222111111 σαφσαφ zyxzyx ss=

Sekarang, marilah kita menukarkan koordinat dari nomor 1 dan nomor 2 dan kemudian kita 

mendapatkan  

   ),,,,,,,( 11112222 σσ zyxzyxΨ

   )(),,()(),,( 1111122221 σαφσαφ zyxzyx ss=

   )(),,()(),,( 2222111111 σαφσαφ zyxzyx ss=

         (2.60) ),,,,,,,( 22221111 σσ zyxzyxΨ

 

Ini secara jelas menunjukkan simetri fungsi gelombang untuk boson. Dengan kata yang lain, jika 

elektron-elektron tersebut adalah foson, akan ada dua atau lebih elektron yang menempati keadaan 1s 

yang sama dalam atom. Akan tetapi, keadaan ini akan berlawanan dengan prinsip Pauli.  
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Di sisi lain, untuik fungsi gelombang yang simetrik, tidak ada keadaan yang  berlawanan dengan 

prinsip Pauli yang dapat diterima. Gambaran ini dapat dengan mudah dilihat ketika sebuah fungsi 

gelombang determinan, yang diusulkan oleh J. C. Slater dan disebut sebagai determinan Slater, digunakan. 

Marilah kita memperkenalkan fungsi orbital , dan yang juga terkandung koordinat spin 

sebagai tambahan dari koordinat spasial. Kita menulis fungsi gelombang 
1ψ 2ψ

Ψ  untuk sistem dengan 2 

elektron sebagai determinan berikut.  

   
)()(
)()(

2
1),(

2221

1211
21 qq

qq
qq

ψψ
ψψ

=Ψ       (2.61) 

Setelah melakukan ekspansi, kita akan mendapatkan persamaan berikut yang menunjukkan karakter 

antisimetrik.  

  )}()()()({
2

1),( 1221221121 qqqqqq ψψψψ −=Ψ  

  )}()()()({
2

1
22111221 qqqq ψψψψ −−=  

           (2.62) ),( 12 qqΨ−=

Harus dicatat di sini bahwa Hamiltonian Ĥ  invarian terhadap pertukaran koordinat dari partikel identik 

dan bahwa jika  adalah sebuah solusi dari )()( 2211 qq ψψ=Ψ Ψ=Ψ EĤ , maka  juga 

merupakan solusi dari 

)()( 1221 qq ψψ=Ψ

Ψ=Ψ EĤ . Ini akan diikuti dengan keadaan bahwa determinan di atas memenuhi 

hubungan Ψ=Ψ EĤ . Dengan menggunakan determinan yang diusulkan oleh Slater, kita dapat 

membangun sebuah fungsi gelombang antisimetrik yang terdiri dari fungsi-fungsi orbital.  

Sekarang kita mengasumsikan lagi bahwa ada dua elektron yang menempati orbital 1s dengan 

spin yang sama yaitu spin α . Dalam kasus ini , , , atau . Dengan demikian, 

kita dapat mengabaikan indeks dengan . Fungsi gelombang determinan untuk sistem ini 

akan menjadi 

αφψ .11 s= αφψ .12 s= 21 ψψ =

ψψψ == 21

  
)()(
)()(

2
1

)()(
)()(

2
1

),(
22

11

2221

1211
21 qq

qq
qq
qq

qq
ψψ
ψψ

ψψ
ψψ

==Ψ  

 106



   0)}()()()({
2

1
1221 =−= qqqq ψψψψ      (2.63) 

Nilai yang sama dengan nol pada determinan ini adalah hasil yang pasti berkaitan dengan aturan umum 

dari determinan bahwa sebuah determinan dengan sebuah pasangan pada baris yang sama atau kolom 

yang sama akan sama dengan nol. Jika aturan ini digunakan, determinan dalam persamaan (2.63) dengan 

mudah akan diketahui sama dengan nol tanpa perlu dilakukan ekspansi. Berdasarkan pada hasil ini, 

dengan mudah terlihat bahwa sebuah konfigurasi elektron yang menempati orbital dan melanggar prinsip 

Pauli akan menghasilkan fungsi gelombang yang secara fisik tidak dapat dimungkinkan dengan sebuah 

nilai yang sama dengan nol atau mengindikasikan ketidakberadaan partikel. Perhatian yang lebih detil dan 

hati-hati telah menunjukkan bahwa fungsi gelombang yang antisimetrik, kompatibel dengan prinsip Pauli. 

Ini akan memberikan pemahaman bahwa elektron adalah fermion dengan karakter antisimetrik.  

Karenanya, lebih mudah untuk menyatakan sebuah fungsi gelombang atom banyak sebagai 

sebuah determinan dari sebuah matrik dengan di dalamnya tersusun fungsi orbital. Sebuah fungsi 

gelombang determinan dibentuk dari fungsi orbital ternormalisasi sebagai sebuah fungsi untuk elektron 

banyak, dengan menyatakan bahwa sebuah faktor !/1 N  ada di dalamnya. Dalam usaha untuk 

menyatakan sebuah fungsi gelombang determinan dalam bentuk yang singkat, kita dapat menuliskannya 

sebagai Nψψψ ...21  melalui sebuah barisan fungsi orbital di antara sebuah pasangan garis vertikal.  }{ iψ

Sebuah susunan dari fungsi orbital dalam sebuah bentuk matriks adalah ekivalen dengan 

membuat sebuah konfigurasi elektron yang berkaitan dengan keberadaan elektron pada masing-masing 

orbital. Ini, dengan kata lain mengakibatkan bahwa elektron akan menempati tingkat energi masing-

masing. Dengan demikian, keadaan di mana elektron menempati orbital atau tingkat tertentu disebut 

sebagai konfigurasi elektron atau konfigurasi elektronik. Fungsi gelombang determinan digunakan 

sebagai perumusan matematik dari konfigurasi elektron. Metoda konseptual untuk membuat konfigurasi 

elektron dapat dipahami sebagai pengisian orbital oleh elektron. 

Pembentukan fungsi gelombang determinan tidak memiliki kelebihan fisik yang penting jika 

nilainya sama dengan nol berlawanan dengan keberadaan elektron-elektron. Untuk dapat menghindari 

situasi yang tidak wajar, kehati-hatian harus dilakukan sedemikian rupa sehinga tidak ada fungsi orbital 

yang identik yang berada dalam barisan orbital dalam determinan atau dengan kata lain, kita tidak 

menggunakan kombinasi yang sama dari sebuah fungsi koordinat spasial dan sebuah fungsi spin lebih 
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dari sekali dalam determinan. Penggunaan fungsi gelombang determinan menjamin dipenuhinya sifat 

antisimetrik elektron, dan karenanya konfigurasi elektron yang tidak sejalan dengan prinsip Pauli secara 

otomatis dapat dihindari karena nilai dari determinan yang demikian itu sama dengan nol. 

 

2.5 Konfigurasi elektron dalam atom 
 

Berdasarkan atas eksperimen spektroskopi dan studi kuantum teori, konfigurasi elektron dalam 

keadaan dasar dari atom dapat ditentukan dan ditunjukkan dalam Tabel 2.4.  

[Prinsip penyusunan konfigurasi elektron dalam atom]  

Konfigurasi elektron dalam keadaan dasarnya dalam atom dapat disusun dengan menggunakan 

aturan sebagai berikut: 

 (1) Elektron cenderung untuk menempati orbital dengan energi terendah berdasarkan urutan dari 

tingkat energi orbital.  

 (2) Urutan dari energi orbital adalah sebagai berikut. 

1s< 2s < 2p< 3s < 3p < (4s, 3d) < 4p < (5s, 4d) 

< 5p < (6s, 4f, 5d) < 6p < (7s, 5f, 6d)      (2.64) 

Orbital yang berada disebelah kiri lebih stabil dengan energi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan orbital yang berada disebelah kanannya dalam urutan di atas. Di antara orbital yang 

berada dalam tanda kurung, yang ditulis disebelah kiri akan terlebih dahulu ditempati, meskipun 

urutannya kadang-kadang dapat terbalik. 

 (3) Prinsip Pauli harus dipenuhi. Dengan kata lain pengisian orbital yang diperbolehkan adalah satu 

dari empat kasus berikut.  
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 (4) Orbital ns diisi oleh 0∼2 elektron. 

Orbital np diklasifikasikan ke dalam tiga jenis npx, npy, npz, dan setiap orbital ditempati oleh 0∼2 

elektron. Secara keseluruhan orbital np ditempati oleh 0∼6 elektron. Terdapat lima jenis untuk 

orbital nd. Setiap orbital diisi oleh 0∼2 elektron. Secara keseluruhan orbital nd akan ditempati 

oleh 0∼10 elektron. Terdapat tujuh jenis orbital nf. Setiap orbital akan ditempati oleh 0∼2 

elektron. Secara keseluruhan orbital nd akan ditempati oleh 0∼14 elektron.  

(5) Konfigurasi di mana dua atau lebih elektron menempati orbital dengan energi yang sama harus 

mengikuti aturan Hund. 

Aturan Hund (1) Elektron terpisahkan dalam orbital-orbital yang sangat berbeda terlebih 

dahulu. 

Aturan Hund (2) Spin disejajarkan secara paralel. 

Aturan Hund (1) adalah sebuah aturan yang mengurangi peningkatan energi interaksi yang 

disebabkan oleh gaya tolak-menolak antar elektron dan dengan demikian pemisahan elektron dalam 

orbital yang berbeda semakin efektif. Aturan Hund (2) adalah sebuah kecenderungan bahwa spin dengan 

arah yang sama cenderung untuk menjadi stabil. Dengan memperhatikan aturan-aturan ini akan menuju 

pada susunan berikut dari energi total untuk konfigurasi elektron dari sistem dengan dua elektron dalam 

sebuah pasangan dengan orbital yang ekivalen.  

     

 (2.65) 

Sebagai contoh, marilah kita menyusun konfigurasi elektron untuk atom Ga dengan bilangan 

atom 31. Orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s dan orbital 3d diisi oleh 2+2+6+2+6+2+10 = 30 elektron. Sisa 

elektron 31 - 30 = 1 menempati orbital sebuah 4p. Dengan demikian maka, konfigurasi elektron dari 

sebuah atom Ga, [Ga] dinyatakan sebagai berikut: 

 [Ga] = (1s)2(2s)2(2p)6(3s)2(3p)6(4s)2(3d)10(4p)1

Orbital yang berada dalam tanda kurung (  ) menyatakan orbital dengan bilangan kuantum utama n yang 

sama dan bilangan kuantum azimut l, yang merupakan sebuah bagian dari kulit elektron dan dengan 
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demikian disebut sebagai subkulit. Indeks atas yang berada di sebelah kanan pada (  ) menyatakan jumlah 

total elektron yang menempati subkulit. Ketika jumlah elektronnya adalah sama dengan 1, angka 1 pada 

bagian sebelah kanan dapat dihilangkan di antara semua kulit elektron yang memiliki elektron, kulit 

elektron dengan nilai n terbesar disebut sebagai kulit terluar. Dalam kasus Ga, n ≤ 4 dan dengan 

demikian Kulit N adalah kulit terluar.  

Contoh tipikal konfigurasi elektron yang lain ditunjukkan untuk beberapa atom berikut: 

Contoh konfigurasi elektron dari beberapa atom.  

[He] =(1s)2

[Li] = (1s)2(2s)1 = [He](2s)1

[Ne] = [He](2s)2(2p)6

[Ar] = [Ne](3s)2(3p)6

[Cr] = [Ar](4s)1(3d)5

[Fe] = [Ar](4s)2(3d)6

[Cu] = [Ar](4s)1(3d)10

[Ge] = [Ar](4s)2(3d)10(4p)2

 

Harus dicatat di sini bahwa konfigurasi elektron untuk Cr dan Cu memiliki perkecualian dalam urutan 

dalam tanda kurung (  ) seperti dalam aturan (2) dalam prinsip penyusunan orbital; konfigurasi subkulit 

(4s) adalah (4s)1 bukan halnya (4s)2 dan satu elektron sisanya akan menempati sebuah orbital 3d sehingga 

menghasilkan subkulit (3d) yang terisi setengah dengan konfigurasi (3d)5 atau konfigurasi penuh (3d)10.  

 

Contoh 2.4 Tunjukkan konfigurasi elektron dari sebuah atom karbon dengan menggunakan tingkat-

tingkat energi elektron.  

(Jawaban)  Konfigurasi elektron sebuah atom C adalah 

[C] = (1s)2(2s)2(2p)2

Karena orbital atomik hingga 2p diisi oleh elektron-elektron, tingkat energi elektron dari 1s hingga 2p 

harus ditunjukkan dan tingkat energi yang lebih tinggi dapat diabaikan. Menurut aturan Hund (1) dan (2), 

konfigurasi untuk subkulit (2p) akan berubah menjadi konfigurasi spin paralel sebagai berikut.  
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Tabel 2.4  Konfigurasi elektron untuk keadaan dasar atom dan term simbolnya. 
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 (Catatan) dalam perioda ke-6 dan 7, jumlah total elektron hanya ditunjukkan untuk kulit K, L dan M 

karena mereka terisi penuh.  

 

2.6 Periodisitas 
 

Sifat dari unsur-unsur menunjukkan sebuah periodisitas (perulangan) yang berasal dari periodisitas 

konfigurasi elektronnya. Dalam bagian ini, energi ionisasi dan afinitas elektron dipelajari dalam 
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hubungannya dengan periodisitas. Pertama, hasil-hasil eksperimen akan ditinjau dan dilihat dan 

kemudian hubungannya dengan konfigurasi elektron akan dibahas.  

2.6.1 Energi ionisasi dan afinitas elektron 

Energi yang diperlukan untuk membuat n+1 keadaan valensi ionik dengan mengeluarkan sebuah 

elektron dari keadaan valensi ionik n dari sebuah bahan disebut sebgai energi ionisasi ke n+1. Definisi ini 

dapat digunakan pada n = 0. Dalam kasus n = 0, energi yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah 

elektron dari bahan yang netral disebut sebagai energi ionisasi pertama. Biasanya energi ionisasi tercatat 

sebagai energi ionisasi pertama. Gambar 2.8 dan Tabel 2.5 menunjukkan periodisitas dari energi ionisasi 

pertama dari atom-atom dan gambaran atas sifat  utamanya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.8  Periodisitas dari energi ionisasi 
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Gambaran (1) Berkaitan dengan meningkatnya bilangan atom dan nilai-nilai maksimum  ditemukan pada 

atom-atom gas mulia.  

Gambaran (2) Berkaitan dengan meningkatnya bilangan atom, nilai minimum dengan penurunan yang 

tiba-tiba dari atom-atom gas mulia ditemukan pada atom-atom logam alkali.  

Gambaran (3) Dalam baris yang sama dalam tabel periodik, kecenderungan meningkat diketahui terjadi 

pada keseluruhan baris berangkat dari atom logam alkali hingga atom gas mulia. 

Gambaran (4) Gambaran detil sepanjang baris yang sama pada tabel periodik menunjukkan nilai 

maksimum yang kecil pada grup kedua atau grup kelima dengan nilai minimum pada grup 

berikutnya.  

Gambaran (5) Dalam grup yang sama, kecenderungan penurunan ditemukan jika kita bergerak ke bawah 

dalam tabel periodik.  

 

Tabel 2.5  Energi ionisasi untuk beberapa atom (eV) 

 

Energi yang dilepaskan pada saat sebuah elektron diserap oleh sebuah material yang secara 

elektrik netral disebut sebagai afinitas elektron, dan ekivalen dengan energi yang diperlukan untuk 

mengeluarkan sebuah elektron dari sebuah ion negatif monovalen. Afinitas elektron untuk atom-atom 

juga menunjukkan variasi periodik sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.6. Meskipun 

kecenderungannya untuk variasi sepanjang urutan vertikal dan horizontal dalam tabel periodik secara 
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umum sama dengan energi ionisasi, posisi tempat nilai maksimum yang besar bergeser dari atom-atom 

gas mulia ke atom-atom halogen dan nilai minimumnya bergeser ke atom-atom gas mulia.  

 

Tabel 2.6  Afinitas elektron untuk beberapa atom (eV) 

 

Berbagai metoda diusahakan untuk menentukan energi W yang diperlukan untuk memindahkan 

sebuah elektron. Sebagai contoh, berdasarkan sebuah metoda yang mirip dengan metoda yang digunakan 

untuk mempelajari efek fotolistrik, energi kinetik elektron 2

2
1 mv  yang dilepaskan dari suatu bahan 

melalui proses radiasi dengan sebuah foton hν dapat ditentukan dan kemudian W dapat diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut.  

  2

2
1 mvhW −= ν         (2.66) 

Metoda ini sering digunakan untuk menentukan enegi ionisasi dan afinitas elektron.  

2.6.2 Muatan inti efektif dan aturan untuk menghitung konstanta perisai  

Dalam memperhitungkan periodisitas dalam konfigurasi elektron, muatan efektif dari inti atom 

secara dekat berkaitan dengan periodisitas dalam energi ionisasi dan afinitas elektron. Marilah kita 

mempelajari bagaimana muatan inti efektif bergantung pada efek perisai sebagaimana yang dijelaskan 

pada bagian 2.3.  
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Dalam usaha untuk mendapatkan muatan inti efektif Z , konstanta perisai s harus ditentukan 

disamping bilangan atom Z. Konstanta perisai s dapat dengan mudah diperkirakan dengan 

menggunakan aturan-aturan sebagai berikut. 

[Aturan-aturan untuk menghitung konstanta perisai] 

(1) Karena efek perisai disebabkan oleh gaya tolak-menolak oleh elektron yang lain terhadap elektron 

yang menjadi perhatian, konstanta perisai dapat diperkirakan sebagai penjumlahan atas kontribusi 

seluruh elektron-elektron secara individual.  

(2) Karena efek perisai sangat bergantung pada lokasi elektron lokasi elekron-elektron, baik itu di 

sebelah dalam atau luar dari elektron yang menjadi perhatian, sebagaiamana disebutkan dalam 

bagian 2.3, posisi-posisi relatif dari orbital elektron diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok 

berikut dan dipisahkan dengan garis miring. 

/1s/2s, 2p/3s, 3p/3d/4s, 4p/4d/4f/5s, 5p/5d/5f/ 

Dari kiri ke kanan, orbital berkembang dari yang terdalam hingga yang terluar. ns dan np berada 

pada kelompok yang sama dengan memperhatikan kesamaan lokasi dari orbital-orbital ini.  

(3) Kontribusi yang diberikan oleh elektron dalam kelompok terluar adalah sama dengan 0, karena 

mereka tidak menyebakan efek perisai. 

(4) Kontribusi oleh elektron dalam kelompok yang sama dapat dinyatakan sebesar 1/3, dikarenakan 

efek perisai yang tidak lengkap dan berkaitan juga dengan probabilitas relatif dari elektron-elektron 

tersebut berada pada daerah yang lebih dalam. 

(5) Kontribusi dari elektron dari kelompok dalam adalah sama dengan 1, karena elektron dalam akan 

memberikan efek perisai yang lengkap.  

Aturan-aturan di atas merupakan versi yang lebih sederhana dari aturan Slater pada tahun 1930, 

yang mana bagian utama saja yang digunakan. Aturan (1)-(3) adalah sama. Dan untuk aturan (4), Slater 

memperkenalkan sedikit perbedaan untuk 1s dan orbital yang lain, 0.3 untuk 1s dan 0.35 untuk yang 

lainnya. Aturan (5) adalah sama kecuali untuk elektron pada ns dan np, di mana Slater meninjau elektron 

dalam (n-1)s atau (n-1)p memiliki kontribusi sebesar 0.85 untuk perisai terhadap elektron yang berada 
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pada kulit ke-n, disebabkan oleh efek perisai yang tidak lengkap dan dikarenakan oleh kulit elektron yang 

saling tumpang tindih. Aturan Slater telah digunakan untuk membangun fungsi orbital atomik dengan 

perlakuan yang sederhana untuk berbagai atom dan mereka memainkan peranan yang sangat penting 

terutama pada saat-saat awal perkembangan kimia kuantum. Fungsi orbital atomik dengan bentuk yang 

diusulkan oleh J. C. Slater disebut sebagai orbital tipe Slater (Slater Type Orbital/STO) dan digunakan 

dalam paket program terakhir untuk kimia kuantum.  

2.6.3 Muatan efektif inti dan energi ionisasi 

Elektron yang tidak terikat secara erat dalam kulit elektron terluar adalah elektron yang penting 

yang harus ditinjau untuk menentukan energi ionisasi atom. Marilah kita memperkirakan muatan efektif 

inti untuk sebuah elektron di kulit elektron terluar dengan menggunakan aturan konstanta perisai yang 

sebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan memperhatikan efek perisai pada sebuah elektron 2p 

pada sebuah atom Flor, F (Z = 9). Konfigurasi elektron untuk sebuah atom F adalah sebagai berikut: 

   (1s)2(2s)2(2p)5

Pada sisi sebelah dalam dari elektron 2p yang ditinjau, terdapat dua elektron 1s yang akan memberikan 

kontribusi sebesar 1×2 berdasarkan aturan (5).  Dalam daerah yang sama dengan 2p, terdapat enam 

elektron secara bersama-sama, yaitu dua elektron 2s dan empat elektron (5-1 = 4) dalam 2p dan akan 

memberikan kontribusi sebesar 1/3 × 6 berdasarkan aturan (4). Dengan demikian, s = 1×2 + 1/6 = 4, 

dan ini akan menghasilkan muatan inti efektif Z sebesar 549 =−=−= sZZ  

Tabel 2.7 menunjukkan muatan efektif inti untuk sebuah elektron dalam kulit terluar pada atom 

dari hidrogen H hingga argon Ar, yang diperkirakan dengan menggunakan aturan di atas untuk 

konstanta perisai. Gambaran (1)-(5) memberikan bahwa periodisitas dalam energi ionisasi sekarang dapat 

dibahas dengan menggunakan muatan inti efektif sebagaimana terdapat dalam tabel. Karena energi 

ionisasi meningkat, ini berkaitan dengan meningkatnya gaya tarik-menarik oleh inti dan harus 

memberikan dua kecenderungan berikut. 

(Kecenderungan 1): Energi ionisasi meningkat dengan meningkatnya muatan inti efektif dan disebabkan 

oleh kebergantungan gaya Coulomb pada muatan listrik.  

(Kecenderungan 2): Energi ionisasi akan menurun jika kulit elektron semakin berada di luar dan ini 

disebabkan oleh kebergantungan gaya Coulomb atas jarak.  
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Dalam baris di dalam tabel periodik, elektron valensi akan berada pada kulit elektron yang sama 

dan muatan inti efektif akan meningkat jika bergerak dari kiri ke kanan. Hal ini mengikuti kecenderungan 

1 dan menjelaskan gambaran 3 bahwa sepanjang baris yang sama energi ionisasi akan meningkat dari kiri 

ke kanan. Jika kita bergerak dari sisi ujung sebelah kanan menuju puncak dari baris berikutnya, kulit 

elektron akan bergerak menuju daerah lebih luar (kecenderungan 2) yang berkaitan dengan penurunan 

tiba-tiba dari muatan inti efektif (kecenderungan 1) dan karenanya kecenderungan-kecenderungan ini 

menjelaskan nilai maksimum pada sisi ujung di sebelah kanan (gambaran 1) dan minimum pada ujung 

sebelah kiri (gambaran 2). Pada grup yang sama muatan inti efektif adalah sama kecuali untuk perubahan 

antara He dan Ne dalam atom-atom gas mulia dan kulit elektron terluar memberikan kontribusi pada 

unsur yang lebih rendah. Ini akan memberikan situasi di mana baris yang lebih rendah akan memberikan 

energi ionisasi yang lebih rendah (gambaran 5). Pada perubahan pada He dan Ne, sangat sulit untuk 

menebak susunan relatif dikarenakan kecenderungan 1 dan kecenderungan 2 bekerja secara berlawanan. 

Nilai hasil eksperimen menunjukkan penurunan yang berbeda dari He ke Ne dan ini menunjukkan akan 

kecenderungan 2, efek dari jarak dari kulit K hingga L, lebih penting pada besaran energi ionisasi. Efek 

ini dapat juga dipahami dari penurunan yang besar pada energi ionisasi dari 13.6 eV (H) menjadi 5.4 eV 

(Li) meskipun terdapat kesamaan muatan efektif inti.   

Gambaran 4 untuk nilai eksperimental dari energi ionisasi mengandung perubahan lebih lanjut 

dan ini tidak dapat dijelaskan dengan kecenderungan 1 dan kecenderungan 2. Perubahan dari grup 2 

hingga ke grup 13 adalah disebabkan oleh perubahan pada subkulit elektron dari ns hingga np. Sebuah 

elektron dalam sebuah orbital s memiliki probabilitas yang tinggi untuk mendekati inti dibandingkan 

dengan elektron dalam sebuah orbital p. Karena energi potensial dari interaksi Coulomb adalah 

berbanding dengan kebalikan dari jaraknya, kelakuan di sekitar ini adalah yang paling efektif. Dengan 

demikian maka efek perisai dari elektron s jauh lebih kecil dibandingkan dengan elektron p. Ini akan 

mengakibatkan bahwa muatan inti efektif untuk elektron s menjadi lebih besar dibandingkan dengan 

untuk elektron p. Efek ini menjelaskan perbedaan dari energi ionisasi jika kita bergerak dari grup 2 

hingga grup 13. Perubahan dari grup 15 menuju grup 16 dapat dipahami dengan jelas ketika konfigurasi 

elektron dari atom N dan O dibandingkan secara lebih detil. N memiliki konfigurasi 

[He](2s)2(2px)2(2py)1(2pz)1, sementara O memiliki sebuah konfigurasi [He](2s)2(2px)1(2py)1(2pz)1. Dalam 

sebuah atom O, sebuah elektron ditambahkan dalam orbital 2p yang sama, yang mengakibatkan tolakan 

elektron yang lebih besar untuk meningkatkan energi elektron dalam kulit elektron terluar dan karenanya 

ionisasi energi akan menurun.  
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Tabel 2.7 Muatan inti efektif untuk sebuah elektron dalam kulit elektron terluar.  

 

2.6.4 Muatan inti efektif dan afinitas elektron 

Sekarang marilah kita mempelajari periodisitas afinitas elektron dalam atom dengan didasarkan 

pada muatan inti efektif. Karena afinitas elektron sama dengan energi untuk mengambil sebuah elektron 

tambahan, kita mempertimbangkan muatan inti efektif untuk sebuah elektron pada kulit elektron terluar 

dalam ion mononegatif. Untuk sebuah elektron 2p dari ion F− (Z = 9) sebagai contoh, konfigurasi 

elektron untuk ion F− diberikan oleh  

(1s)2(2s)2(2p)6

Terdapat dua elektron 1s di sisi dalam dari elektron 2p yang dipilih dan dengan demikian efek perisainya 

akan bernilai 1 × 2 berdasarkan aturan (5). Elektron dalam grup yang sama dengan elektron 2p yang 

dipilih seluruhnya berjumlah tujuh, dua elektron 2s dan 6 – 1 = 5 elektron 2p yang akan memberikan 

kontribusi sebesar 7
3
1
×  secara keseluruhan berdasarkan aturan (4). Ini akan memberikan konstanta 

perisai menjadi 33.4
3

137
3
121 ==×+×=s . Dengan demikian muatan inti efektif Z  dapat diperkirakan 

dan diperoleh 67.4
3

14
3

139 ==−=−= sZZ . Jika sebuah ion negatif dibentuk untuk sebuah atom Ne 

dengan sebuah bilangan atom , elektron terluar dari Ne10=Z − adalah berada dalam sebuah orbital 3s. 

Konstanta perisai untuk elektron 3s ini menjadi 10=s , karena bilangan dari elektron terdalamnya adalah 

10. Karenanya, muatan ini efektif menjadi  01010 =−=Z . 

Tabel 2.8 memberikan muatan inti efektif untuk sebuah elektron yang berada pada kulit terluar 

dari sebuah ion mononegatif dari atom hidrogen H hingga argon Ar.  
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Tabel 2.8 Muatan inti efektif untuk sebuah elektron dalam kulit elektron terluar dalam ion mononegatif 

 

Meskipun periodisitas dari muatan inti efektif untuk ion mononegatif sama dengan untuk atom 

netral, posisi dari nilai maksimum dan nilai minimum bergeser ke bilangan atom yang lebih rendah 

masing-masing sebanyak satu. Ini akan mengakibatkan bahwa afinitas elektron akan memberikan nilai 

maksimumnya pada atom halogen dan minimumnya pada atom gas mulia. Nilai maksimum dan 

minimum yang kecil sebagaimana pada gambaran 4 dalam energi ionisasi juga ditemukan pada posisi 

yang bergeser ke kiri sebanyak satu; pada grup 2 dan 15, nilainya akan menjadi lebih kecil terhadap atom 

yang berada di sebelah kirinya.    

 

2.7 Atom tereksitasi dan term simbol 
 

Dalam sebuah atom hidrogenik, keadaan  disebut sebagai keadaan tereksitasi. Atom-atom 

dalam keadaan tereksitasi dengan ekses energi lebih besar dibandingkan energi keadaan dasar (

2≥n

1=n ) 

disebut sebagai atom-atom tereksitasi. Atom tereksitasi dapat dibentuk melalui kelebihan energi yang 

berasal reaksi kimia dalam sebuah pembakaran atau lecutan listrik. Berlawanan dengan atom hidrogenik, 

konfigurasi dari atom-atom tereksitasi secara umum sangat rumit, karena terdapat dua atau lebih 

elektron-elektron. Sekarang marilah kita mempelajari fungsi gelombang keadaan tereksitasi dari sebuah 

atom helium sebagai suatu contoh untuk sistem dengan elektron banyak. Kemudian kita akan juga 

mempelajari term simbol yang mana akan sangat berguna dalam klasifikasi spektroskopi tingkat-tingkat 

energi dan juga hubungannya dengan momentum sudut angular.  
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2.7.1 Keadaan dasar sebuah atom helium. 

Sebagaimana telah dipelajari, konfigurasi elektron untuk keadaaan dasar atom helium adalah (1s)2. 

Dan hal ini berkaitan dengan fungsi gelombang determinan untuk konfigurasi ini yang diberikan oleh 

  
)2()2(
)1()1(

2
1)2,1(

21

21

ψψ
ψψ

=Ψ        (2.67) 

Dalam hal ini, koordinat elektron dinyatakan secara sederhana dengan nomor 1 atau 2 sebagai ganti 

penulisan  or .  dan  adalah fungsi orbital dari elektron termasuk di dalamnya spin dan 

mereka itu dibentuk dari sebuah kombinasi dari fungsi orbital dari koordinat spasial  dan fungsi spin 

1q 2q 1ψ 2ψ

s1φ

α  atau β . 

           (2.68) αφψ .11 s=

           (2.69) βφψ .12 s=

Dengan menggunakan persamaan-persamaan ini dan memperluas determinan di atas, kita akan 

mendapatkan rumus berikut. 

  
2

)}2()1()2()1({)2()1()2,1( 11
αββαφφ −

=Ψ ss      (2.70) 

)2()1( 11 ss φφ  dalam rumus ini adalah simetrik terhadap permutasi elektron-elektron, sementara yang 

berada di dalam tanda {  } bergantung pada spin dan bersifat antisimetrik terhadap permutasi dari 

elektron. Selanjutnya hal ini akan mengakibatkan bahwa secara keseluruhan rumus ini adalah 

simetrik(+1) × antisimetrik(-1) = antisimetrik(-1). 

2.7.2 Keadaan tereksitasi dari sebuah atom helium 

Marilah sekarang kita meninjau sebuah konfigurasi elektron (1s)1(2s)1, yang mana sebuah 

elektron dieksitasikan ke orbital 2s dari orbital 1s. Termasuk juga spin elektron, kita akan mendapatkan 

empat buah konfigurasi (a)-(d) sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 2.9. 
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Dengan menggunakan fungsi orbital spasial  dan  bersama dengan fungsi spin s1φ s2φ α , β , marilah kita 

membentuk fungsi dengan sistem dua elektron. Kita akan mendapatkan fungsi simetrik dan antisimetrik 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.9 Konfigurasi elektron untuk (1s)1(2s)1

Fungsi simetrik untuk bagian spasial diberikan oleh 

  
2

)2()1()2()1( 1221 ssss φφφφ +
=Φ+        (2.71) 

Dan fungsi antisimetriknya untuk bagian spasialnya diberikan oleh 

2
)2()1()2()1( 1221 ssss φφφφ −

=Φ−        (2.72) 

Terdapat tiga fungsi simetrik untuk bagian spin sebagai berikut 

)2()1(1 αα=Γ          (2.73) 

)2()1(2 ββ=Γ          (2.74) 

2
)2()1()2()1(

3
αββα +

=Γ        (2.75) 

Dan fungsi spin antisimetrik diberikan oleh 

  
2

)2()1()2()1(
4

αββα −
=Γ        (2.76) 
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Kombinasi dari fungsi-fungsi ini akan mengahasilkan fungsi antisimetrik sebagai berikut.  

Untuk fungsi spasial yang simetrik, terdapat hanya satu fungsi spin yang antisimetrik dan dengan 

demikian kita akan memperoleh 

  
2

)2()1()2()1(.
2

)2()1()2()1( 1221
1

αββαφφφφ −+
=Φ ssss     (2.77) 

Keadaan tereksitasinya yang dinyatakan dengan persamaan ini disebut sebagai keadaan singlet.  

Untuk fungsi spasial yang antisimetrik, terdapat tiga fungsi spin yang simetrik yang akan 

menghasilkan tiga buah kombinasi dari fungsi antisimetrik sebagai berikut. 

  )2()1(.
2

)2()1()2()1( 1221
2 αα

φφφφ ssss −
=Φ      (2.78) 

  )2()1(.
2

)2()1()2()1( 1221
3 ββ

φφφφ ssss −
=Φ      (2.79) 

  
2

)2()1()2()1(.
2

)2()1()2()1( 1221
4

αββαφφφφ +−
=Φ ssss     (2.80) 

Keadaan tereksitasi yang dinyatakan dengan fungsi-fungsi ini disebut sebagai keadaan triplet. Eksperimen 

menunjukkan bahwa keadaan triplet jauh lebih stabil dengan energi yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan keadaan singlet. Ini dapat dikonfirmasi dengan perhitungan teoritis terhadap nilai ekspektasi. 

Energi-energi untuk , ,  adalah sama dan mereka adalah keadaan terdegenerasi lipat tiga.  2Φ 3Φ 4Φ

2.7.3 Momentum sudut dan simbol spektral untuk sistem elektron banyak 

Dalam usaha untuk memahami keadaan tereksitasi dari atom-atom, momentum sudut perlu 

untuk dipelajari secara detil. Sebagaimana telah dipelajari pada bagian 1.13, momentum sudut adalah 

sebuah vektor dengan besaran dan arah. Momentum sudut angular dari sebuah sistem elektron banyak 

diberikan sebagai sebuah penjumlahan vektor dari setiap momentum sudut elektron-elektronnya dan 

disebut sebagai momentum sudut resultan. Penjumlahan yang demikian itu dapat dilakukan untuk 

momentum suidut orbital , momentum sudut spin dan momentum sudut total yang merupakan 

penjumlahan . Dengan demikian, momentum sudut orbital resultan L , momentum sudut 

il̂ iŝ

iii slj ˆˆˆ += ˆ
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spin resultan S  dan momentum sudut total resultan J  didefinisikan dengan persamaan-persamaan 

berikut. 

ˆ ˆ

           (2.81) ∑=
i

ilL ˆˆ

           (2.82) ∑=
i

isS ˆˆ

           (2.83) ∑=
i

ijJ ˆˆ

Karena , Kita akan mendapatkan . iii slj ˆˆˆ += SLJ ˆˆˆ +=

Ketiga tipe momentum sudut untuk elektron akan memenuhi persamaan eigen sebagai berikut 

          (2.84) Γ+=Γ 22 )1(ˆ hlll

Γ=Γ hlz ml̂           (2.85) 

Γ+=Γ 22 )1(ˆ hsss         (2.86) 

Γ=Γ hsz mŝ          (2.87) 

Γ+=Γ 22 )1(ˆ hjjj         (2.88) 

Γ=Γ hjz mĵ          (2.89) 

Indeks bawah i harus dipasangkan pada operator dan bilangan kuantum dalam usaha untuk menandai 

elektron ke-i. Bilangan kuantum m untuk komponen harus memiliki indeks bawah yang menyatakan l, s, j. 

Momentum sudut resultan yang diperkenalkan di atas harus juga memenuhi persamaan eigen 

yang sama sebagai berikut. 

Γ+=Γ 22 )1(ˆ hLLL         (2.90) 

Γ=Γ hLz ML̂           (2.91) 

Γ+=Γ 22 )1(ˆ hSSS          (2.92) 

Γ=Γ hSz MŜ           (2.93) 

Γ+=Γ 22 )1(ˆ hJJJ          (2.94) 

Γ=Γ hJz MĴ          (2.95) 
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L, S, J adalah bilangan kuantum yang berhubungan dengan kuadrat dari operator dan ML, MS, MJ adalah 

bilangan kuantum yang berhubungan dengan komponen-komponennya. ML, MS, MJ sama dengan 

penjumlahan dari sumbangan tiap-tiap elektron.  

∑=
i

ilL mM )(          (2.96) 

∑=
i

isS mM )(          (2.97) 

∑=
i

iJJ mM )(          (2.98) 

Dengan menggunakan bilangan kuantum untuk momentum sudut resultan L, S, J dan bilangan 

kuantum utama n, tingkat energi atomik dinyatakan dengan simbol sebagai berikut. 

J
S Ln }{12 +          (2.99) 

Simbol ini sangat berguna dan penting, khususnya dalam spektroskopi atomik dan ini disebut sebagai 

term simbol. n adalah nilai maksimum di antara bilangan kuantum utama dari elektron dan nilai ini 

ditempatkan di atas. Untuk simbol {L} huruf besar S, P, D, F, G, H digunakan berkaitan dengan nilai L 

= 0, 1, 2, 3, 4, 5,. 2S + 1 disebut sebagai perkalian spin dan nilainya dihitung dari nilai S yang diletakkan 

pada bagian sebelah kiri dari huruf seperti S dan P yang berkaitan dengan simbol {L}; indeks atas untuk 

huruf {L} akan menjadi 3 untuk triplet dan 1 untuk singlet. Nilai dari J diletakkan sebagai indeks bawah 

pada sisi sebelah kanan dari hurif {L}. n dan J sering tidak dituliskan untuk penyingkatan kecuali pada 

saat dia diperlukan. 

 

L̂  dan  adalah saling berkomutasi dengan Ŝ Ĥ , operator Hamiltonian untuk sebuah atom berelektron 

banyak yang diberikan dalam persamaan (2.31). Karenanya, tingkat energi yang berkaitan dengan term 

simbol dengan kombinasi yang sama untuk L dan S dan konfigurasi elektron yang sama dan disebut 

sebagai bagian LS, adalah identik dan terdegenerasi. Untuk kasus terdegenerasi, indeks bawah sebelah 

kanan J dapat diabaikan, karena mereka tidak terlalu penting. Akan tetapi eksperimen terkadang 
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menunjukkan pemisahan dari bagian LS. Salah satu penyebabnya adalah interaksi spin-orbit, yang 

menghasilkan pemisahan yang proporsional hingga derajat ke empat dari bilangan atomik Z. Sehingga, 

efek ini akan sangat penting pada atom-atom berat. Pada sisi yang lain, terdapat pemisahan yang 

disebabkan oleh medan magnetik luar yang disebut sebagai efek Zeeman.    

Dalam kasus atom hidrogenik, adalah sangat mudah untuk mendapatkan term simbol, karena 

sistemnya memiliki satu elektron. Sebagai contoh, marilah kita meninjau sebuah keadaan dari satu 

elektron 2p. Karena sebuah elektron 2p, n = 2 dan s = 1/2 dengan ms = ±1/2. Untuk sebuah sistem 

elektron tunggal, Ms = ms dan dengan demikian S = 1/2 dan kemudian akan menghasilkan perkalian spin 

2S + 1 = 2 × (1/2) + 1 = 2, yang disebut sebagai doblet. Dalam hal yang sama, yaitu Ml = ml  dan dengan 

demikian maka L = 1 dan ini akan berkaitan dengan huruf P untuk simbol {L}. Untuk menentukan 

besaran J, kita harus mengetahui aturan untuk nilai yang diijinkan untuk momentum sudut yang terkopel.  

[Aturan untuk nilai-nilai yang mungkin dari momentum sudut yang terkopel] 

Kita memperkenalkan sebuah momentum sudut terkopel  di mana dan  kedua-duanya 

adalah momentum sudut yang dapat komut satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan bilangan 

kuantum  dan  untuk  dan , maka nilai yang diijinkan untuk bilangan kuantum J  untuk 

kuadrat dari  adalah sebagai berikut: 

21
ˆˆˆ JJJ += 1Ĵ 2Ĵ

1J 2J 1Ĵ 2Ĵ

Ĵ

212121 ,...,1, JJJJJJJ −−++=                (2.100) 

Karena  adalah vektor yang tekopel dari  dan , besaran dari momentum sudut terkopel  memiliki 

nilai di antara nilai maksimum dari L + S dan minimum dari |L - S|. Dalam kasus sebuah elektron 2p, L 

= 1 dan S = 1/2, dan dengan demikian kasus yang mungkin adalah J = 1 + 1/2 = 3/2 atau J = 1-1/2 = 

1/2. Term simbol untuk (2p)

Ĵ L̂ Ŝ Ĵ

1 diberikan oleh  

22P3/2 dan 22P1/2

Dua bentuk simbol ini memiliki kombinasi L dan S yang sama dan mereka dalam keadaan terdegenerasi 

jika interaksi spin-orbit dapat diabaikan. Dalam kasus atom hidrogen pemisahan yang disebabkan oleh 

interaksi spin-orbit sangatlah kecil dan 2P1/2 hanya sebesar 0.365 cm-1 lebih rendah dibandingkan dengan 

bentuk yang lain.  
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Contoh 2.5 Verifikasikan bahwa fungsi spin Γ1 - Γ4 untuk sebuah sistem dengan dua elektron 

(persamaan 2.73-2.76) adalah fungsi eigen dari operator komponen-z dari resultan antara momentum 

sudut dan spin  dan dapatkan nilai individual dari . zŜ sM

(Jawaban) Pertama turunkan persamaan-persamaan dalam bentuk , dan kedua 

dapatkan nilai dari M

Γ=Γ hSz MŜ

s. 

(1)   (2)(1) 1 αα=Γ

   (2)(1)ŝ (2)(1)ŝ  (2)(1)) ˆ ŝ(  Ŝ z2z12z11z αααααα +=+=Γ zs

   (2)
2
1(1)(2)(1)

2
1(2)}ŝ(1){(2)(1)}ŝ{ z2z1 αααααααα hh +=+=  

   1)2()1(
2
1

2
1

Γ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += hh αα  

Dengan demikian Γ1 adalah sebuah fungsi eigen dari , dan bilangan kuantum MzŜ S = 1. 

(2)  (2)(1) 1 ββ=Γ

   (2)}ŝ(1){ (2)(1)}ŝ{  (2)(1)) ˆ ŝ(  Ŝ z2z12z12z ββββββ +=+=Γ zs

   2)2()1(
2
1

2
1)2(

2
1)1()2()1(

2
1

Γ−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+−= hhhh ββββββ  

Dengan demikian Γ2 adalah sebuah fungsi eigen dari , dan bilangan kuantum MzŜ S = -1. 

(3) 2(2)}/ (1) (2)(1){ 3 αββα +=Γ  

  333 0
2
1

2
1ˆ Γ=Γ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Γ hhzS  

Dengan demikian Γ3 adalah sebuah fungsi eigen dari , dan bilangan kuantum MzŜ S = 0. 

(4) 2(2)}/ (1)- (2)(1){ 4 αββα=Γ  
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  444 0
2
1

2
1ˆ Γ=Γ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Γ hhzS  

Dengan demikian Γ4 adalah sebuah fungsi eigen dari , dan bilangan kuantum MzŜ S = 0. 

Berikutnya marilah kita mempelajari term simbol dari keadaan tereksitasi (1s)1(2s)1 untuk sebuah 

atom He. Bilangan kuantum utama terbesar adalah untuk sebuah elektron 2s dan dengan demikian n = 2. 

Karena seluruh elektron berada dalam orbital s dengan ml = 0, kemudian . Nilai dari S 

bergantung pada perlipatan (multiciplity) spin, berupa singlet atau tripet. Dari contoh 2.5, nilai yang 

mungkin untuk M

000 =+=L

s adalah 0 dan ini akan memberikan kondisi S = 0 dan 2S + 1 = 0 + 1 = 1. Dari S = 0 

dan L = 0, J = 0 + 0 = 0. Ini akan menghasilkan term simbol untuk keadaan singlet tereksitasi yang 

diberikan dengan 21S0. 

Untuk keadaan tereksitasi triplet, terdapat tiga nilai dari MS, 1 untuk  Γ1, 0 untuk Γ3, dan -1 untuk 

Γ2, dan dengan demikian S =1. Dengan menperhatikan bahwa L = 0, kita menemukan J = 1 + 0 = 1 - 0 

= 1. Ini akan memberikan term simbol keadaan tereksitasi triplet yang diberikan oleh 23S1.  

Aturan-aturan berikut sangat berguna untuk mendapatkan term simbol.  

 [Bagaimana mendapatkan term simbol] 

(1) Ketika sebuah subkulit dalam kondisi penuh terisi oleh elektron, elektron-elektron dalam subkulit 

dapat tidak diperhitungkan karena kontribusi pada MS dan ML adalah sama dengan nol, sebagai 

contoh, untuk memperoleh term simbol untuk keadaan dasar Li (1s)2(2s)1, kita mungkin hanya 

memperhatikan (2s)1 dan mengabaikan (1s)2.  

(2) Ketika sebuah subkulit dengan sebuah bilangan kuantum azimuth l dipenuhi oeh elektron, 

konfigurasinya dapat dinyatakan dengan , di mana l = 0, 1, 2 masing-masing berkaitan 

dengan s, p, d. Sebuah pasangan subkulit yang tidak terisi penuh,  dan , 

memberikan term simbol yang sama. Sebagai contoh, (2p)

)24(}){( +lln

)24(}){( klln −+ )(}){( kln
5 dan (2p)1 akan memberikan himpunan 

yang sama dari simbol spektral, 22P3/2 dan 22P1/2. 
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Latihan 

2.1 Hitunglah energi sebuah foton yang dipancarkan dalam sebuah transisi elektron dalam ion helium 

monopositif dari sebuah keadaan tereksitasi dengan bilangan kuantum utama n = 2 ke keadaan dasar 

n = 1.  

2.2 Tunjukkan bahwa sebuah rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam dari orbital  sebesar 

45 derajat dalam bidang x-y akan membentuk orbital . Buktikan bahwa orbital  adalah terdiri 

dari kombinasi linier dari orbital  dan , yang mana ekivalen dengan orbital . 

22 zyd −

xyd 2zd

22 zyd − 22 xzd − 22 yxd −

2.3 Hitunglah jarak di mana fungsi distribusi radial untuk orbital 1s dan 2p dari sebuah atom hidrogen 

maksimum dan bandingkan dengan radius Bohr.  

2.4 Bangun fungsi gelombang dengan sebuah determinan Slater untuk sebuah konfigurasi elektron dari 

He di mana sebuah elektron menempati orbital 1s dengan spin α  dan elektron yang lainnya 

menempati orbital 2s dengan spin α . Tunjukkan bahwa untuk fungsi gelombang ini probabilitas 

untuk menemukan dua elektron pada koordinat spasial yang identik akan sama dengan nol 

(probabilitas untuk menemukan elektron-elektron yang menempati orbital spasial yang berbeda 

dengan spin yang sama pada tempat yang sama adalah nol)  

2.5 Bangunlah konfigurasi elektron untuk sebuah ion I.  

2.6 Grup yang mana dalam tabel periodik yang memberikan nilai maksimum untuk energi (energi 

ionisasi kedua) yang diperlukan untuk menghasilkan ion dipositif dari ion monopositif, ketika energi-

energi tersebut dibandingkan dengan sebagai fungsi dari bilangan atom? Grup mana yang akan 

memberikan nilai minimum? Jawablah pertanyaan ini dengan meninjau muatan inti efektif dalam 

daerah bilangan atomik dari 2 hingga 18.  

2.7 Tentukan semua fungsi gelombang untuk keadaan tereksitasi untuk keadaan tereksitasi dari He di 

mana satu elektron 1s dieksitasi ke orbital 2p. Tentukan term simbolnya.  
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3 Metoda dasar aproksimasi 
 

Kecuali untuk kasus yang sangat sederhana seperti pada sebuah atom hidrogen, persamaan dasar 
mekanika kuantum tidak dapat diselesaikan secara langsung. Ini akan menyebabkan metoda aproksimasi 
harus digunakan untuk menerapkan mekanika kuantum dalam berbagai masalah. Metoda-metoda yang 
digunakan dan juga ketelitian yang diperlukan sangat bergantung pada masalah yang perlu dipecahkan.  

Dalam bab ini, kita akan mempelajari metoda aproksimasi yang sangat penting dan berguna.  

3.1 Teori gangguan 
 

Jika sebuah persamaan sangat sulit untuk dipecahkan secara langsung, solusi sebenarnya dapat 

dicari melalui solusi aproksimasi dari sebuah persamaan yang disederhanakan dengan kondisi bahwa 

solusi aproksimasi itu diketahui atau dapat dengan mudah diperoleh. Cara yang demikian itu, berdasarkan 

teori gangguan, sering digunakan untuk perhitungan-perhitungan dalam teori kuantum. Teori gangguan 

diterapkan pada banyak masalah untuk memperkirakan perubahan tingkat-tingkat dan fungsi gelombang 

yang berhubungan dengan tambahan variasi yang disebabkan oleh interaksi antar partikel dan juga 

medan listrik atau magnet.     

3.1.1 Teori gangguan  

 Pada persamaan-persamaan dalam mekanika kuantum, suku tambahan 'Ĥ  yang terdapat dalam 

operator Hamiltonian Ĥ  disebut sebagai sebuah gangguan. Sebuah sistem tanpa gangguan disebut 

sebagai sistem yang tidak terganggu. Dengan mengasumsikan bahwa solusi  dari persamaan 

eigen  untuk Hamiltonian yang tidak terganggu  diketahui, marilah kita 

mencari untuk memperoleh solusi  dari persamaan eigen 

},{ 00
iiE Ψ

00
0

ˆ Ψ=Ψ EH 'ˆˆˆ
0 HHH −=

},{ nnE Ψ Ψ=Ψ EĤ untuk Hamiltonian yang 

terdapat gangguan . 'ˆˆˆ
0 HHH +=

 Pertama, marilah kita memperkenalkan sebuah gangguan  dengan parameter λ yang 

mengindikasikan besarnya gangguan. Berikutnya kita melakukan ekspansi terhadap  ke dalam suku-

suku dari fungsi gelombang yang merupakan solusi sistem yang tidak terganggu . 

VH ˆ'ˆ λ=

nΨ

}{ 0
iΨ
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           (3.1) ∑ Ψ=Ψ
i

iinn c 0

Dengan memasukkan  ke dalam persamaan eigen VHH ˆˆˆ 0 λ+= Ĥ , diikuti dengan menggunakan 

persamaan yang telah diekspansi untuk  dan persamaan eigen untuk nΨ 0Ĥ , akan menghasilkan 

  000 }ˆ{ i
i i

inniiin cEVEc Ψ=Ψ+∑ ∑λ       (3.2) 

Perlu dicatat bahwa sebuah sistem ortonormal dapat digunakan secara umum untuk , dengan 

melakukan perkalian pada sisi sebelah kiri dengan  dan kemudian melakukan  proses integrasi akan 

memberikan persamaan berikut.  

}{ 0
iΨ

*0
iΨ

         (3.3) ∑ =+
i

njnjiinjjn EcVcEc λ0

jiV  adalah sebuah integral untuk seluruh koordinat yang direpresentasikan oleh q, yang diberikan oleh 

persamaan berikut. 

          (3.4) ∫ ΨΨ= dqVV ijji
0*0 ˆ

Kuantitas  dapat dihitung ketika  dan juga operator yang merepresentasikan gangguan V  

diberikan. dituliskan sebagai  dan disebut sebagai elemen matriks 

jiV }{ 0
iΨ ˆ

 V̂jiλ 'ˆ
jiH ji  dari gangguan. 

   ∫ ΨΨ= dqHH ijji
0*0 'ˆ'

       ∫ ΨΨ= dqV ij
0*0 ˆλ

               (3.5) jiVλ=

Persamaan ini akan kemudian akan digunakan untuk merumuskan teori gangguan. 
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Persamaan (3.3) adalah sebuah persamaan untuk memperoleh nilai eigen energi  dan  

yang akan menentukan fungsi gelombang . Dalam usaha untuk memecahkan persamaan ini sedekat 

mungkin, marilah kita melakukan ekspansi pada  dan  ke dalam deret pangkat dari λ 

nE }{ inc

nΨ

inc nE

         (3.6) ⋅⋅⋅+++= ''' 20
inininin ccc c λλ

⋅⋅⋅+++= ''' 20
nnnn EE E E λλ        (3.7) 

Ketika  tidak memiliki degenerasi, kita memperoleh  (1 untuk nE in δ= cin ni = , 0 untuk ni = ), karena 

untuk 0→λ ,  berkaitan dengan . Karenanya, suku pertama dalam ekspansi 

berkaitan dengan sistem yang tidak terganggu dan suku kedua adalah koreksi terhadap gangguan dengan 

memasukkan ekspansi di atas, yaitu persamaan (3.6) (3.7) ke dalam persamaan (3.3), diikuti dengan 

mengatur suku dengan pangkat lebih rendah dari λ dari kiri, kita memperoleh  

0
nn Ψ→Ψ 0

nn EE →

     (3.8) 0'''''' 2 =⋅⋅⋅+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−+− ∑  E  Ec cV ) E (V nnnn

i
inninnn λλ

Dengan mengabaikan suku kedua dan suku yang memiliki pangkat lebih tinggi, kita memperoleh hasil 

sebagai berikut untuk orde pertama dari koreksi terhadap energi.  

nnn  V E ='          (3.9) 

Hal ini akan memberikan rumus untuk energi pada orde pertama dari gangguan dan diberikan oleh  

   nnnnnnn  H  E VEE '00 +=+= λ

∫ Ψ+=  dq}H H{Ψ nn
0

0
*0 'ˆˆ  

∫=  dqΨHΨ n
*

n
00 ˆ         (3.10) 

Persamaan terakhir memberikan indikasi bahwa nilai ekspektasi dari operator Hamiltonian yang mengan 

dung gangguan dalam fungsi gelombang yang tidak terganggu  akan menghasilkan energi pada orde 

pertama dari gangguan. 

0
nΨ
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 Dengan meninjau kontribusi kedua dari λ kita akan memperoleh persamaan berikut. 

          (3.11) ∑
≠

=
)(

'''
nii

innin cV E

Dari suku orde pertama dari λ dalam persamaan (3.3) dan dengan memasukkan persamaan yang sudah 

terekspansi,  dapat ditulis sebagai berikut. n)(cin ≠1'

   
EE

V
  c

in

in
in 00

'
−

=  )( ni ≠        (3.12) 

Dengan menggunakan persamaan ini pada persamaan (3.11) kita menuliskan  

   
EE

VV
  E

nii in

inni
in ∑

≠ −
=

)(
00''        (3.13) 

Dengan menggunakan hasil-hasil di atas, kita akan mendapatkan rumus-rumus berikut untuk 

aproksimasi dari  hingga ke gangguan orde kedua.  },{ nnE Ψ

  ∑
≠ −

++=
)(

00
0 ''

'
nii in

inni
nnnn

EE
HH

HEE       (3.14) 

  0

)(
00

0 '
i

nii in

in
nn

EE
H

Ψ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+Ψ=Ψ ∑

≠

      (3.15) 

 

Contoh 3.1 Buktikan bahwa koreksi gangguan orde kedua pada energi yang disebabkan oleh 

keadaan energi yang lebih rendah selalu positif, sementara untuk yang disebabkan oleh keadaan energi 

yang lebih tinggi selalu negatif. Harus dicatat bahwa , di mana * menyatakan kompleks 

konjugat (persamaan (1.37)). 

'*ˆ'ˆ
inni H H =

 

(Jawaban) Koreksi gangguan orde kedua untuk energi keadaan ke-n dinyatakan oleh 
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  ∑
≠ −

=
)(

00

''
)2(

nii in

inni
n

EE
HH

E  

Dengan menggunakan  dan mencatat bahwa '*ˆ'ˆ
inni H H = 0' 2 >inH , kita akan memperoleh  

0'''*'' 2    | |H HH HH inininnini >==  

Ini berarti bahwa pembilang dalam ekspresi untuk  akan selalu positif. Ini akan memberikan 

kondisi bahwa kontribusi-kontribusi yang disebabkan oleh keadaan energi yang lebih rendah 

 adalah selalu positif. 

)2(nE

 Ei(E ni )' 0<

  0
''
00
>

− in

inni

EE
HH  

Juga, kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh keadaan-keadaan energi yang lebih tinggi  

selalu negatif. 

 Ei(E ni )' 0>

  0
''
00
<

− in

inni

EE
HH  

 

3.1.2 Teori gangguan untuk keadaan terdegenerasi 

 Sekarang marilah kita meninjau sebuah sistem dengan degenerasi lipat-f dalam energi 0E . 

Keadaan-keadaan terdegenerasi diberi nomor dari 1 hingga f dan energi-energi dari keadaan terdegenerasi 

ini ditulis dengan . Untuk setiap keadaan yang lain, sebuah nomor n yang lebih 

besar dari f digunakan. Untuk tingkat-tingkat energi n > f,  diperoleh dengan menggunakan 

metoda yang telah dipelajari sebelumnya. Tingkat-tingkat energi dari 1 hingga f harus diperlakukan secara 

berbeda, dengan mencatat bahwa  dan , berkaitan dengan 

f
  E   EE 0

2
0

1
0 =⋅⋅⋅==

},{ nnE Ψ

0
nn E E → ∑

=

Ψ→Ψ
f

i
i

1

00
inn c 0→λ . Dengan 

memasukkan persamaan (3.6) dan (3.7) ke dalam persamaan (3.3), diikuti dengan pengabaian suku-suku 

orde yang lebih tinggi dibandingkan dengan orde kedua dari λ , akan memberikan hasil berikut berupa 

sebuah himpunan persamaan-persamaan yang simultan. 
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  ∑        (3.16) 
=

=−
f

i
innjiji cEV

1

0 0)'( δ

di mana j dan n adalah bilangan sembarang dari 1 dan f. 

Menurut aljabar linier, syarat perlu dan cukup untuk keberadaan solusi yang tidak trivial selain 

dari seluruh  yang sama dengan nol adalah determinan dari matriks dengan elemen ji yang 

berkaitan dengan faktor yang ada dalam tanda kurung (  ) dalam persamaan (3.16) dan determinan 

tersebut harus sama dengan nol. 

}{ 0
inc

  0.

'...
....
....
....

...'

...'

...'

321

3333231

2232221

1131211

=

−

−
−

−

nfffff

fn

fn

fn

EVVVV

VEVVV
VVEVV
VVVEV

 

Dengan memecahkan persamaan aljabar dengan orde f terhadap , f  buah solusi untuk 

 dapat diperoleh. Dengan demikian, tingkat energi yang bergeser akibat gangguan dapat 

ditentukan sebagai berikut. 

'nE

',...,',' 21 fEEE

   '0
nnn EEE λ+= )1( fn ≤≤       (3.18) 

}{ 0
inc  juga dapat diperoleh dari solusi persamaan-persamaan simultan (3.16), dengan cara yaitu sebuah 

nilai dari  dalam persamaan (3.17) dimasukkan ke dalam  yang berada dalam (  ). Harus dicatat 

bahwa persamaan berikut adalah untuk keadaan ternormalisasi dari . 

}'{ nE 'nE

}{ nΨ

  ∑
=

=
f

i
inc

1

20 1  )1( fn ≤≤       (3.19) 

3.1.3 Perubahan keadaan oleh gangguan 

Perubahan tingkat energi yang disebabkan oleh aksi tambahan dapat diamati sebagai perubahan 

pada spektra untuk transisi yang berkaitan dengan tingkat-tingkat tersebut. Kita akan melihat contoh-

contoh tipikal di bawah ini. 
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[Efek Zeeman] 

Ketika medan magnet diberikan, keadaan-keadaan doblet atau triplet dapat terpisah pada tingkat 

energi yang terdegenerasi. Fenomena pemisahan garis spektra oleh medan magnet disebut sebagai efek 

Zeeman. Lebar pemisahan pada garis spektra bergantung pada kekuatan medan magnetik yang diberikan. 

Gambar 3.1 menunjukkan sebuah contoh efek Zeeman pada transisi 1D2→
1P1 yang memberikan emisi 

warna merah (6438.47 Å) pada atom cadmium. Satu garis pada kondisi tanpa medan akan terpisah 

menjadi tiga garis di bawah pengaruh medan magnet. 

 

Gambar 3.1  Sebuah contoh dari efek Zeeman. Pemisahan suku spektral di bawah pengaruh sebuah medan 
magnetik. 

[Efek Stark] 

Spektra emisi dari sebuah atom hidrogen dalam sebuah medan listrik yang kuat akan 

mengakibatkan pemisahan garis spektra. Pemisahan garis-garis spektral dalam pengaruh medan listrik 

disebut sebagai efek Stark. Efek Stark diamati dalam kasus-kasus sebagai berikut. 
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(1) Setidaknya satu dari tingkat-tingkat energi berkaitan dengan transisi dalam keadaan terdegenerasi dan 

degenerasinya ditingkatkan oleh pengaruh medan listrik.  

(2) Molekul polar dengan orientasi yang berbeda-beda dapat memiliki energi yang berbeda-beda dalam 

medan listrik yang kuat dan energi transisi juga dapat dimodifikasi bergantung pada orientasi molekul.  

Efek Stark yang kedua tidak memerlukan degenerasi pada tingkat-tingkat energinya. Lebar pemisahan 

pada efek Stark bergantung pada kekuatan medan listrik. 

[Pemisahan tingkat-tingkat d] 

Tingkat-tingkat pada elektron d dalam sebuah atom atau ionnya (M) menunjukkan berbagai 

variasi pada bentuk-bentuk pemisahan di bawah pengaruh medan ligan-ligan (L) yang berada di 

sekelilingnya (medan ligan atau medan kristal) dan ini bergantung pada simetri dan kekuatan medan 

(Gambar 3.2). Perubahan warna yang beragam pada ion-ion logam transisi dan senyawa-senyawanya 

sangat berkaitan dengan variasi dari pola pemisahan pada tingkat-tingkat d.  

 

Gambar 3.2  Pemisahan medan ligan pada tingkat-tingkat energi d. M: logam pusat, L: ligan. 
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[Efek kopling spin-orbit] 

Sebagaimana telah dipelajari dalam bagian 2.7, tingkat-tingkat dengan L dan S yang sama adalah 

berada dalam keadaan terdegenerasi ketika kopling spin orbit dapat diabaikan. Jika spin-orbit kopling 

sangat berarti dan tidak dapat diabaikan, khususnya untuk atom-atom dengan bilangan atom yang besar 

di mana efek relativistik tidak dapat diabaikan degenerasi diangkat untuk memberikan pemisahan garis-

garis spektral. Keadaan multiplet seperti pada doblet dan triplet dapat diamati sebagai pemisahan keadaan 

tanpa pengaruh medan luar dan fenomena yang demikian itu disebut pemisahan dalam medan nol dan 

berlawanan dengan efek Zeeman.  

[Probabilitas transisi dan aturan seleksi spektral] 

Disamping contoh-contoh di atas, variasi yang cepat seperti pada pengaruh yang disebabkan 

oleh medan elektromagnetik, juga dapat diperlakukan sebagai gangguan. Karena sistem dalam pengaruh 

medan elektromagnetik tidak berada dalam keadaan stasioner maka perlakuan teoritis untuk keadaan 

tidak stasioner perlu dibuat. Meskipun detilnya tidak diberikan dalam buku ini, perluasan teori gangguan 

pada keadaan tidak stasioner memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas transisi antara keadaan-

keadaan stasioner. Melihat pada probabilitas transisi, kita menemukan bahwa transisi-transisi tidak terjadi 

antara setiap pasangan keadaan. Terdapat aturan yang pasti yang akan memberikan kondisi bahwa suatu 

transisi mungkin terjadi dan transisi yang terlarang.  

Sebagai contoh, aturan seleksi berikut telah diketahui dengan baik sebagai kondisi untuk 

mengamati cahaya yang diserap atau yang dipancarkan oleh atom. 

   atau (Aturan seleksi untuk momentum orbital angular)  0=∆L 1±

0=∆J  atau (Aturan seleksi untuk momentun angular total)   (3.20) 1±

0=∆S  (Aturan seleksi untuk momentum angular spin) 

Pengecualiannya,  harus diabaikan antara sebuah pasangan keadaan dengan L = 0, dan  juga 

 harus diabaikan antara sebuah pasangan keadaan dengan J = 0. Ketika transisi tidak memenuhi 

kondisi pada persamaan (3.20), garis spektra yang berkaitan tidak dapat diamati atau muncul dengan 

intensitas yang sangat rendah, jika ia dapat diamati. Aturan terakhir 

0=∆L

0=∆J

0=∆S , melarang transisi antar 
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tingkat-tingkat dengan multiplisitas spin yang berbeda dan akan kurang efektif dengan meningkatnya 

bilangan atom karena kopling spin orbit menjadi sangat kuat untuk atom-atom berat.  

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1, di antara seluruh transisi antara sub-tingkat yang 

terpisah yang disebabkan oleh perbedaan nilai MJ, transisi dengan  atau ±1 saja yang 

diperbolehkan. 

0=∆ JM

 

3.2 Metoda variasi 
 

Disamping teori gangguan yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya, pendekatan yang lain 

yang disebut sebagai metoda variasi telah lama digunakan untuk menerapkan mekanika kuantum ke 

dalam berbagai masalah. Khususnya dalam tahun-tahun terakhir, perkembangan komputer modern telah 

memfasilitasi penggunaan yang berharga dari metoda perhitungan yang didasarkan pada metoda variasi. 

Dalam bagian ini kita akan mempelajari metoda variasi. Sekarang, kita memulainya dengan prinsip variasi.  

3.2.1 Prinsip variasi 

Sebuah nilai ekspektasi percobaan dengan sebuah fungsi sembarang Φ diperkenalkan oleh 

persamaan berikut. 

  
∫
∫

ΦΦ

ΦΦ
=Φ

dq

dqH

*

ˆ*
][ε         (3.1) 

Nilai ε[Φ] yang bergantung pada pilihan dari Φ tidak lah lebih kecil dari nilai eingen terendah E0 untuk 

persamaan eigen Ψ=Ψ EĤ . 

   (Kesamaan berlaku hanya jika )    (3.22) 0][ E≥Φε Ψ=Ψ 0
ˆ EH

Kesamaan dari rumus ini hanya berlaku untuk sebuah kasus khusus di mana ε[Φ] adalah sebuah fungsi 

eigen yang berkaitan dengan E0. Rumus ini yaitu persamaan (3.22) disebut sebagai prinsip variasi. 
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[Bukti] 

Φ dapat diekspansikan dalam suku-suku dari fungsi eigen  untuk }{ iΨ Ĥ  sebagai ∑ Ψ=Φ
i

iic . 

Perhitungan ε[Φ]-E0 dengan cara melakukan mengekspansi Φ, menggunakan  dan juga 

memperhatikan sifat normalitas dari , kita akan mendapatkan  

iii EH Ψ=Ψˆ

}{ iΨ

  0
)(

][
22

22
0

0 ≥
Ψ

Ψ−

=−Φ
∑ ∫

∑ ∫

i
ii

i
iii

dqc

dqcEE
Eε  

Ketidaksamaan yang terakhir diturunkan dari hal-hal berikut; Eo adalah nilai eigen terendah dan 

sebuah nilai absolut yang tidak dapat menjadi negatif. Karena  tidak dapat menjadi nol untuk 

seluruh kasus yang mungkin dari variabel-varibelnya, kesamaannya memerlukan c

}{ iΨ

i = 0 untuk seluruh 

 dengan energi yang dimiliki E}{ iΨ i lebih besar dari E0. Ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa 

sebuah nilai yang tidak nol untuk koefisien ci dalam ekspansi Φ dalam suku-suku {Ψ} hanya diijinkan jika 

Ei = E0. Hanya dalam kasus ini  dapat dipenuhi, dan Φ menjadi fungsi eigen yang berkaitan 

dengan nilai eigen E

Ψ=Ψ 0
ˆ EH

0. Dengan kondisi yang sama, jika Φ adalah sebuah fungsi eigen dari E0 memenuhi 

, penyebut dari persamaan (3.21) menjadi ∫ , dan akan 

memberikan ε[Φ] = E

Ψ=Ψ 0
ˆ EH ∫ ΦΦ=ΦΦ  dq*E  qE* 00 d

0. Karenanya kesamaan akan berlaku hanya jika , dalam kasus di mana 

Φ adalah fungsi eigen degan nilai eigen terendah E

Ψ=Ψ 0
ˆ EH

0. 

Prinsip variasi memberikan sebuah petunjuk untuk mendapatkan fungsi gelombang dan nilai 

eigen untuk keadaan dasar. Untuk maksud ini, Φ harus ditentukan sedemikian rupa hingga nilai ε[Φ] 

dengan menggunakan Φ dapat menjadi minimum . Resultan Φ adalah fungsi eigen dari nilai eigen 

terendah E0, yang juga fungsi gelombang dari keadaan dasar. Ini akan memberikan kesimpulan bahwa Φ 

ini akan menghasilkan ε[Φ] yang berkaitan dengan keadaan dasar dengan nilai energi E0. 

3.2.2 Metoda variasi dengan menggunakan sebuah pendekatan kombinasi linier (Metoda variasi 

Ritz) 

Sangat sulit untuk menemukan Φ dengan meminimalisasi ε[Φ] dengan dasar prinsip variasi di 

atas. Untuk berbagai fungsi-fungsi , kita perlu untuk menghitung nilai masing-masing dari ... , , , 321 φφφ
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][ iφε , dan kita harus menemukan sebuah fungsi yang memberikan nilai minimum. Akan tetapi tidaklah 

mungkin untuk melakukan tes pada seluruh fungsi. Bahkan jika beberapa kombinasi dari E dan Ψ 

memenuhi Ψ=Ψ EĤ , nilai eigen terendah di antara semuanya tidak perlu merupakan nilai eigen 

minimum yang sebenarnya. Karenanya sebuah kompromi dengan beberapa kali percobaan akan 

memberikan beberapa kali pengulangan dan dapat memberikan hasil yang tidak sukses kecuali jika 

pilihan yang beruntung dapat dilakukan.   

Sekarang kita mencoba untuk melakukan tes pada fungsi-fungsi yang lebih luas secara lebih 

efisien. Sebuah kombinasi linier dari n buah fungsi-fungsi  n321 ..., , , , φφφφ

nn2211 c  ... cc φφφ +++=Φ        (3.23) 

dapat digunakan untuk melakukan tes dalam jumlah yang terbatas dari fungsi coba yang diekspresikan 

oleh persamaan (3.23), dengan menyatakan bahwa koefisien ekspansi {ci} sebagai variabel yang dapat 

dirubah dan secara terus-menerus dilakukan variasi. Meskipun terdapat batasan yang dikarenakan oleh 

pilihan dari {φi}, kita dapat memperoleh hasil yang terbaik untuk tes seluruh kombinasi linier yang 

sembarang dari {φi} sebagaimana juga test dengan masing-masing fungsi dari φ1 hinga φn. Dalam cara ini, 

prinsip variasi digunakan untuk menentukan deret dari {ci} sedemikian rupa sehingga {ci} dapat menuju 

pada ε[Φ] yang minimum. Prosedur ini disebut sebagai metoda variasi dengan menggunakan pendekatan 

kombinasi linier (metoda variasi Ritz) 

Dengan memasukkan persamaan (3.23) ke dalam definisi dari ε[Φ] akan menghasilkan 

persamaan berikut. 

  
∑∑
∑∑

=Φ

i j
jiji

i j
jiji

cSc

cHc

*

*

][ε         (3.24) 

Dalam ekspresi ini penjumlahan untuk i dan j harus diambil dari 1 hingga n . Hij dan Sij adalah elemen 

dari matriks n × n dan didefinisikan dengan integral berikut.  

∫= dqφH*φ H jiij
ˆ         (3.25) 

∫= dq*φφ S jiji         (3.26) 
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Sij disebut sebagai integral tumpang tindih (overlap) antara φi dan φj. 

Berdasarkan prinsip variasi , ε[Φ] harus dapat diminimalisasi dengan merubah {ci}, yang 

merupakan koefisien yang diperkenalkan dalam definisi tentang Φ. Karena ci dan c*i adalah kompleks 

konjugat satu dengan yang lainnya, kita mungkin mengambil satu dari mereka sebagai sebuah variabel 

independen. Karenanya, kita akan mendapatkan kondisi untuk ∂ε/∂c*i = 0. Untuk kemudahan, kita dapat 

menulis ulang persamaan (3.24) sebagai  

∑ ∑∑∑ =
i i j

jijijij
j

i cHc cScε[Φ] **        (3.27) 

Diferensiasi pada kedua sisi dari persamaan ini terhadap ci*  akan memberikan  

  ∑ ∑∑ =+
∂
∂

i j
jij

j
jijjij

j
i

i
cHcS cSc

c
ε ε*
* ∑      (3.28) 

Dengan menggunakan kondisi ∂ε/∂c*i = 0, kita mendapatkan  

   0=−∑  )cS(H
j

jijij ε ),...,2,1( ni =       (3.29) 

Ekspresi ini adalah sebuah himpunan dari persamaan simultan untuk {cj} yang juga sama dengan 

persamaan (3.16) yang terdapat dalam bagian sebelumnya.  

Jika seluruh koefisien dari c1 hingga cn adalah nol, maka mereka akan memenuhi persamaan 

(3.29). Akan tetapi, himpunan dari solusi-solusi ini akan menghasilkan sebuah identitas yaitu Φ = 0, yang 

secara fisik tidak memiliki arti. Dalam usaha untuk memperoleh solusi yang tidak trivial, yang lain dari 

solusi dengan seluruh {cj} sama dengan nol, deteminan berikut haruslah sama dengan nol.  

 0.
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   (3.30) 
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Elemen ij dari Aij dalam determinan ini diturunkan dari koefisien dalam persamaan 

simultan (3.29). Persamaan (3.30) adalah sebuah persamaan aljabar dengan orde n untuk ε, dan disebut 

sebagai persamaan sekular. Persamaan sekular diekspresikan secara sederhana sebagai 

ijijij  A) S(H =− ε

0  SH ijij =− ε , 

yang mana hanya elemen ij yang ditulis antara sebuah pasangan dari tiang vertikal.  

adalah n buah solusi dari persamaan ini dan memberikan perkiraan atas nilai eigen energi. Nilai eigen 

terendah  adalah pendekatan terbaik dari energi keadaan dasar yang sebenarnya dalam jangkauan yang 

dimungkinkan oleh kombinasi linier untuk Φ dalam persamaan (3.23). Sebagai perbandingan dengan 

nilai eigen yang sebenarnya dari energi yang terendah , nilai eigen yang diperoleh dengan 

metoda variasi Ritz memenuhi hubungan berikut.  

)(,...,, 121 +≤ iin εεεεε

1ε

,..., 21 EE

    kkE ε≤ ),...,2,1( nk =       (3.31) 

Karenanya  adalah sebuah nilai energi pendekatan untuk keadaan tereksitasi ke-k.  )2( ≥kkε

 Fungsi gelombang {Φk} berhubungan dengan nilai eigen energi pendekatan {εk} dan dapat 

diperoleh dengan memasukkan εk ke dalam persamaan simultan (3.29), diikuti dengan mendapatkan {cj}. 

Harus dicatat di sini bahwa kondisi normalisasi akan memberikan persamaan berikut yang harus 

dipenuhi untuk {cj} 

        (3.32) ∫ ∑∑ ==ΦΦ
i j

ijjikk Sccdq 1**

 

Contoh 3.2 Hitunglah nilai energi pendekatan dan fungsi gelombang dengan menerapkan metoda 

variasi Ritz pada , dengan dilengkapi bahwa H2211 φφ cc +=Φ 11 = -12 eV, H22 = -6 eV, H12 = H21 = -4 

eV, S11 = S22 = 1, S12 = S21 = 0. 

(Jawaban) Dengan mengunakan kondisi yang diberikan, persamaan sekular diekspresikan oleh 

  0)4)(14(5618
64

412 2 =++=++=
−−−

−−−
εεεε

ε
ε  
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Solusi terendah memberikan energi keadaan dasar ε1 = -14 eV, dan energi yang lebih tinggi berkaitan 

dengan keadaan energi tereksitasi ε2 = -4 eV.  

Fungsi gelombang Φ dapat diperoleh dengan cara berikut. Dengan menerapkan kondisi yang diberikan 

untuk kondisi normalisasi pada persamaan (3.32). 

          (1) 1  |c|  |c| 2
2

2
1 =+

Persamaan simultan (3.29) untuk koefisien c1, c2 memberikan 

         (2) 0212111   cH )c(H =+− ε

Dengan memasukkan nilai-nilai untuk H11, H12 dan ε1 ke dalam persamaan ini (2) akan memberikan 

   0  (-4)c 14)c(-12 21 =++

Ini akan menghasilkan c1 = 2c2, dan kemudian persamaan (1) memberikan 52/   c1 = , 51/   c2 = . 

Dengan demikian kita mendapatkan keadaan dasar fungsi gelombang. 

)(2 
5

1  211 φφ +=Φ  

Berikutnya, memasukkan ε2 ke dalam ε dalam persamaan (2) akan memberikan  

   0  (-4)c 14)c(-12 21 =++

Ini akan menghasilkan 2c1 = -c2, dan kemudian persamaan (1) memberikan 51/   c1 = , 52/ -  c2 = . 

Dengan demikian kita mendapatkan fungsi gelombang keadaan tereksitasi.  

  )2( 
5

1  212 φφ −=Φ  
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3.3 Metoda SCF 
 

Sebagaimana telah dipelajari dalam bagian 2.4, fungsi gelombang untuk sistem dengan elektron 

banyak dapat dibangun dengan fungsi orbital. Masalahnya adalah bagaimana menentukan fungsi orbital 

untuk sistem elektron banyak. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari sebuah pendekatan fundamental 

untuk mendapatkan fungsi-fungsi orbital yang berdasarkan pada metoda variasi. 

Operator Hamiltonian untuk sebuah sistem dengan n buah elektron diberikan oleh ekspresi 

berikut. 

∑∑
==

+=
n

i

n

i

(i,j)g (i)h H
11

ˆˆˆ         (3.33) 

Di sini,  dan  masing-masing adalah operator untuk satu dan dua elektron. Indeks i dan j 

berkaitan dengan masing-masing elektron. Sebuah perbandingan dari persamaan ini dengan rumus (2.31) 

untuk sistem elektron banyak dalam bagian 2.3 akan memberikan ekspresi berikut untuk operator di atas.  

)(ˆ ih ),(ˆ jig

i
i r

Ze
m

ih
0

22

42
)(ˆ

πε
−∆−=

h         (3.34) 

ijr
ejig

0

2

4
),(ˆ

πε
=         (3.35) 

Fungsi orbital yang ortonormal yang mengandung spin dapat ditentukan dari persamaan 

simultan yang diturunkan dari persyaratan minimalisasi untuk nilai ekspektasi dari 

}{ iψ

Ĥ  dengan sebuah 

fungsi gelombang determinan nψψψ ...21=Ψ  yang terdiri dari fungsi-fungsi orbital. 

[ ] )()(*),(ˆ)()(),(ˆ)(ˆ 2 idqjjigidqjjigih k
k

jiki
k

jk ψψψψψ ∑ ∫∑ ∫ −
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+   

   )(iiiψε= ),...,2,1( ni =       (3.36) 
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Penjumlahan harus dilakukan dari 1 hingga n kecuali untuk k = i. Persamaan (3.36) disebut sebagai 

persamaan Hatree-Fock dan solusi dari persamaan ini akan menghasilkan fungsi orbitral  dan energi 

orbital . 

}{ iψ

}{ iε

Pendekatan yang lebih canggih diperlukan untuk memecahkan persamaan (3.36). Pertama, kita 

akan mengambil asumsi bahwa sebuah himpunan dari solusi-solusi pendekatan  (pendekatan ke-0) untuk 

 telah diberikan atau diperoleh. Penggantian  ke dalam sisi kiri pada persamaaan (3.36) dengan 

aproksimasi ke-0 akan menuju pada sebuah persamaan yang sederhana dan dipecahkan sebagai berikut. 

}{ iψ iψ

           (3.37) εψψ =F̂

Meskipun solusi pendekatan dari  termasuk di dalam operator }{ iψ F̂ , akan tetapi  akan ditentukan 

kemudian. Ini kemudian akan memberikan kondisi bahwa persamaan (3.37) dapat dipecahkan sebagai 

sebuah persamaan nilai eigen yang biasa. Meskipun juga solusi pertama yang diperoleh untuk  dan 

, adalah solusi pendekatan, mereka diharapkan jauh lebih baik dari tebakan pertama. Berikutnya kita 

akan memperkirakan operator 

}{ iψ

}{ iψ

}{ iε

F̂  dengan solusi pertama dan kemudian kita akan memecahkan 

persamaan (3.37) lagi untuk memperoleh solusi kedua. Dalam prosedur seperti itu kita dapat 

meningkatkan solusi dengan proses iteratif hingga perbedaaan antara hasil dan asumsi-asumsi menjadi 

sangat kecil. Ini disebut sebagai konsisten diri (self consistent) ketika ψ  yang diasumsikan sebagai sebuah 

pendekatan konsisten dengan ψ  yang diperoleh sebagai sebuah solusi. Dalam solusi yang konvergen, 

interaksi antar elektron dimasukkan dalam F̂  merupakan medan yang konsisten diri. Prosedur untuk 

mendapatkan solusi dengan cara yang iteratif disebut sebagai metoda SCF dan solusinya disebut sebagai 

solusi SCF. Fungsi orbital yang ditentukan oleh metoda SCF disebut sebagai orbital SCF. 

Pembentukan fungsi gelombang determinan dengan orbital SCF yang berenergi rendah, diikuti 

dengan perhitungan nilai ekspektasi dari operator Hamiltonian persamaan (3.33) akan menghasilkan 

sebuah pendekatan dari nilai energi keadaan dasar yang disebut sebagai energi SCF. Energi SCF, ESCF 

dinyatakan dalam suku-suku dari beberapa integral oleh persamaan berikut. 

∑∑ −+=
ji

ijij
i

iSCF }(K) {(J) (h) E
,2

1       (3.38) 
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Penjumlahan harus dilakukan terhadap seluruh orbital yang terisi. Integrasi untuk orbital SCF dengan 

memasukkan spin didefinisikan sebagai berikut. 

∫= dq(i)h (h) iii ψψ ˆ*  

   ∫= 212121ˆ2*1* dq)dq()(),(g)()( (J) jijiij ψψψψ

   ∫= 212121ˆ2*1* dq)dq()(),(g)()( (K) ijjiij ψψψψ

Energi SCF dinyatakan dalam suku-suku dari masing-masing energi orbital  sebagai berikut.  }{ iε

  ∑∑ −−=
ji

ijij
i

iSCF }(K) {(J)  E
,2

1ε       (3.39) 

Ini memberikan indikasi bahwa energi SCF tidak sama dengan penjumlahan dari energi orbital. Suku 

tambahan identik dengan suku kedua pada persamaan (3.38) kecuali untuk suku dengan tanda yang 

berlawanan. Suku ini ada disebabkan oleh interaksi antar elektron. Penjumlahan energi orbital 

mengandung duplikasi atas kontribusi dari interaksi antar elektron, karena sebuah interaksi antar sebuah 

pasangan dua buah elektron akan muncul baik dalam energi orbital dari pasangan elektron tersebut 

masing-masing. Ini akan menyebabkan bahwa dalam persamaan (3.39) interaksi antar elektron akan 

dikalikan dengan -1 dan ditambahakan pada penjumlahan energi orbital.  Jika interaksi antar elektron 

dapat diabaikan, energi total akan menjadi penjumlahan dari masing-masing energi orbital dan situasinya 

akan sama dengan model partikel independen sebagaimana telah dipelajari pada bagian 2.3. 

Sebagai perbandingan antara energi SCF dan energi keadaan dasar, EG tanpa memperhatikan 

efek relativistik seperti pada kopling spin-orbit akan menghasilkan ketidaksamaan berikut. 

SCFG EE ≤  

Ketidaksamaan ini hanya untuk sistem dengan satu elektron seperti pada atom hidrogenik. 

Ketidaksamaan ini tidak akan berlaku untuk sistem dengan elektron banyak. Perbedaan antara 

untuk sistem elektron banyak adalah selalu positif. Besaran dari ECORRGSCF E  E-E = CORR disebut sebagai 

energi korelasi dari elektron. Perbedaan yang demikian itu disebabkan oleh penyusunan dari fungsi 

gelombang elektron banyak dari orbital untuk gerakan elektron independen yang meniadakan efek 
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korelasi elektron. Metoda variasi sebagaimana juga metoda gangguan dapat digunakan untuk meninjau 

efek korelasi elektron (lihat bagian 4.3). Sebagai kesimpulan dalam bab ini, gambaran karakteristik untuk 

metoda gangguan dan metoda variasi diberikan pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Gambaran karakteristik untuk metoda gangguan dan metoda variasi 

 Metoda gangguan Metoda variasi 
Pendekatan Solusi sebenarnya ditebak 

sebagai ekspansi deret dengan 
solusi tidak terganggu jika solusi 
tersebut diketahui 

Fungsi gelombang coba dengan parameter yang 
dapat diatur, diasumsikan dan dioptimalisasi untuk 
meminimalisasikan nilai ekspektasi. 

Gambaran Jika gangguannya lemah, bahkan 
orde ekspansi yang rendah akan 
memberikan hasil yang baik. 
Ketika gangguannya sangat kuat, 
konvergensi yang lambat 
membuat perhitungan orde 
yang lebih tinggi menjadi sulit 

Fungsi coba yang sama dengan solusi sebenarnya 
memberikan hasil yang sangat baik. Jika daerah 
yang dapat diatur pada fungsi coba sangat besar, 
perhitungan menjadi sangat sulit.  

 

 

Latihan 

3.1 Berdasarkan pada prinsip variasi, buktikan bahwa energi hingga orde pertama (E1) dari sebuah 

gangguan adalah lebih tinggi dari energi tingkat dasar sebenarnya, EG. 

3.2 Untuk sebuah sistem dengan 2 tingkat, buktikan bahwa tingat energi yang lebih tinggi akan 

meningkat dan tingkat energi yang lebih rendah akan menurun, dengan memperhitungkan koreksi 

energi pada gangguan orde kedua. 

3.3 Terapkan metoda variasi Ritz untuk , dapatkan solusi pendekatan untuk energi dan 

fungsi gelombang dengan menggunakan H

2211 φφ c c +=Φ

11 = H22 = -6 eV, H12 = H21 = -3 eV, S11 = S22 =1, S12 = 

S21 = 0. 
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4 Metoda untuk sistem atom banyak 
dan penerapannya 

 

Jika atom adalah sebuah bola yang padat, mereka tidak dapat berikatan satu dengan yang lainnya. Atom 
yang sebenarnya dapat membuat ikatan kimia dan mereka juga dapat mentransfer elektron untuk 
membentuk ion. Ion juga dapat berikatan dengan atom. Proses pembentukan ikatan seperti ini akan 
menghasilkan kompleks, klaster, polimer dan kristal. Sistem-sistem yang merupakan kombinasi dari atom 
dan ion terdiri atas inti dan elektron, yang berinteraksi satu dengan lainnya melalui gaya Coulomb. Dalam 
bab ini kita akan mempelajari bagaimana inti dan elektron membentuk molekul berdasarkan atas 
perlakuan mekanika kuantum terhadap sistem diatomik dan poliatomik. 

4.1  Gerakan elektron dan inti atom 

4.1.1 Operator Hamitonian untuk inti atom dan elektron  

Marilah kita meninjau sistem yang terdiri dari elektron dan inti. Sistem yang demikian itu termasuk 

di dalamnya adalah molekul, ion, kompleks, kristal dan seluruh material lainnya. Dalam usaha untuk 

membuat perlakukan atau perhitungan secara mekanika kuantum, beberapa simbol harus diperkenalkan. 

Untuk pembahasan atau perhitungan yang sistematik, ZA dan ZB menyatakan bilangan atom masing-

masing untuk atom A dan B dan jarak antar keduanya dinyatakan dengan RAB, sebagaimana ditunjukkan 

dalam Gambar 4.1.  menyatakan jarak antara elektron i dan j dan Rijr Ai menyatakan jarak antar atom A 

dan elektron i. Operator Laplacian dan masa untuk atom A dan elektron i dinyatakan masing-masing 

oleh ∆A, ∆i, MA, dan m. Dengan menggunakan simbol atau notasi ini, operator Hamiltonian dapat 

dinyatakan sebagai sebuah penjumlahan dari lima suku-suku berikut. . 

         (4.1) eenennen UUUKKH ++++=ˆ

 (Energi kinetik untuk inti) A
A A

n M
K ∆⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∑ 2

2h       (4.2) 

 (Energi kinetik untuk elektron) i
i

e m
K ∆⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∑ 2

2h      (4.3) 

(Energi potensial untuk interaksi antar inti atom) 
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(Energi potensial untuk interaksi antar inti atom dan elektron) 
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(Energi potensial untuk interaksi antar elektron) 
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Gambar 4.1  Sebuah sistem yang terdiri dari inti dan elektron 
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Simbol A dan i dalam Σ menunjukkan bahwa penjumlahan harus dilakukan masing-masing untuk 

seluruh atom atau seluruh elektron. Simbol A > B dan i > j dalam Σ menyatakan bahwa penjumlahan 

harus dilakukan untuk satu pasangan inti atau elektron tanpa pengulangan.  

Operator Hamiltonian yang diberikan di atas dapat diterapkan pada sistem khusus seperti pada 

sebuah sistem yang terdiri dari hanya sebuah inti dan juga sebuah sistem dengan hanya satu elektron. Jika 

hanya terdapat satu inti, Un dapat diabaikan dan penjumlahan terhadap A hanya mengan dung satu 

kontribusi dari inti. Untuk sistem dengan satu elektron, Ue dapat diabaikan dan penjumlahan terhadap i 

hanya mengandung satu kontribusi yang disebabkan oleh elektron. Lebih lanjut, untuk sistem yang tidak 

memiliki elektron, Ke, Une, Ue diabaikan dan untuk sistem tanpa inti atom maka Ke, Une dan Ue diabaikan. 

Ini akan membuat Hamiltonian Ĥ  yang diberikan pada persamaan (4.1) dapat diterapkan pada setiap 

sistem yang terdiri dari sembarang jumlah inti dan elektron.  

Ketika kita tidak memperdulikan perbedaan antara inti dan elektron, operator Hamiltonian Ĥ  

untuk sebuah sistem yang mengandung partikel dengan masa MI, MJ dan muatan listrik QI, QJ dapat 

dinyatakan dengan cara yang sangat lebih sederhana dengan rumus berikut.  

  ∑ ∑
>
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Terdapat beberapa alasan mengapa dalam perlakuan di atas kita mencatat adanya perbedaan antara inti 

dan elektron sebagaimana didiskusikan di bawah ini. 

4.1.2 Pemisahan gerakan inti dan elektron 

Ketika sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda dengan masa M, benda tersebut akan 

mengalami percepatan sebesar a = F/M. Hal ini sangat jelas untuk dipahami dengan menggunakan 

persamaan Newton untuk gerak, F = Ma. Sekarang, marilah kita mengandaikan bahwa gaya F bekerja 

secara independen pada dua buah benda dengan masa yang berbeda yaitu M dan m. Besarnya percepatan 

yang dimiliki pada kedua benda tersebut adalah F/M dan F/m, dan rasio antara keduanya adalah 

(F/M)/(F/m) = m/M. Jika M sangat besar dibandingkan dengan m maka rasio ini akan mendekati nol. 

Dengan demikian maka percepatan pada benda dengan masa besar (M) dapat diabaikan jika 

dibandingkan dengan benda yang bermasa kecil (m). Konsekuensinya  adalah pada hukum aksi-reaksi, 

sebuah pasangan gaya dengan besaran yang sama dan bekerja pada dua benda dengan perbedaan rasio 
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masa yang besar, benda yang berat akan sulit untuk bergerak sedangkan benda yang ringan akan sangat 

mudah untuk bergerak. Dengan demikian, gerakan dari sebuah partikel berat dapat diabaikan jika 

dibandingkan dengan gerak pada partikel ringan dengan kata lain, sepanjang gerakan partikel ringan yang 

menjadi perhatian utama, kita bisa nyatakan bahwa partikel berat berada pada posisi diam yang tetap.  

M. Born dan J. B. Oppenheimer menerapkan sebuah ide yang didasarkan pada rasio masa yang 

besar pada sistem yang terdiri dari inti dan elektron, dan pada tahun 1927 mereka memperkenalkan 

sebuah pendekatan adiabatik atau pendekatan Born-Oppenheimer di mana inti atom adalah tetap ketika 

kita sedang meninjau gerak elektron. Dalam pendekatan ini, kita mengabaikan Kn dari Ĥ  yang lengkap 

pada persamaan di atas dan Hamiltonian berikut yang disebut sebagai Hamiltonian elektronik 

digunakan. 

eĤ

enenee UU  U  K H +++=ˆ        (4.8) 

Di sini, Un dapat diabaikan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan gerakan elektron, karena di 

dalamnya tidak terdapat koordinat elektron. Dalam usaha untuk membahas kestabilan sistem atau gaya 

yang bekerja pada inti, Unn sebaiknya dimasukkan ke dalam . Marilah kita mengandaikan bahwa 

persamaan eigen untuk He yang juga persamaan eigen untuk elektron-elektron  telah berhasil 

dipecahkan. Untuk lebih menjelaskan arti dari koordinat, koordinat inti dan koordinat elektron masing-

masing dinyatakan oleh R dan r. Dengan notasi ini, persamaan eigen untuk elektron dinyatakan dengan 

eĤ

ψψ  u H e =ˆ

),()(),(),(ˆ rRR u rRrRH e ψψ =        (4.9) 

Kita perlu dicatat di sini bahwa R merepresentasikan parameter dari koordinat inti atom yang tetap. Jika 

R bergeser maka  akan berubah dan akan menghasilkan fungsi eigen eĤ ψ  dan nilai eigen u yang 

termodifikasi. Ketika ),( rRψ  telah diperoleh, maka kemudian kita dapat mengetahui distribusi 

probabilitas untuk menemukan elektron di sekitar inti atom yang diam. Demikian pula, saat  dapat 

ditentukan, kita akan mengetahui energi pada konfigurasi inti yang diam. Nilai-nilai dari fungsi  

bergantung pada R. Penurunan pada u akan mengakibatkan situasi yang lebih stabil secara energetik dan 

peningkatan u akan membawa pada sistem yang tidak stabil. Ini memberi arti bahwa  adalah energi 

potensial untuk gerakan inti atom yang perubahannya bergantung pada posisi-posisi relatif dari inti atom. 

Hal ini dapat terlihat pada arti dari Hamiltonian yang lengkap 

)(Ru

)(Ru

)(Ru

Ĥ  yang dinyatakan oleh , en H   K H ˆˆ +=
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dan juga dari arti Hamiltonian berikut yang dapat diturunkan dari Ĥ  dengan mengganti  dengan nilai 

eigen . 

eĤ

)(Ru

u(R) K H nn +=ˆ         (4.10) 

nĤ  adalah Hamiltonian untuk gerakan inti dalam pendekatan adiabatik,  adalah energi kinetik dan 

 menyatakan energi potensial. Dalam ruang lingkup ini maka  disebut sebagai potensial 

adiabatik. Sebagaimana akan didiskusikan di bawah ini, dari fungsi  kita dapat memperoleh 

informasi tentang konfigurasi inti yang stabil (seperti struktur molekul untuk molekul), panas dari reaksi 

(berkaitan dengan energi ikatan dari molekul diatomik) dan kekuatan dari ikatan kimia.  

nK

)(Ru )(Ru

)(Ru

 Marilah kita menyelesaikan persamaan eigen Ĥ  dalam persamaan (4.1). 

Ψ=Ψ EĤ           (4.11) 

Nilai eigen E adalah untuk energi total termasuk di dalamnya untuk gerakan elektron dan inti atom. 

Dengan memperhatikan bahwa fungsi eigen ),( rRψ  dalam persamaan (4.9) untuk gerakan elektron 

menggambarkan perilaku elektron dengan inti yang hampir diam, kita dapat mengasumsikan bentuk 

berikut untuk fungsi gelombang . Ψ

),( rR(R)ψΨ(R,r) φ=         (4.12) 

Dengan memasukkan persamaan (4.12) ke dalam persamaan (4.11) diikuti dengan penggunaan 

persamaan (4.9), pendekatan dari  dan berdasarkan pada pertimbangan di atas tentang 

perubahan yang lambat untuk 

0),( =∆ rRAψ

),( rRψ  terhadap R, maka kita akan mendapatkan persamaan berikut. 

)()(ˆ RERH n φφ =         (4.13) 

Dengan mencari solusi dari persamaan ini, kita akan mendapatkan tingkat-tingkat energi baik itu untuk 

gerakan inti maupun gerakan elektron. Energi yang diperoleh dari persamaan (4.13) mengan dung energi 

translasi, rotasi dan vibrasi disamping energi untuk gerakan elektron. Metoda-metoda untuk memisahkan 

gerak translasi, rotasi dan vibrasi telah dipelajari pada bagian 1.12 yaitu pada sistem dengan dua partikel 

(molekul diatomik) 
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4.1.3 Potensial adiabatik untuk molekul diatomik 

 Ketika potensial adiabatik diberikan untuk sebuah sistem poliatomik, berbagai sifat dapat 

ditentukan. Marilah kita mempelajari sifat-sifat ini untuk sistem diatomik sebagai sebuah contoh.  

untuk sebuah molekul diatomik secara umum adalah sebuah kurva yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

R adalah jarak antar inti atau dua atom yang terpisah berkaitan dengan limit pemisahan  

)(Ru

∞→R . Dalam 

gambar,  akan menurun jika kita bergerak dari )(Ru ∞=R  menuju jarak yang lebih pendek antara dua 

buah inti. Kedua inti secara bersama-sama akan mengalami gaya tarik-menarik yang berkaitan dengan 

menurunnya energi. Ini berarti bahwa terdapat gaya ikat. Penurunan jarak yang berlanjut akan 

menyebabkan nilai minimum dari  pada suatu jarak  dan untuk jarak yang lebih dekat lagi  

akan meningkat secara cepat. Ini memberikan indikasi bahwa untuk R < R

)(Ru eR )(Ru

e, atom-atom akan saling tolak-

menolak secara kuat. Gaya F dapat didefinisikan sebagai F = dU/dR, yang secara formal menyatakan 

sebuah gaya yang bekerja sepanjang jarak antar atom R. Untuk R < Re F akan menjadi positif dan 

menyebabkan gaya tolak-menolak antar inti. Untuk R > Re akan menjadi negatif dan akan menyebabkan 

gaya tarik-menarik antar inti.  disebut sebagai jarak keseimbangan antar inti yang juga berarti panjang 

ikatan atau jarak interatomik yang merupakan sebuah konstanta yang sangat penting yang menentukan 

struktur molekul. 

eR

Gambar 4.2  Kurva potensial energi untuk sebuah molekul diatomik 

 Besarnya energi stabilisasi yang berkaitan dengan pembentukan sebuah molekul disebut sebagai 

energi ikatan dan didefinisikan dalam besaran De berikut ini.  
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)()( ee RuuD −∞=         (4.14) 

Energi ikatan secara kasar sama dengan energi disosiasi, meskipun beberapa koreksi untuk energi termal 

dan enegi titik nol (zero point energy) perlu dilakukan jika kita ingin membandingkannya secara langsung 

dengan panas reaksi yang diukur. Jika energi ikatan kecil, koreksi untuk energi panas menjadi sangat 

penting. Ketika temperatur sangat tinggi dan energi termal melampaui energi ikatan, molekul akan 

cenderung untuk terurai dan menjadi tidak stabil.  

 Pada daerah di sekitar titik keseimbangan R = Re dalam kurva potensial adiabatik , gaya 

pembalik (restoring force) akan muncul dan besarnya akan sebanding dengan . Menurut hukum 

Hooke ( ), ikatan yang memanjang akan cenderung untuk mengkerut dan sebaliknya ikatan 

yang mengkerut akan cenderung untuk memanjang. Gaya yang konstan memberikan indikasi bahwa 

besaran dari konstanta pegas dapat diperoleh dari turunan kedua  sebagai berikut.   

)(Ru

eRRR −=∆

RkF ∆−=

)(Ru

2

2

dR
udk =  (diferensiasi harus dilakukan pada R = Re)    (4.15) 

Rumus ini dapat diturunkan dari ekspansi deret pangkat untuk  dalam suku-suku  di 

sekitar R = R

)(Ru eRRR −=∆

e. Sebuah diferensiasi akan menghasilkan gaya F yang kemudian diikuti oleh perbandingan 

terhadap hukum Hooke, pengabaian terhadap suku yang lebih tinggi akan memberikan rumusan untuk k.  

Ketika konstanta gaya k untuk ikatan pegas bersama dengan masa tereduksi diketahui, frekuensi 

vibrasi dalam pendekatan harmonik diberikan oleh persamaan berikut.  

  
µπ

ν k
2
1

=          (4.16) 

Energi titik nol  dari osilator harmonik diberikan oleh 0
νE

µπ
νν

khhE
42

10 ==         (4.17) 

Keadaan dasar dari sebuah molekul diatomik bukan merupakan energi minimum dari potensial adiabatik. 

Ini jelas berkaitan dengan penjelasan dari energi titik-nol dalam bagian 1.10. Karenanya, energi total yang 
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diperlukan untuk pemecahan (energi disosiasi) D0 lebih kecil dari energi ikatan de dengan adanya energi 

titik nol vibrasi Eν. 

           (4.18) 0
0 νEDD e −=

Sebagaimana dapat dilihat di atas, kurva energi potensial adiabatik akan memberikan beberapa 

kuantitas penting sebagai berikut.  

 (1) Panjang ikatan (keseimbangan jarak antar inti) Re

 (2) Energi ikatan De

 (3) Konstanta pegas dari ikatan (konstanta gaya) k 

 (4) Frekuensi vibrasi ν 

 (5) Energi vibrasi titik nol  0
νE

 (6) Energi disosiasi D0 

 

 

Contoh 4.1  P. M. Morse mengusulkan sebuah rumus eksperimental dari kurva potensial adiabatik 

untuk molekul diatomik yang diberikan oleh  

]e  D[eM(R) )/aR(R)/aR(R 00 22 −−−− −=  

Ini disebut sebagai potensial Morse. Dengan menggunakan potensial ini, dapatkan (1) jarak 

keseimbangan antar inti Re, (2) Energi ikatan De, (3) Konstanta gaya k, dan (4) Frekuensi vibrasi ν. Dalam 

perhitungan ν, asumsikan sebuah osilator harmonik dengan masa tereduksi µ. 

 

 (Jawaban)  Dalam masalah ini kita dapat menuliskan u(R) = M(R), dan kita memperoleh  
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= )/a-(R-R)/a(R-R- e

a
  - e

a
- D 

dR
du

00
122 2  

     [ ] )/a-(R-R)/a(R-R e  e
a

 D 00 12
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= −  

Untuk memenuhi kondisi keseimbangan, nilai dari persamaan ini haruslah sama dengan nol. Dengan 

demikian tanda kurung disebelah kanan harus sama dengan nol dan kita akan mendapatkan kondisi yaitu 

R = R0. 

Karenanya, 

0RRe =          (1) 

Berikutnya kita menghitung . )()( ee RuuD −∞=

 D]   D[ )M(R) M( De =−−=−∞= 2100      (2) 

Kemudian kita menghitung . 22u/dR dk =

2

2

dR
Mdk =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= −−−− )/aR(R)/aR(R e

a
 e

a
 D 00

2
2

2 122  

Dengan memasukkan kondisi keseimbangan R = Re = R0, kita memperoleh  

  2

22 2122
a
D

aa
Dk =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=        (3) 

Dengan mengasumsikan bentuk sebagai sebuah osilator harmonik, 

  
µπ

ν k
2
1

=  

Dengan memasukkan persamaan di atas (3) untuk k dalam persamaan ini kita akan memperoleh 
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µπ

ν D
a

2
2
1

=  

 

4.2  Gaya ikat dan kerapatan elektron 
 

Dalam bagian sebelumnya kita mempelajari hubungan antara kemiringan potensial adiabatik dan 

gaya ikat. Dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gaya-gaya ikat yang menghubungkan inti 

atom berkaitan dengan perilaku mekanika kuantum dan menjelaskan hal yang menyebabkan ikatan kimia.  

4.2.1 Gaya-gaya yang bekerja pada inti dan teorema elektrostatik Feynman 

Gaya yang bekerja pada masing-masing atom dapat dihitung melalui proses diferensiasi potensial 

diabatik u  terhadap masing-masing koordinat inti. Sebagai contoh, gaya yang bekerja pada inti A (FA)x, 

sepanjang koordinat x (xA) diberikan oleh persamaan berikut.  

  
A

xA dx
duF −=)(          (4.19) 

R. P. Feynman memberikan sebuah teori pada tahun 1939 yang menyatakan bahwa sisi sebelah kanan 

dalam persamaan (4.19) berhubungan dengan distribusi spasial elektron berdasarkan pada pendekatan 

adiabatik. ydz(x,y,z)dxdρ diperkenalkan sebagai sebuah kuantitas yang mengindikasikan berapa banyak 

elektron yang berada dalam sebuah elemen volume dxdydz . ρ adalah sebuah besaran yang bergantung 

pada koordinat spasial dan disebut sebagai kerapatan elektron. Kerapatan ini berkaitan dengan semua 

elektron yang berada dalam sistem dan dengan demikian disebut sebagai rapat elektron total. Harus 

diperhatikan di sini bahwa ρ adalah besaran kerapatan bukannya probabilitas kerapatan dengan demikian, 

integrasi terhadap ρ pada seluruh ruang akan menghasilkan jumlah total elektron N.  

∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

=  Ndydz ρ(x,y,z)dx        (4.20) 

Kerapatan elektron ρ dapat dihitung dari persamaan berikut dengan syarat bahwa fungsi-fungsi 

orbital yang terisi  dan juga bilangan okupasinya  diketahui.  iφ in
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∑=
i

ii ||n 2 φρ          (4.21) 

Dari prinsip Pauli, bilangan okupasi  adalah 0, 1, atau 2, bergantung pada konfigurasi elektron. Jika ρ 

diperoleh dengan mekanika kuantum, distribuasi spasial muatan negatif yang disebabkan oleh elektron 

diberikan oleh 

in

ydz(x,y,z)dxdeρ− .  

 Gaya yang bekerja pada inti dapat diekspresikan dengan kerapatan elektron sebagai berikut.  

[Teorema elektrostatik Feynman] 

Gaya yang bekerja pada sebuah inti merupakan gaya resultan dari penjumlahan semua gaya tolak-

menolak elektrostatik yang disebabkan oleh seluruh kerapatan elektron. Ini disebut sebagai 

teorema elektrostatik Feynman.  

Dikarenakan gaya resultan adalah sebuah besaran vektor, penjumlahannya harus dilakukan dengan 

memperhatikan arah. Sebagaimana telah dipelajari pada Bab 1, gaya elektrostatik yang bekerja pada atom 

A , yang berada pada posisi vektor RA, dengan sebuah bilangan atom ZA dan dengan muatan listrik 

 yang disebabkan oleh sebuah muatan listrik Q  yang ditempatkan pada sebuah vektor posisi r 

diberikan oleh 

eZQ AA =

  2
04 A

AQQ
F

Rr −
=

πε
(F < 0 untuk tarik menarik, F > 0 untuk tolak menolak) 

Dalam perumusan ini, arah dari vektor-vektor tidak dispesifikasi. Vektor gaya memiliki arah yang 

berlawanan dengan posisi dari muatan yang lain, ketika gaya tersebut merupakan gaya tolak menolak 

antara muatan dengan tanda yang sama. Vektor unit dari arah ini dinyatakan sebagai . 

Dengan menggunakan hubungan ini, vektor gaya F pada atom A yang disebabkan oleh sebuah muatan 

listrik  yang ditempatkan pada r diberikan oleh  

|)/| ( AA RrRr −−−

Q

)(
4

)(
3

0

rE
Rr

Rr
F A

A

AA Q
QQ

−=
−

−
=

πε
        (4.22) 

Di sini , 
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04

)(
)(

A

AA
A

Q

Rr

Rr
rE

−

−
=

πε
        (4.23) 

EA merepresentasikan gaya pada sebuah unit muatan pada r yang disebabkan oleh muatan pada inti A 

dan ini disebut sebagai medan listrik. Persamaan (4.22) menyatakan reaksi yang memiliki besaran gaya 

yang sama pada arah yang berlawanan terhadap gaya pada sebuah muatan listrik Q pada r dalam 

pengaruh medan listrik yang disebabkan oleh inti A.  

Argumen-argumen di atas akan memberikan teorema berikut. 

[Teorema] Gaya elektrostatik yang bekerja pada sebuah partikel bermuatan sama dengan gaya 

resultan dari seluruh reaksi terhadap gaya-gaya pada partikel bermuatan yang lain yang disebabkan 

oleh partikel itu sendiri.  

Dengan menggunakan teorema ini dan perumusan medan listrik, maka sebuah ekspresi 

matematika untuk vektor gaya FA yang bekerja pada sebuah inti A yang berasal dari teorema elektrostatik 

Feynman dapat ditulis sebagai berikut.  

∫ ∑
≠

−=
)(

)()()(
ABB

BABAA eZdre RErErF ρ       (4.24) 

Dalam rumus ini, elemen volume tiga dimensi dxdydz  ditulis sebagai . Integrasi terhadap suku 

pertama di sisi kanan pada persamaan (4.24) adalah gaya resultan tarik-menarik yang disebabkan oleh 

kerapatan elektron yang terdistribusi secara spasial dan suku kedua adalah gaya resultan yang disebabkan 

oleh inti lain yang memiliki bilangan atom Z

rd

B. Karena arah dari EA didefinisikan pada arah muatan yang 

lain, gaya tarik-menariknya adalah positif sementara gaya tolak-menolaknya adalah negatif di dalam 

persamaan (2.24). 

4.2.2 Daerah ikatan dan daerah anti ikatan 

Apakah kerapatan elektron akan memberikan gaya tarik-menarik atau tolak menolak, hal itu akan 

bergantung secara sederhana pada di daerah mana kerapatan elektron tersebut diletakkan secara spasial. 

Dalam usaha untuk memahami hal ini, marilah kita mempelajari dua kasus yang ditunjukkan dalam 

Gambar 4.3, (a) sebuah elektron diletakkan di tengah antara dua buah proton dan (b) sebuah elektron 

diletakkan di luar pada jarak setengah dari jarak antara proton.  
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Dalam kasus (a), jarak antara elektron di titik tengah dan sebuah proton adalah setengah dari 

jarak antara proton dan dengan demikian gaya tarik-menarik pada proton yang disebabkan oleh elektron 

adalah empat kali lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak menolak antar proton (lihat Contoh 1.2). 

Pada situasi (a), kedua proton akan mendekat satu dengan yang lainnya, disebabkan oleh gaya tarik-

menarik elektron melebihi gaya tolak antara proton. Dalam kasus (b), proton berada dekat dengan 

elektron akan tertarik keluar oleh elektron dengan besaran gaya yang sama dengan kasus dalam (a), di 

mana proton yang lain dalam jarak yang jauh ditarik kearah yang sama akan tetapi sangat lemah dengan 

besaran (1/3)2 kali dari gaya yang bekerja pada proton dalam jarak yang pendek. Meskipun dalam kasus 

ini elektron menarik kedua proton ke arah kanan, proton yang terdekat akan tertarik lebih kuat dan akan 

mengakibatkan pemisahan relatif dari proton. Efek yang terjadi dalam (b) akan mempercepat gaya tolak-

menolak antara dua buah proton. 

 

Gambar 4.3  Daerah ikatan dan daerah anti ikatan 

Berdasarkan pada ilustrasi dalam Gambar 4.3, gaya-gaya pada sebuah pasangan muatan positif 

yang disebabkan oleh muatan negatif dapat diklasifikasikan dalam kasus-kasus sebagai berikut.  

(1) Gaya yang disebabkan oleh muatan negatif mengikat dua buah inti secara relatif.  

(2) Gaya yang disebabkan oleh muatan negatif memisahkan dua inti secara relatif.  
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Klasifikasi ini membagi setiap titik spasial ke dalam daerah terikat (daerah ikatan) dan daerah tidak terikat 

(daerah anti ikatan) atau perbatasan antara daerah terikat dan tidak terikat. 

 Ketika sepasang inti saling tarik-menarik oleh gaya yang disebabkan oleh kerapatan elektron 

dalam daerah terikat, yang menghilangkan gaya tolak-menolak di antara mereka, inti-inti tersebut secara 

bersama-sama terikat dan membentuk ikatan. Mekanisme ini akan menghasilkan sebuah ikatan kimia 

yang disebabkan oleh perilaku kerapatan elektron. Ketika sebuah ikatan kimia telah dihasilkan donasi-

resepsi oleh oksidasi-reduksi, penyerapan cahaya atau variasi dari vibrasi distribusi elektron yang 

disebabkan oleh atom atau molekekul lain dapat menyebabkan perubahan pada keseimbangan antara 

gaya ikat dan gaya anti ikatan. Bergantung pada situasi, ikatan dapat dikuatkan dan menjadi pendek dan 

kebalikannya ikatan dapat dilemahkan dan menjadi panjang atau bahkan terputus. Dalam cara ini, 

bergantung pada bagaimana kerapatan elektron terdistribusi pada daerah ikatan dan anti ikatan, ikatan-

ikatan kimia dapat dibuat atau diputus.  

4.2.3 Teorema virial 

Kita telah mempelajari bahwa gaya ikatan disebabkan oleh aksi dari kerapatan elektron. Teorema 

elektrostatik Feynman, akan tetapi, akan kehilangan signifikansinya jika kerapatan elektron tidak secara 

akurat diperoleh. Kerapan elektron yang akurat memerlukan fungsi gelombang yang akurat. Dalam usaha 

untuk melakukan tes terhadap akurasi fungsi gelombang, teorema virial berikut sering digunakan.  

Teorema virial dinyatakan dengan menggunakan jarak antar inti R sebagai berikut.  

0)(2 =++
dR

RduRUK        (4.25) 

)(Ru  adalah potensial adiabatik dalam pendekatan Born-Oppenheimer, dan K  dan U  adalah nilai 

ekspektasi masing-masing untuk energi kinetik dan energi potensial. Pada jarak keseimbangan antar inti, 

suku terakhir dalam persamaan (4.25) adalah sama dengan nol dan dengan demikian kuantitas berikut 

akan sama dengan 2.  

2=−
K
U

         (4.26) 
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Nilai yang dihitung pada sisi sebelah kiri akan berbeda dengan 2, jika fungsi gelombang tidaklah akurat, 

dan rasio ini disebut sebagai rasio virial dalam persamaan (4.26) dan memiliki arti penting untuk 

melakukan tes terhadap kualitas fungsi gelombang. Persamaan (4.26) juga dapat diterapkan pada sebuah 

atom. Hubungan dalam persamaan (4.26) secara umum berlaku untuk sebuah sistem dengan sebuah 

energi potensial dengan perbandingan terbalik dari pangkat terhadap jarak seperti pada gaya Coulomb.   

 

4.3  Metoda orbital molekul 
 

Sebuah fungsi orbital menyatakan gerakan elektron dan disebut sebagai orbital atomik (AO) untuk 

sebuah atom dan orbital molekul (MO) untuk sebuah molekul. Sebuah pendekatan dengan 

menggunakan orbital molekul untuk berbagai masalah dalam kimia disebut sebagai metoda orbital 

molekul. Sebuah teknik yang fundamental untuk memperoleh orbital molekul adalah metoda SCF yang 

didasarkan pada persamaan Hatree-Fock yang telah dipelajari pada bagian 3.3. Pada bagian ini, kita akan 

mempelajari sebuah metoda SCF dengan menggunakan kombinasi linier sebagai cara yang paling ampuh 

dalam kimia kuantum dan juga aplikasinya pada metoda orbital molekul.   

 Hingga sekitar tahun 1980, bidang ini telah menjadi bidang yang sangat khusus dan terbatas 

hanya pada mereka yang bekerja pada bidang kimia kuantum. Akan tetapi perkembangan terakhir pada 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer telah membuat hal ini dapat dilakukan oleh banyak orang 

bahkan untuk mereka yang tidak memperoleh latihan khusus dalam kimia untuk menggunakan metoda 

orbital molekul. Setelah tahun 1990, kecenderungan ini semakin meningkat. Dengan demikian kita akan 

mempelajari beberapa ide dasar dan teknik untuk perhitungan yang sebenarnya yang digunakan dalam 

kimia kuantum.  

4.3.1 Metoda SCF dengan menggunakan kombinasi linier 

 Meskipun metoda Hatree-Fock yang telah dipelajari pada bagian 3.3 adalah metoda umum untuk 

menentukan fungsi orbital berdasarkan prinsip variasi, penerapannya hampir tidak mungkin kecuali pada 

atom-atom atau molekul diatomik sederhana. Jika kita menggunakan kombinasi linier dari beberapa 

fungsi yang diketahui yang disebut sebagai fungsi basis atau himpunan basis, masalah untuk menentukan 

fungsi orbital direduksi menjadi masalah untuk melakukan perhitungan numerik yang mungkin 

sebagaimana telah dipelajari pada metoda variasi Ritz dalam bagian 3.2. Kita dapat memperoleh fungsi 

 164



orbital yang terbaik dan dapat dinyatakan dalam suku-suku yang merupakan kombinasi linier dari 

himpunan basis.  

 Fungsi orbital {  akan ditentukan dan diekspansi dalam suku-suku yang merupakan kombinasi 

linier dari fungsi basis . 

}iφ

N21  , ... , , χχχ

∑
=

N

p
ppii C

1

χφ           (4.27) 

C. C. Roothaan telah menurunkan sebuah himpunan dari persamaan simultan untuk menentukan fungsi 

orbital terbaik dalam batasan yang diberikan oleh himpunan basis dengan mengatur koefisien pada 

tahun 1951. Kita tidak akan menjelaskan secara detil fungsi-fungsi ini. Gambaran yang penting adalah 

sebagai berikut. Untuk sebuah himpunan basis yang terdiri dari N buah fungsi yang bergantung secara 

linier, masalahnya akan tereduksi menjadi bagaimana memecahkan persamaan sekular dengan orde N, 

sebagaimana dalam metoda variasi Ritz. Teknik SCF digunakan untuk memecahkan persamaan sekular 

dalam cara yang iteratif sehingga sebuah himpunan dari solusi SCF diperoleh sebagaimana dalam metoda 

Hatree-Fock. Konsekuensinya, kita dapat memperoleh koefisien  yang menentukan bentuk dari 

orbital dan juga energi orbitalnya . Sebagai tambahan, energi total dari sistem, yang dapat disebut 

sebagai energi SCF dapat diperoleh sebagai sebuah pendekatan dari energi keadaan dasar. Untuk molekul, 

beberapa struktur khusus dengan posisi inti yang tetap diasumsikan berada pada pendekatan adiabatik. 

Penggunaan prosedur SCF yang konsisten dengan memvariasikan struktur molekul akan menghasilkan 

potensial adiabatik terdekat. Metoda SCF dengan menggunakan kombinasi linier oleh Roothan secara 

krusial bergantung pada pemilihan fungsi basis . 

}{ piC

}{ piC

}{ iε

}{ Pχ

 Ketidaksamaan berikut berlaku pada energi Hatree-Fock SCF, EHF, energi SCF dalam 

pendekatan kombinasi linier ELC dan keadaan dasar EG yang sebenarnya.  

LCHFG E  E  E ≤≤         (4.28) 

Kesamaan di atas hanya berlaku untuk sistem dengan satu elektron. Untuk sistem dengan elektron 

banyak, kesamaan tersebut tidak berlaku dan energi korelasi elektron EHF - EG = ECORR, selalu positif. 

Sebagai tambahan ELC-EHF juga positif untuk sistem elektron banyak, yang disebabkan oleh 
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ketidaklengkapan himpunan basis karena jumlah fungsi basis yang terbatas tidak dapat membentuk 

sebuah sistem yang lengkap. 

4.3.2 Fungsi-fungsi basis 

Untuk mendapatkan orbital molekul dalam pendekatan kombinasi linier, fungsi orbital atomik 

seperti 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz untuk atom-atom yang membentuk sebuah molekul digunakan sebagai fungsi 

basis. Ide ini datang dari konsep kimia tradisional bahwa sebuah molekul terdiri dari atom. Dari sudut 

pandang fisika, orbital molekul ditinjau sebagai sebuah superposisi dari gelombang elektron dan orbital 

atomik disebabkan oleh karena sebuah elektron yang berada dekat dengan sebuah atom tertentu 

diharapkan akan berlaku sama dengan orbital atom tersebut.  

 Meskipun beberapa cara untuk membangun sebuah basis telah diajukan, satu pilihan standar 

untuk atom individual adalah menggunakan semua orbital atom dari kulit terdalam hingga elektron 

valensi dalam keadaan dasar atomiknya. Sebagai contoh untuk sebuah atom nitrogen, lima jenis orbital 1s, 

2s, 2px, 2py, 2pz digunakan sebagai fungsi orbital atomik. Untuk sebuah atom alkali atau sebuah atom alkali 

tanah, orbital np dimasukkan sebagai tambahan dari orbital ns. Himpunan basis yang demikian itu disebut 

sebagai basis minimal. Basis minimal adalah basis standar untuk memperoleh orbital molekul dan kita 

dapat mengasumsikan himpunan basis ini jika tidak ada hal-hal khusus lainnya.  

 Untuk perhitungan kimia kuantum yang detil, kita perlu memperhatikan pilihan-pilihan dari 

fungsi basis. Jika kita menggunakan sejumlah tambahan fungsi basis untuk meningkatkan ketelitian 

perhitungan, ukuran pekerjaan komputasi (waktu komputasi dan ukuran memori) yang besar tidak dapat 

dihindari dan akan meningkat. Dalam usaha untuk menghindari ekspansi perhitungan komputasi yang 

tidak diperlukan, fungsi basis yang dipilih secara hati-hati harus ditambahkan bergantung pada akurasi 

perhitungan yang diperlukan. Untuk gambaran yang lebih baik pada elektron valensi, fungsi orbital 

valensi dengan berbagai ekspansi spasial digunakan lipat dua atau tiga sebagai tambahan terhadap fungsi 

standar. Himpunan basis seperti ini disebut sebagai basis valensi yang terpisah. Fungsi orbital atomik 

dengan bilangan kuantum orbital azimut yang lebih tinggi sering ditingkatkan untuk mengatur bentuk 

dari fungsi gelombang elektron dari setiap atom individu bergantung situasi dalam molekul. Tipe fungsi 

gelombang yang ditingkatkan ini disebut sebagai fungsi polarisasi. Sebagai contoh, sebuah himpunan 

basis yang hanya terdiri dari fungsi tipe s dan p ditingkatkan oleh fungsi tipe d sebagai fungsi polarisasi. 

Lebih lanjut, elektron yang tidak terikat secara kuat seperti pada elektron tambahan dalam ion negatif 
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memerlukan fungsi yang melebar yang mencangkup area yang jauh di mana tambahan elektron tersebut 

didistribusikan.  

 Fungsi orbital atomik sebagai fungsi basis tidak perlu fungsi orbital atomik yang eksak. Dalam 

perhitungan yang sebenarnya, bentuk pendekatan dari fungsi orbital atomik telah digunakan secara 

umum dengan memperhatikan pengaturan yang mudah pada berbagai jenis integral. Untuk fungsi 

pendekatan seperti itu, fungsi orbital yang proporsional dengan  yang diusulkan oleh Slater dan 

disebut sebagai orbital tipe Slater (STO) telah digunakan secara luas digunakan dalam tahun-tahun 

terakhir dan analoginya telah diperluas dalam suku-suku yang terdiri dari beberapa fungsi Gaussian 

dengan sebuah faktor  dan disebut sebagai STO-nG jika jumlah fungsi Gaussiannya adalah n. 

Beberapa himpunan basis lain yang terdiri dari beberapa Gausian seperti 4-31G dan 6-31G 

dikembangkan oleh J. A. Pople dan koleganya dan secara ekstensif digunakan. Penjelasan yang lebih detil 

dari fungsi basis harus dilihat pada buku-buku tentang metoda orbital dan perhitungan kimia kuantum. 

Metoda SCF dengan pendekatan kombinasi linier digunakan tidak hanya untuk perhitungan orbital 

molekul tetapi juga untuk mendapatkan orbital atomik yang tepat.  

re ζ−

2re α−

 Konvensi tanda dan arah dari orbital atomik harus dicatat untuk penggunaan praktis. Secara 

prinsip, setiap fungsi orbital atomik dapat dikalikan dengan -1 atau divariasikan tandanya dan tanda 

tesebut dapat dipilih secara bebas untuk setiap atom dalam kebebasan matematika. Akan tetapi dalam 

usaha untuk memahami hasil-hasil perhitungan, kebebasan dalam memilih tanda untuk digunakan dalam 

orbital atomik dapat menyebabkan kebingungan. Untuk orbital dengan kebergantungan arah yang besar 

seperti pada orbital p, sumbu koordinat dapat dipilih secara bebas untuk setiap atom, meskipun analisa 

dan interpretasi menjadi sulit. Ini kemudian menyebabkan bahwa sebuah pilihan sistematik untuk tanda 

dan arah perlu direkomendasikan; biasanya, sumbu koordinat yang sama diasumsikan untuk seluruh 

atom dan tanda untuk jenis orbital yang sama seperti pada 1s, 2p secara umum dipilih. Sebagai contoh, 

tanda untuk orbital 2px dibuat positif pada daerah terluar sepanjang sumbu x yang dipilih umum. Dalam 

banyak program untuk perhitungan kimia kuantum, pilihan sistematik telah digunakan. Akan tetapi 

biasanya tidak ada deskripsi yang dibuat dalam program komputasi dan manualnya serta tidak ada 

penjelasan dalam buku-buku teks. Dengan demikian, untuk mahasiswa, konvensi untuk orbital atomik 

sering membuat kebingungan. Kita juga harus berhati-hati terhadap pemilihan sistem koordinat dan 

tanda-tanda, karena perbedaan konvensi dapat digunakan sesuai kebutuhan seperti pada simetri. Pilihan 

yang berbeda dapat ditemui ketika kita melihat beberapa referensi.  
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Contoh 4.2  Tulislah semua anggota dari basis minimal untuk sebuah molekul air dan berikan jumlah 

total fungsi basisnya.  

(Jawaban)  Lima fungsi basis 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz digunakan untuk atom oksigen. Terdapat dua atom 

hidrogen dan setiap atom menggunakan sebuah orbital 1s. Dengan demikian jumlah total dari fungsi 

basis adalah 5 + 1 + 1= 7. Dengan demikian orbital molekul dari sebuah molekul air dalam basis 

minimal diperoleh sebagai kombinasi linier dari tujuh fungsi basis ini.  

4.3.3 Metoda non empiris dan metoda semi empiris 

Sebuah pendekatan teoritis dengan tidak menggunakan informasi yang empiris kecuali untuk 

bilangan atom, koordinat geometri dan jumlah elektron pada sistem yang dipelajari disebut sebagai 

metoda ab initio (dari awal) atau metoda non empiris. Dalam metoda ab initio, fungsi orbital dan 

energinya ditentukan oleh metoda SCF dalam pendekatan kombinasi linier dan kemudian energi total 

sistem, fungsi gelombang, kerapatan elektron dan sifat-sifat yang lainnya dihitung. Metoda orbital 

molekul non empiris secara umum memerlukan perhitungan integral dalam jumlah yang sangat besar, 

dan jumlahnya adalah pangkat empat kali dari jumlah fungsi basisnya. Untuk alasan ini, perhitungan non 

empiris untuk molekul besar sering berhadapan pada kesulitan yang disebabkan oleh sistem yang terbatas 

pada fasilitas komputasi.   

 Sebuah pendekatan untuk menurunkan waktu komputasi dan jumlah data yang diperlukan untuk 

memperkirakan nilai integral dengan beberapa persamaan yang mengandung parameter empiris disebut 

sebagai metoda semi empiris. Parameter empiris pada metoda semi  empiris diatur sedemikian rupa 

sehingga memberikan hasil yang sebaik mungkin. Dalam metoda orbital molekul semi empiris, hanya 

elektron valensi yang diperlakukan atau dipertimbangkan dan muatan inti sering dikombinasikan dengan 

elektron kulit dalam akan diperlakukan sebagai inti efektif dengan sebuah muatan positif yaitu (bilangan 

atom)-(jumlah elektron dalam). Untuk molekul planar dengan ikatan tidak tersaturasi seperti pada benzen, 

elektron (elektron π) dalam orbital p dengan arah vertikal terhadap bidang molekul saja yang 

diperhitungkan dan pendekatan yang demikian itu disebut sebagai pendekatan elektron π. Dalam sebuah 

metoda orbital molekul sederhana yang diberikan oleh E. Hückel, yang akan diperkenalkan pada bab 

berikut, persamaan eigen untuk mendapatkan orbital molekul disederhanakan dan dengan hanya sebuah 

prosedur untuk memecahkan persamaan sekular yang memberikan fungsi orbital molekul dan energi 

orbitalnya, dengan syarat bahwa integral yang diperlukan telah dihitung sebelumnya dengan suatu 

prosedur.    
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4.3.4 Konfigurasi elektron dan HOMO/LUMO 

 Setelah fungsi orbital  dan orbital energi   diperoleh dengan metoda SCF atau beberapa 

metoda yang lain, kita dapat membangun fungsi gelombang determinan Φ yang berkaitan dengan 

beberapa konfigurasi elektron seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.4 (lihat, keadaan dasar dan 

keadaan tereksitasi dari sebuah atom helium pada bagian 2.7)  

}{ iφ }{ iε

Bilangan okupasi elektron,  untuk sebuah orbital   tanpa spin adalah 0, 1 atau 2 dengan 

memperhatikan prinsip Pauli. Sebuah orbital yang mengandung satu atau dua elektron disebut sebagai 

sebuah orbital terisi. Sebuah orbital dengan  disebut sebagai orbital kosong. Sebuah orbital terisi 

dengan  disebut sebagai orbital molekul yang terisi tunggal (Single Occupied Molecular Orbital-SOMO) 

atau sebuah elektron tidak berpasangan. Sebuah orbital dengan  disebut sebagai orbital terisi 

penuh oleh sebuah pasangan elektron. Di antara orbital yang terisi, orbital molekul tertinggi yang terisi 

disebut sebagai HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) dan orbital molekul terendah yang tidak terisi 

disebut sebagai LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). HOMO, LUMO dan SOMO disebut sebagai 

orbital terdepan dikarenakan orbital-orbital ini berkaitan dengan kereaktifan kimia dan akan dipelajari 

pada Bab 6.  

in iφ

0=in

1=in

2=in

 

Gambar 4.4  HOMO/LUMO dan beberapa konfigurasi elektron 
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 Sebuah konfigurasi elektron yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan disebut sebagai 

sebuah kulit tertutup, sedangkan sebuah konfigurasi elektron dengan beberapa elektron yang tidak 

berpasangan disebut sebagai kulit terbuka. Di antara seluruh konfigurasi elektron yang dibentuk dengan 

jumlah fungsi orbital yang sama dari }{φ , sebuah konfigurasi elektron yang khusus dengan nilai 

ekspektasi yang paling rendah yang diberikan oleh fungsi gelombang determinan Φ disebut sebagai 

konfigurasi elektron dasar. Konfigurasi elektron dasar yang biasanya memberikan jumlah minimum dari 

orbital energi ∑ dapat dinyatakan merepresentasikan keadaan dasar. Dalam konfigurasi elektron 

dasar, orbital terendah hingga HOMO diisi oleh sebuah pasangan elektron. Perkecualiannya, beberapa 

sistem dengan HOMO dan LUMO yang terdegenerasi atau hampir terdegenerasi menyukai untuk 

memiliki sebuah konfigurasi dari dua elektron yang tidak berpasangan dengan spin paralel yang 

diturunkan dari aturan Hund. Konfigurasi elektron yang dihasilkan oleh eksitasi elektron menempati 

orbital yang kosong disebut sebagai konfigurasi elektron tereksitasi. Konfigurasi elektron tereksitasi 

diklasifikasikan pada konfigurasi satu elektron tereksitasi, dua elektron tereksitasi dan seterusnya 

bergantung pada jumlah elektron tereksitasi.  

i iin ε

Ketika penambahan atau pengurangan beberapa elektron dilakukan pada sebuah sistem dengan 

N buah elektron yang netral secara listrik, kita dapat membangun sebuah konfigurasi sebuah sistem 

dengan N + z elektron. Sistem akan menjadi negatif ion jika z > 0 dan menjadi ion positif jika z < 0. 

Konfigurasi elektron untuk ion disebut sebagai konfigurasi ionik (atau terionisasi). 

4.3.5 Energi orbital dan energi ionisasi 

 Dalam kaitannya dengan sebuah ion monopositif, perbedaan antara energi Ei dari sebuah 

konfigurasi ionik Φi dibangun dengan orbital SCF dari sistem netral dan energi Eg dari konfigurasi 

keadaan dasar elektron Φg, Ei-Eg, secara sederhana disamakan dengan -1 dikalikan dengan nilai dari 

orbital energi εi untuk orbital φi yang mana merupakan asal dari elektron yang dilepaskan. 

igi    E E ε−=−         (4.29) 

Persamaan ini dipresentasikan pada tahun 1934 dan disebut sebagai teorema Koopman. Jika kita 

mengasumsikan bahwa Ei - Eg, sama dengan energi ionisasi, kita dapat mengandaikan bahwa -1 kali 

energi orbital SCF yang terisi berkaitan dengan energi ionisasi untuk melepaskan sebuah elektron dari 

suatu orbital. Dengan demikian persamaan berikut berlaku. 
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ii   I ε−=           (4.30) 

Ini disebut sebagai rumus Koopman. Perlakuan yang sama untuk sebuah ion mononegatif akan 

menghasilkan persamaan yang analog yang mengan dung energi orbital εk untuk penambahan elektron 

dan energi Ek untuk konfigurasi ion negatif   

kkg   E E ε−=−          (4.31) 

Jika kita mengasumsikan bahwa sisi sebelah kiri dari persamaan ini merepresentasikan afinitas elektron Ak 

dan kita akan memperoleh 

kk   A ε−=          (4.32) 

Sebagaimana jelas terlihat dari definisi HOMO dan LUMO, afinitas elektron menjadi maksimum 

pada LUMO dan ionisasi energi menjadi minimum pada HOMO dengan ketentuan bahwa konfigurasi 

elektron tersebut merepresentasikan keadaan dasar.  

iHOMOLUMOk  I  I  A A ≤≤≤        (4.33) 

Persamaan di tengah dibatasi pada sistem yang khusus di mana sebuah orbital adalah HOMO dan juga 

LUMO.  

4.3.6 Metoda dengan memasukkan korelasi elektron 

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian 3.3, metoda SCF tidak memperhitungkan efek 

korelasi elektron, metoda interaksi konfigurasi (Configuration Interaction-CI) didasarkan pada pendekatan 

variasi dan metoda Mφller-Pleset (MP) yang didasarkan pada pendekatan gangguan, sangat sering 

digunakan untuk memperhitungkan efek korelasi elektron.  

Dalam metoda CI, kombinasi linier dari berbagai konfigurasi elektron {Φi} sebanyak mungkin 

digunakan untuk memecahkan Ψ=Ψ E Ĥ . 

∑=
j

jjΦCΨ           (4.34) 
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Perhitungan matematika untuk masalah ini adalah sama dengan yang telah disebutkan untuk metoda 

variasi Ritz. Dengan memasukkan konfigurasi elektron sebanyak mungkin untuk mendapat ketepatan 

dan kehandalan yang tinggi tidak sebanding dengan penghematan waktu komputasi dan memori 

komputer untuk mereduksi biaya perhitungan. Kompromi antara keinginan yang berlawanan harus 

dilakukan. Metoda CI sering memerlukan pengetahuan yang khusus untuk memilih pilihan yang pantas 

dari konfigurasi elektron yang perlu dilibatkan. Metoda CI memiliki keunggulan untuk memperoleh 

energi keadaan tereksitasi dan fungsi gelombang disamping pada sifat-sifat keadaan dasar dengan 

meminjam pada sifat-sifat dan karakter metoda variasi Ritz.  

Dalam metoda MP, sebuah operator Hamiltonian yang tidak diganggu  didefinisikan sehingga 

ia dapat memiliki fungsi eigen yang dibangun sebagai fungsi gelombang determinan {Φ

0Ĥ

j} yang berasal 

dari orbital SCF. Dengan demikian, gangguan pada metoda MP, 'Ĥ  diperkenalkan sebagai , 

yang mana merupakan perbedaan antara Hamiltonian eksak 

0
ˆˆ'ˆ HHH −=

Ĥ  dan . Perlakuan pada orde kedua 

telah disebutkan dalam bagian 3.1. Koreksi energi oleh metoda MP mulai dilakukan dari orde kedua yang 

dinyatakan sebagai MP2. Secara umum perlakuan orde ke–n dalam metoda MP dinyatakan sebagai MPn. 

Meskipun sangat mungkin untuk memasukkan suku-suku dengan orde yang lebih tinggi seperti MP3 

atau MP4, suku yang lebih tinggi membutuhkan waktu perhitungan yang sangat lama. Karena tidak 

terdapat kesulitan kecuali untuk pilihan orde n, metoda MP sangat mudah digunakan untuk melakukan 

koreksi terhadap energi keadaan dasar.  

0Ĥ

 

4.4 Perhitungan-perhitungan kimia kuantum 
 

Dalam bagian ini perhitungan kimia kuantum dengan menggunakan metode orbital molekul non 

empiris dibandingkan dengan hasil eksperimen. 

4.4.1 Struktur molekul  

Dengan mencari titik minimum dari energi potensial permukaan yang bergantung pada 

koordinat inti (optimalisasi geometri), kita dapat menentukan struktur molekul. Tabel 4.1 memberikan 

daftar struktur molekul yang dihitung dan perbandingannya dengan eksperimen. Struktur molekul 

ditentukan dengan metoda eksperimental, seperti difraksi elektron dan spektroskopi gelombang mikro. 
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Struktur molekul yang diperoleh secara teoritis dapat digunakan untuk memprediksi spektra gelombang 

mikro dan eksperimen yang lain.  

4.4.2 Vibrasi molekul 

Frekuensi vibrasi ν dapat dihitung dengan kurvatur (turunan kedua) di sekitar titik minimum 

permukaan energi potensial. Table 4.2 memberikan daftar frekuensi vibrasi yang terhitung dalam 

pendekatan harmonik dan perbandingannya dengan frekuensi harmonik eksperimental yang diturunkan 

dari eksperimen dengan asumsi berupa potensial Morse dengan satuan bilangan gelombang (cm-1). 

Meskipun kita tidak akan menjelaskan secara detil untuk menghindari keluar dari kerangka buku ini, 

perhitungan vibrasi molekul sangat berguna untuk memprediksi serapan infra merah (IR) dan juga 

spektra hamburan Raman. Lebih lanjut, pengetahuan tentang vibrasi molekul dapat digunakan untuk 

memperoleh besaran termodinamika yang sangat penting seperti kapasitas panas dan entropi.  

 

 

 

Tabel 4.1  Struktur molekul (Panjang ikatan R/Å dan sudut ikatan θ/O) 
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Tabel 4.2  Vibrasi molekul dari molekul diatomik dalam pendekatan harmonik/cm-1. Frekuensi 

harmonik eksperimental diperoleh dari data yang diamati dengan mengasumsikan potensial Morse. 

 

4.4.3 Panas reaksi 

Perhitungan kimia kuantum dari reaktan dan produk akan menghasilkan panas reaksi, yang mana 

dapat diperoleh dari perubahan energi setelah reaksi. Untuk reaksi A + B → 2C, kita perlu untuk 

menghitung energi E(A), E(B), E(C) dengan metoda orbital molekul dan panas reaksi dapat diperoleh 

sebagai ∆E = 2E(C) - E(A) - E(B). Untuk reaksi endotermik dengan ∆E > 0, dan untuk reaksi 

eksotermik dengan ∆E < 0. Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan untuk panas hasil reaksi dengan 

perbandingan nilai eksperimennya. Meskipun nilai eksperimen dari panas reaksi secara konvensional 

ditunjukkan oleh keadaan stan dar pada tekanan 1 atm dan suhu 298 K, nilai yang tertera pada Tabel 4.3 

adalah untuk suhu 0 K yang dikoreksi dengan energi titik nol sehingga mereka berkaitan dengan nilai-

nilai yang diperoleh secara eksperimen.  

4.4.4 Distribusi elektron dan momen dipol listrik 

 Kita dapat memperoleh distribusi kerapatan elektron dengan perhitungan orbital molekul. 

Gambar 4.5 menunjukkan kerapan elektron pada beberapa molekul. Garis kontur dalam gambar 

ditunjukkan dalam sebuah deret geometri dengan sebuah rasio bernilai 2. HC≡CH, HC≡N, dan N≡N 

disebut sebagai deret isoelektronik, karena mereka memiliki jumlah elektron yang sama, konfigurasi 

elektron yang sama dan bentuk orbital yang sama. Orbital ketiga dan keempat dari bawah adalah orbital 

kulit terdalam, yang kerapatan elektronnya terkonsentrasi di sekitar ini dengan spasi yang sangat sempit. 

Peta yang berada di bawah adalah kontur dari kerapatan elektron total dan peta ini merepresentasikan 

bentuk dari molekul.  
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Distribusi elektron dari sebuah molekul berkaitan dengan polarisasi listriknya. Polarisasi listrik 

dari sebuah molekul direpresentasikan oleh momen dipol listrik. Ketika sebuah muatan listrik  

ditempatkan pada R

iQ

i dalam sebuah grup muatan listrik, momen dipol listrik µ dari sistem ini diberikan 

oleh rumus berikut. 

∑=
i

iiQ Rµ           (4.35) 

Dalam pendekatan adiabatik, kita mungkin memperlakukan elektron sebagai kerapatan elektron dan inti 

yang diam dan ini akan menghasilkan momen dipol listrik yang didasarkan pada teori kuantum dan 

diberikan oleh persamaan berikut.  

∑∫ +−=
A

AAeZdrre R)(ρµ        (4.36) 

Tabel 4.4 memberikan beberapa contoh dari momen dipol listrik yang dihitung secara teoritik dan 

perbandingannya dengan eksperimen. Nilai eksperimen dari momen dipol molekul diperoleh dengan 

eksperimen berikut 

(1) Pengukuran konstanta dielektrik atau indeks refraksi dari gas dan cairan. 

 (2) Pengukuran perubahan dari spektra mikrowave di bawah pengaruh medan listrik (Efek Stark). 

 (3) Pengukuran pada perubahan arah dari berkas molekul di bawah pengaruh medan listrik yang 

dilepaskan melalui sebuah nozel dalam ke dalam ruang vakum.  

Satuan untuk momen dipol, 1 D(debye) = 3.3356 × 10-30 Cm seringkali digunakan. 
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Tabel 4.3  Panas reaksi termasuk energi titik nol pada 0K (satuannya adalah kJmol-1) 

 

 

Tabel 4.4  Momen dipol listrik molekul (dalam satuan 10-30 Cm) 

 

 

 

 176



 

Gambar 4.5 Peta kontur kerapatan elektron 
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4.4.5 Energi ionisasi 

 Energi ionisasi dapat dengan mudah diperoleh dari energi orbital molekul melalui rumus 

Koopman (4.30). Tabel 4.5 memberikan contoh dari energi ionisasi yang dihitung dengan rumus 

Koopman dan perbandingannya dengan nilai eksperimen. Tabel ini hanya menunjukkan energi ionisasi 

terendah yang berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari HOMO. 

Hasil yang lebih baik dengan menggunakan metoda interaksi konfigurasi (CI) juga diberikan untuk 

beberapa molekul. Energi ionisasi dapat diukur dengan eksperimen berikut.  

(1) Pengukuran spektra photoelektron. 

(2) Pengukuran energi minimum yang diperlukan untuk mengionisasi sampel molekul dengan 

tumbukkan terhadap berkas elektron yang dapat dibuat dengan sebuah spektrometer masa.  

 (3) Observasi dan analisis dari deret garis spektra yang disebut sebagai deret Rydberg yang sama 

dengan deret garis spektral atom hidrogen.  

Spektroskopi fotoelektron memberikan tidak hanya energi ionisasi terendah akan tetapi juga energi 

ionisasi yang lain yang berkaitan dengan pemindahan elektron dari berbagai orbital molekul (lihat bagian 

5.8) 
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Tabel 4.5  Energi ionisasi terendah untuk molekul (eV) 

 

Latihan 

4.1  J. E.Lennard-Jones mengusulkan sebuah rumus eksperimental yang menyatakan kurva energi 

potensial dalam molekul yang mengandung bilangan bulat n dan m (biasanya n = 12, m = 6) dan 

konstanta D dan σ.  

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

mn

Rmn
n

Rmn
mDRU σσ)(  

Dengan menggunakan persamaan ini dapatkan jarak keseimbangan antar inti Re dan energi ikatan de.  
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4.2  Hitunglah nilai ekspektasi dari energi potensial U , energi kinetik K  dan rasionya (rasio virial) = 

U / K  untuk fungsi gelombang 1s dari atom hidrogen.  

4.3  Susunlah himpunan basis minimal untuk perhitungan orbital molekul dari molekul formaldehid 

dan jawablah jumlah fungsi basis.   
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5 Orbital Molekul dan Struktur Molekul 
 

Berbagai masalah dalam kimia dapat diselidiki secara teoritis berlandaskan metoda orbital molekul. 
Pendekatan teoritis dapat digolongkan menjadi dua jenis; pertama pendekatan kuantitatif yang 
menghasilkan nilai hitungan yang dapat dibandingkan dengan nilai hasil percobaan dan atau pendekatan 
lainnya adalah pendekatan kualitatif yang memberikan penjelasan dan prediksi hasil percobaan. Paparan 
mendasar tentang pendekatan kuantitatif telah diberikan di bab sebelumnya. Di bab ini, metoda 
penanganan kualitatif dan penggunaannya untuk struktur molekul dan keadaan elektron molekul akan 
dipelajari. Dalam bagian terakhir bab ini, hubungan antara tingkat energi orbital molekul, energi ionisasi, 
dan energi disosiasi akan juga dipelajari dalam hubungan dengan spektra fotoelektron yang diamati. 

5.1 Ion molekul hidrogen dan molekul hidrogen  

5.1.1 Ion molekul hidrogen  

Ion molekul hidrogen terdiri dari atas dua proton dan satu elektron. Di Gambar 5.1 RA; RB, dan r 

menyatakan posisi dua proton A, B, dan elektronnya. Dengan menetapkan posisi proton pada jarak R, 

kita dapat mendeskripsikan gerakan elektronnya dengan menggunakan operator Hamiltonian  berikut: 

  
R

e
r

e
r

e
m

H
BA 0

2

0

2

0

22

4442
ˆ

πεπεπε
+−−∆−=

h      (5.1) 

rA dan rB menyatakan jarak antara elektron dan A ddan. Fungsi gelombang yang merepresentasikan 

gerakan elektron adalah fungsi posisi elektron r, dan fungsi ini berubah seiring dengan perubahan jarak 

antar proton R. 

Gambar 5.1  Ion molekul hidrogen H2
+
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Karena ψ merepresent ektron ion molekul 

hidrogen, fungsi gelombangnya 

bergerak

   (5.2) 

efisien yang menyatakan 

fungsi orbital valensi 1s atom hidrogen, φ . 

      (5.3) 

, jarak antara elektron rA

variabel 1s.  

asikan perilaku elektronnya, fungsi gelombang el

dapat diungkapkan sebagai superposisi gelombang elektron yang 

 mengitari masing-masing proton secara terpisah. Jadi, ion molekul hidrogen dapat diuraikan 

sebagai kombinasi linear orbital atom χA dan χB untuk atom hidrogen. 

  )()()( rCrCr BBAA χχψ +=     

CA; CB adalah ko bobot superposisi χA dan χB. Sebagai χA dan χB  digunakan 

1s

  Bar
Bs ear /2/32/1

1 )( −−−= πφ  

Untuk χA dan χB , rB dan proton yang terkaitnya A, B harus digunakan sebagai 

)(
)(

1

1

BsB

AsA

r
r

φχ
φχ

=
=

           (5.4) 

Kini, anggap nilai ekspektasi u  dari operator yang bekerja pada ψ pada persamaan (5.2). 

  

Ĥ

∫
=

dr
∫u

ψψ *
         (5.5) 

Menimimalisasi u berdasarkan metoda variasi Ritz menghasilkan persamaan simultan berikut (lihat 

kembali bagian 3.2). 

=−+−

drHψψ * ˆ

  (
0)()(
0)() =−+

BA

BA

CuCuS
CuSCu

αβ
− βα        (5.6) 

Sebagai ganti integral-integral berikut termasuk fungsi orbital atom χA dan χB, simbol α, β dan S 

digunakan dalam persamaan di atas. 

βji  ⎧
=

α
χχ drĤ*  ∫ ⎩

⎨ )(
)(

ji
ji

≠
=        (5.7) 
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    ∫ ⎩
⎨
⎧

=
S

drji
1*χχ

)(
)(

ji
ji

≠
=        (5.8) 

Dalam persamaan di atas, i dan j merujuk pada proton A dan B, tetapi untuk α misalnya tidak perlu 

diberikan spesifikasi khusus kation A dan B, karena kedua proton adalah partikel yang sama. 

Di antara integral dalam persamaan (5.7) dan (5.8), nilai terintegrasi bergantung pada jarak R 

antar proton, kecuali integral untuk kondisi normalisasi fungsi 1s. α, β dan S adalah integral yang 

mengandung fungsi eksponensial, yang dapat dihitung berdasarkan pengetahuan matematik tingkat 

pertama. Walaupun detailnya tidak akan diberikan di sini, fitur kualitatif integralnya dirangkumkan di 

bawah ini: 

Integral tumpang tindih S memenuhi ketidaksamaan berikut. 

           (5.9) 10 << S

Sebagai diperlihatkan di Gambar 5.2, S →1 dalam limit R → 0, dan S→ 0 dalam limit R → ∞. α dan β 

mendekati +1 dalam limit R → 0. Walaupun energi potensial akibat gaya tarik-menarik antara elektron 

dan proton menjad hanya dua kali dari dalam atom hidrogen di limit R → 0, energi potensial tolakan dua 

proton yang berkaitan dengan suku terakhir di persamaan (5.1) menjadi tak hingga ketika R→0. Nilai α 

untuk R→∞ cocok dengan energi orbital 1s atom hidrogen, karena interaksinya dengan proton lain 

dapat diabaikan. Nilai β untuk R→∞ menghasilkan β→0, sebaba paling tidak fungsi orbital menjadi nol 

tidak peduli letak elektronnya. Gambar 5.2 juga menunjukkan kebergantungan R pada ua, ub. 

Untuk mendapatkan penyelesaian nontrivial untuk persamaan simultan (5.6) selain CA =CB = 0, 

persamaan sekuler berikut harus dipenuhi. 

0=
−−
−−

uuS
uSu

αβ
βα         (5.10) 
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Gambar 5.2  Kebergantungan α, β, dan S pada R. 

Kita uraikan persamaan ini untuk mendapatkan  

   0)()( 22 =−−− uSu βα

Persamaan ini adalah persamaan kuadrat u, dengan dua solusi ua, ub (untuk mudahnya anggap ua > ub) 

diberikan sebagai berikut. 

  

S
u

S
u

b

a

+
+

=

−
−

=

1

1
βα

βα

         (5.11) 

Dua solusi ini adalah tingkat energi H2
+ kira-kira. ua dan ub berturut-turut adalah keadaan dasar dan 

tereksitasi. Gambar 5.3 menunjukkan variasi ua dan ub sebagai fungsi jarak antar inti R. 
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Kurva untuk ub memiliki minimum pada jarak antar inti Re = 1,32 Å dan energi ikatan De = 1,77 

eV,  yang berarti dihasilkannya ikatan stabil. Nilai hasil percobaan adalah Re = 1,06 Å dan energi ikatan 

De = 2,78 eV. Hasil ini tidak terlalu buruk, karena batasan fungsi gelombang dalam bentuk persamaan 

(5.2) merupakan pendekatan yang sangat kasar. Merupakan hal yang signifikan bahwa paparan ringkas 

ikatan kimia dengan Re sekitar 1 Å dan energi ikatan De beberapa eV dihasilkan. Kurva ua menurun 

dengan meningkatnya R, yang menghasilkan tolakan antara inti yang akan berujung pada disosiasi. 

Fungsi gelombang ψa, ψa yang berkaitan dengan keadaan yang berkaitan didapatkan dengan 

menggunakan hubungan untuk CA dan CB, yang diturunkan dengan memasukkan ua, ub ke dalam 

persamaan (5.6). Kondisi normalisasi berikut harus digunakan. 

  ∫ =++= 12222 SCCCCdr BABAψ       (5.12) 

Dengan memasukkan ua ke dalam persamaan 5.6, dihasilkan 

  0
1

)( =
−
−

+
S
SCC BA

αβ  

Gambar 5.3  Energi potensial H2
+. 
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Persamaan ini menghasilkan CA = CB, dan dengan menggunakan kondisi normalisasi kita mendapatkan 

ψa: 

  
)1(2 S

BA
A

−

−
=

χχ
ψ          (5.13) 

Kemudian kita menggunakan ub mirip dengan di atas, dan menghasilkan: 

  
)1(2 S

BA
B

+

+
=

χχ
ψ         (5.14) 

Kini, perhatikan makna fisik fungsi-fungsi gelombang ψa dan ψb ini.  Sebagaimana dapat dilihat 

dari persamaan (5.2), adalah gelombang elektron baru yang dihasilkan dengan interferensi gelombang 

elektron orbital atom A dan B dengan faktor pembobot CA dan CB. Dalam ψa tanda dua komponen 

CAψA dan CBψB berlawanan tanda dan saling meniadakan (Gambar.5.4). Orbital semacam ini disebut 

dengan orbital anti ikatan. Interferensi gelombang elektron orbital-orbitak atom secara efektif terjadi di 

daerah antar inti yakni di daerah tumpang tindih orbital satu sama lain. Untuk ψa, kerapatan elektron 

dalam daerah ikatan menurun dengan menurunnya interferensi dibandingkan dengan kasus tidak ada 

interferensi, dan kerapatan elektron di daerah anti ikatan meningkat menghasilkan tolakan antar inti. 

Sebaliknya untuk ψb, kedua komponen berinterferensi konstruktif dengan tanda yang sama. Orbital 

semacam ini disebut dengan orbital ikatan. Untuk ψb, kerapatan elektron di daerah ikatan meningkat 

menghasilkan gaya ikatan antar inti (Gambar 5.4). Ikatan dalam ion molekul hidrogen diakibatkan oleh 

sebuah elektron yang digunakan bersama di daerah ikatan antar dua inti, dan ikatan jenis ini disebut 

dengan ikatan satu elektron. Walaupun penurunan yang dilakukan di sini hanya pendekatan dua temuan 

penting berikut didapat: (1) distribusi elektron ditentukan oleh interferensi antara gelombang elektron 

yang menghasilkan gaya ikatan atau anti ikatan dan (2) hanya satu elektron yang dapat menghasilkan satu 

ikatan. 

 

 

 

 186



Gambar 5.4  Interferensi gelombang elektron orbital-orbital atom. 

5.1.2 Molekul hidrogen 

Penjelasan pertama mekanisme ikatan kimia dalam molekul hidrogen berdasarkan mekanika 

kuantum diberikan oleh W. Heitler dan F. London pada tahun 1927.  Berdasarkan metoda ikatan valensi 

yang mereka usulkan, ikatan terbentuk dengan interaksi antar atom yang mendekat satu sama lain. 

Metoda ini kemudian merupakan versi standar teori ikatan kimia di banyak buku teks. Lama setelah itu, 

di tahun 1962, J. R. Reudenberg melakukan analisis seksama energi ikatan dalam metoda ikatan valensi, 

dan ia menyatakan bahwa kesetimbangan antara energi kinetik dan energi potensial dalam metoda 

Heitler dan London, yang berkaitan dengan rasio virial yang dipelajari di bagian 4.2, ternyata tidak benar. 

Perkembangan komputer baru-baru ini telah meningkatkan kemungkinan penanganan dengan teori 
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orbital molekul yang lebih menguntungkan dan dengan demikian kita tidak lagi berurusan dengan 

metoda ikatan valensi. 

Metoda orbital molekul yang disebutkan di bagian 4.3 menghasilkan kurva energi potensial 

untuk molekul hidrogen sebagaimana diperlihatkan di gambar 5.5. E(H2) dan E(H) berturut-turut 

menyatakan energi molekul hidrogen dan atom hidrogen. R dan aB adalah jarak antar inti dan jari-jari 

Bohr, dan baik ordinat maupun absis dinormalkan pada satuan atomik. Bahkan dalam tingkat SCF ikatan 

kimia yang stabil terbentuk, dan metoda interaksi konfigurasi (CI) yang memperhatikan efek korelasi 

elektron akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil percobaan.  Metoda 

orbital molekul dan penggunaannya untuk banyak molekul termasuk molekul hidrogen akan dibahas 

dengan detail di bagian selanjutnya. 

 

Gambar 5.5  Energi potensial molekul hidrogen H2. Ordinatnya
)(2

)(2)( 2

HE
HEHE −

  . 
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5.2 Metoda orbital molekul Huckel  
 

Perhitungan presisi dengan metoda orbital molekul secara ab initio menghasilkan sejumlah besar 

hasil komputasi akibat ukuran perhitungan yang sedemikian besar, yang sering berujung pada 

kebingungan dalam interpretasinya. Umumnya, ukuran set basis yang lebih besar dalam metoda 

kombinasi linear menghasilkan keakuratan yang lebih baik walaupun menjadi tidak sederhana 

perhitungannya. Dengan banyaknya fungsi basis tak terhindarkan membuat sukar untuk memahami 

fungsi gelombang yang didapatkan dengan sudut pandang interferensi gelombang elektron. Kesukaran 

dalam interpretasi dan pemahaman ini juga berakibat pada kesukaran dalam analisis dan prediksi saintifik 

tanpa perhitungan.  

Untuk mencegah kesukaran dalam interpretasi dan pemahaman semacam ini, bahkan spesialis 

perhitungan orbital molekul selalu melakukan perhitungan dengan basis yang minimal (lihat bagian 4.3) 

untuk fungsi basis dan dengan kehati-hatian menyelidiki penyusunan orbital molekul. Tanpa perhitungan 

numerik, bentuk dan energi dapat dengan sederhana diantisipasi dengan dasar metoda orbital molekul 

yang sangat disederhanakan dalam bagian ini, kita mempelajari metoda orbital molekul Huckel, karena 

metoda ini telah digunakan sebagai metoda yang paling cocok untuk mendiskusikan sifat kualitatif orbital 

molekul. 

5.2.1 Dasar-dasar metoda Huckel 

Dalam metoda orbital molekul Huckel, yang kadang disebut dengan metoda Huckel atau HMO, 

bentuk dan energi orbital didapatkan tanpa integrasi numerik. Walaupun terdapat banyak integral dalam 

persamaan dasar, berbagai kuantitas yang dimasukkan dalam persamaan sekuler diganti dengan 

parameter yang khas bergantung pada unsur atau jenis ikatan. 

Orbital molekul {φi} dalam metoda Huckel diungkapkan sebagai kombinasi linear orbital atom 

{χq}.  

           (5.15) ∑=
q

qqii C χφ

Di sini, {χq} diasumsikan adalah fungsi dinormalisasi. Bila tidak perlu, fungsi real digunakan untuk {χq}, 

dan koefisien kombinasi linear dianggap bilangan real. Dalam beberapa kasus khusus misalnya molekul 
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berbentuk cincin dengan keperiodikan, bilangan kompleks harus digunakan khususnya untuk {Cqi}. 

Orbital molekul {φi} harus dinormalisasi dengan kondisi berikut. 

         (5.16) ∫ ∑∑ ==
p q

pqqipii SCCdr 12φ

Spq adalah intergral tumpang tindih antara χp dan χq yang diberikan dengan persamaan berikut. 

          (5.17) ∫= drS qppq χχ

Karena {χq} diasumsikan ternormalisasi, {Spp} sama dengan satu. Nilai absolut {Spq} untuk p≠q, yang 

umumnya lebih kecil dari 1, menjadi sangat kecil dan dapat diabaikan, bila jarak antara  p dan q sangat 

kecil. {Spq} menyatakan berapa besar gelombang elektron orbital atom bertumpang tindih, dan dengan 

demikian disebut dengan integral tumpang tindih. 

Orbital molekul {φi} ditentukan dari persamaan eigen satu elektron berikut. 

           (5.18) iiih φεφ =ˆ

Dalam persamaan ini, h adalah operator Hamiltonian satu elektron yang menentukan gerakan 

elektronnya. Dalam operator  h  termasuk operator yang berkaitan dengan energi kinetik elektron dan 

potensial interaksi rata-rata antar elektron dan potensial tarikan dari inti. Masalah mendapatkan {φ

ˆ

ˆ

i} dan 

{εi} dimulai dengan kondisi meminimalkan nilai ekspektasi ε dari ĥ dengan merubah {Cqi}.  Cara ini 

adalah masalah variasional dengan cara kombinasi linear, yang menghasilkan persamaan simultan. 

  ∑        (5.19) =−
q

qipqipq CSH 0)( ε

Di sini, Hpq dinyatakan dengan persamaan berikut. 

          (5.20) ∫= drhH qppq χχ ˆ
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Hpq disebut dengan integral Coulomb untuk p = q dengan menuliskan Hp = αp dan disebut dengan 

integral resonansi untuk p ≠ q dengan menuliskan Hpq = ßpq. Integral resonansi dan integral tumpang 

tindih dapat diabaikan, karena keduanya menjadi sangat kecil bila p dan q jaraknya besar. 

Energi orbital εi didapatkan dari persamaan sekuler berikut (lihat bagian 3.2). 

  0=− pqipq SH ε         (5.21) 

Dengan memasukkan energi orbital εi dari penyelesaian persamaan (5.21) ke dalam persamaan (5.19) dan 

menggunakan kondisi normalisasi persamaan (5.16), diperoleh {Cqi}. 

5.2.2 Metoda Huckel sederhana 

Menurut metoda Huckel perhitungan numerik integral harus sedapat mungkin dihindari, metoda 

Huckel sederhana menyederhanakan lebih lanjut dengan pendekatan berikut. Metoda ini adalah metoda 

Huckel tradisional, yang dapat dibandingkan dengan metoda Huckel yang dibahas di bagian selanjutnya 

dan disebut dengan metoda Huckel. Dalam metoda Huckel konvensioanl, pendekatan elektron π 

biasanya digunakan. Bila α dan ß diperkirakan dengan hati-hati, metoda Huckel dapat diaplikasikan ke 

kasus yang lebih umum. 

(1) Abaikan integral tumpang tindih Spq (p ≠ q) 

Integral tumpang tindih Spq untuk p ≠ q jauh lebih kecil dari kasus Spp = 1, dan dengan demikian 

dapat diabaikan. 

   
⎩
⎨
⎧

==
0
1

pqpqS δ
qp
qp

≠
=

untuk
untuk        (5.22) 

Pendekatan ini menghasilkan persamaan berikut yang jauh lebih sederhana dari pers. (5.19) dan (5.21). 

  ∑        (5.23) =−
q

qipqipq CH 0)( δε

  0=− pqipqH δε         (5.24) 

Selain itu, kondisi normalisasi untuk orbital molekul juga disederhanakan menjadi 
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  (penjumlahan untuk semua orbital atom χ∑ =
q

qiC 12
q)     (5.25) 

Karena asumsi di pers. (5.22) berkaitan dengan penguraian dalam kumpulan ortonormal {χq} dengan 

pers.(5.15), penjumlahan koefisien semua orbital molekul {φi} memenuhi persaman berikut. 

  (penjumlahan untuk semua orbital molekul φ∑ =
i

qiC 12
i)    5.26) 

(2) Abaikan integral resonansi ß untuk pasangan atom yang tidak berikatan 

ßpq demikian juga Spq menjadi sangat kecil bila χ p dan χ q secara spasial berjauhan. Namun, untuk 

pasangan atom yang berikatan ßpq harus diperhitungkan, karena nilainya sangat penting. ßpq untuk 

pasangan atom yang tak berkatan diabaikan. 

(3) Parameterisasi integral resonansi ß untuk pasangan atom yang berikatan.  

Bergantung pada kombinasi orbital atom, ßpq dianggap sebagai parameter. Dalam banyak kasus, 

nilai numerik ß tidak harus diberikan. Kadang ß ditentukan dengan percobaan. Walaupun nilai ß penting, 

nilainya bergantung pada jenis ikatan (lihat bagian 5.3). 

(4) Parameterisasi integral Coulomb α 

Bergantung pada jenis orbital atom, integral Coulomb dianggap sebagai parameter. α kira-kira 

sama dengan energi orbital atom, dan tandanya selalu negatif. |α| sama dengan energi yang diperlukan 

untuk memindahkan elektron dari orbital atom, yang kira-kira sama dengan energi ionisasi. Walaupun 

sering dapat digunakan dengan tanpa nilainya, nilai relatifnya seperti juga tandanya sangat penting. 

5.2.3 Metoda Huckel yang diperluas 

Walaupun metoda Huckel sederhana adalah metoda yang mudah, metoda ini tidak dapat 

digunakan pada sistem yang posisi ikatan kimianya tidak jelas. Misalnya, kompleks logam dan senyawa 

organik yang memiliki struktur yang tidak cocok untuk metoda Huckel sederhana. Jadi metoda Huckel 

yang diperluas yang secara khusus mengevaluasi integral tumpang tindih diusulkan dan metoda ini telah 

digunakan luas sebagai pendekatan baru, walaupun pendekatan semacam ini jelas berlawanan dengan 

keinginan untuk menghindari integrasi numerik sedapat mungkin. Metoda Huckel yang diperluas 
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berdasarkan persamaan dasar pers. (5.15)-(5.21) dan juga pendekatan lebih lanjut seperti dirangkumkan 

sebagai berikut. 

(1) Integral tumpang tindih Spq dievaluasi dengan integrasi langsung menggunakan fungsi obital atom 

{χq}. Dalam banyak kasus, digunakan STO yang disebutkan di bagian 4.3. 

(2) Integral resonansi Hpq = ßpq(p ≠ q) diperkirakan dengan menggunakan persamaan berikut. 

  
2

qp
pqpq KS

αα
β

+
=         (5.27) 

Di persamaan ini, αq adalah integral Coulomb yang terlibat di orbital atom χq, dan konstanta K is diset K 

= 1,75. Persamaan ini dapat dideduksi sebagai berikut. Di pers.(5.20) yang mendefinisikan integral 

resonansi, penggantian operator ĥ  dengan nilai konstanta yang diasumsikan menghasilkan ßpq = αSpq, dan 

juga di pers.(5.20) asumsi rata-rata intergral untuk p ≠ q sebagai ganti untuk intergral  untuk p ≠ q 

menghasilkan ßpq = (αp +αq)/2. Sifat khas ini digabungkan dengan persamaan (5.27). Persamaan (5.27) 

menghasilkan hubungan penting bahwa integral resonansi ßpq dan integral tumpang tindih Spq memiliki 

tanda yang berlawanan, sebab K > 0 dan αp < 0, αq < 0 berdasarkan alasan yang diberikan di bawah ini. 

Juga dalam metoda Huckel sederhana, integral resonansi ßpq dan integral tumpang tindih Spq memiliki nilai 

yang berlawanan. 

(3) Integral Coulomb Hqq = αq hampir sama dengan energi orbital atom χq, dan dengan demikian  αq 

diperkirakan dengan persmaan berikut dengan menggunakan energi ionisasi Iq elektron dalam χq  

  αq = -Iq          (5.28) 

Di sini, Iq bernilai positif dan αq bernilai negatif. Suatu atom yang kenegatifannya kuat akan memiliki 

energi ionisasi Iq besar, yang akan mengakibatkan nilai ⏐αq⏐. Sebaliknya, ⏐αq⏐untuk atom dengan 

kenegatifan  lemah akan bernilai kecil. Besarnya nilai ⏐αq⏐ untuk orbital elekron valensi biasanya dalam 

rentang 5-30 eV. Di pihak lain, nilai ⏐αq⏐ untuk orbital atom elektron kulit dalam memiliki nilai lebih 

besar dalam rentang beberapa ratus atau ribu eV. 
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5.3 Tumpang tindih orbital dan interaksi orbital  
 

Orbital molekul (MO) tersusun atas orbital atom (AO), (1) kombinasi linear fungsi, dan (2) 

superposisi secara fisik gelombang elektron, dan (3) campuran secara kimia penyusunnya. Penyusunan 

orbital molekul dari orbital atom biasanya diatur dengan interaksi antar orbital.  Tumpang tindih orbital 

akan menyebabkan interaksi dan pencampuran orbital, yang menghasilkan pembentukan orbital baru. Di 

bagian ini, mekanisme yang terlibat dalam pembentukan orbital baru yang berkiatan dengan tumpang 

tindih orbital dibahas dengan menggunakan metoda orbital molekul Huckel. 

5.3.1 Tumpang tindih orbital 

Dalam metoda Huckel, besarnya integral resonansi |ß| sangat menentukan pada mekanisme 

pembentukan orbital molekul dari orbital atom melalui interferensi gelombang elektron. Alasan detailnya 

akan didiskusikan di bawah ini. Di sini kita akan mempelajari karakteristik intergral tumpang tindih, 

karena ada hubungan persamaan (5.27) yakni ß  sebanding dengan integral tumpang tindih S. 

Integral tumpang tindih bergantung pada jenis orbtal atom  dan kombinasi orbital atom dan juga 

bergantung pada jarak  antar orbital atom. Kasus khusunya diilustrasikan di Gambar 5.6.  

Pada gambar ini, untuk orbital s dan p masing-masing digunakan orbital 1s dan 2p.  Untuk 

menyatakan distribusi ruang masing-masing orbital, digunakan lingkaran untuk orbital s dan pasangan 

elips digunakan untuk orbital p. Tanda fungsinya diberkan dengan tanda + dan di gambar.  Nilai absolut 

fungsi orbital atom biasanya menurun menuju nol dengan meningkatnya jarak. Namun harus dicatat 

bahwa distribusi elektron dengan tanda yang sama ada keluar dari lingkaran dan elips.   

Gambar 5.6 (a) menunjukkan kebergantungan integral tumpang tindih pada R  antara dua orbital 

p dengan arah paralel, yang monoton turun. Tumpang tindih seperti antara orbital p paralel ini disebut 

dengan orbital π, dan ikatan kimia yang berasal dari jenis tumpang tindih seperti ini disebut ikatan π. 

Dalam tumpang tindih jenis π, sumbu yang menghubungkan atom mengandung bidang simpul orbital 

atom. Dalam orbital π yang dihasilkan dari tumpang tindih jenis π, kebolehjadian menemukan elektron 

di bidang simpul yang mengandung sumbu ikatan bernilai nol. Gambar 5.6  (b), (c), (d) menunjukkan 

kebergantungan integral tumpang tindih pada R yang tidak mengandung bidang simpul di sumbu ikatan. 

Jenis tumpang tindih ini disebut tumpang tindih σ, dan ikatan kimia yang dihasilkan dari ikatan jenis ini 
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disebut dengan ikatan σ.  Walaupun integral tumpang tindih di jenis σ tidak harus monoton, tumpang 

tindihnya akan menjadi menurun sampai nol pada jarak R yang semakin besar seperti dalam kasus 

tumpang tindih jenis π. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan umum yang berkaitan dengan 

peningkatan tumpang tindih antara orbital yang mendekat satu sama lain, interferensi gelombang 

elektron menjadi lebih signifikan. 

Di Gambar 5.6 (e), (f), integral tumpang tindih ditunjukkan kombinasi orbital dengan dan tanpa 

bidang simpul sepanjang sumbu ikatan, berbeda denga kasus lain. Walaupun nilai absolut fungsi orbital 

sama pada pasangan titik yang simetrik terhadap bidang sepanjang sumbu ikatan, tandanya berlawanan 

untuk orbital yang sama dan sama untuk orbital yang lain. Hal ini berakibat bahwa integral tumpang 

tindih fungsi orbital ini selalu nol tidak peduli jarak R, sebab kontribusi bagian atas dan bagian bawah 

saling menghilangkan. Tumpang tindih jenis ini disebut tumpang tindih tanpa kecocokan simetri. Bila 

tumpang tindih saling menghapus, tanpa terjadi interferensi, dan dengan demikian tidak terbentuk ikatan. 

Sebagaimana akan dibahas dengan detail di bawah ini, pembentukan ikatan kimia diatur oleh 

tumpang tindih orbital. Hal ini disebut dengan prinsip tumpang tindih, dan interaksi antara orbital 

disebut dengan interksi orbital. Nilai interaksi inter orbital bergantung  pada nilai |ß | atau S. 

Berdasarkan prinsip tumpang tindih, inetraksi orbital dilarang untuk ß  = 0 (S=0) dan diizinkan bila ß  ≠0 

(S≠0). Hubungan interaksi orbital dengan tumpang tindih antara orbital-orbital dapat dirangkumkan 

sebagai berikut.  

[Interaksi orbital dan tumpang tindih antara orbital-orbital]. 

(1) Orbital-orbital yang tidak memiliki kecocokan simetri (S=0) tidak akan berinteraksi satu sama 

lain. 

(2) Orbital-orbital dengan tumpang tindih (S≠0) akan berinteraksi satu sama lain. 

(3) Nilai interaksi orbital meningkat dengan meningkatnya tumpang tindih (|S|). 

(4) Interaksi orbital menjadi kecil sehingga dapat diabaikan untuk jarak yang besar (R besar) dan 

menjadi besar bila tumpang tindih meningkat untuk jarak yang pendek. 
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Gambar  5.6  Tumpang tindih (integral tumpang tindih S) antara berbagai  orbital atom 

5.3.2 Prinsip interaksi orbital  

Marilah kita mempelajari dengan metoda Huckel sederhana mekanisme interaksi orbital antara 

pasangan orbital atom χA dan χB dengan energi orbital αA dan αB dan integral resonansi mutualnya β, 

menghasilkan orbital molekul φ = CA χA +CB χB dengan energi orbital ε. Pertama, kita mendapatkan ε 
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dengan menyelesaikan persamaan sekuler (5.24). Dalam kasus ini, HAA = αA, HBB = αB, HAB =HBA = ß, 

dan dengan demikian persamaan sekuler menjadi  

  0=
−

−
εαβ

βεα

B

A        (5.29) 

Dengan menyatakan suku kiri sebagai f(ε) dan menguraikan determinannya, kita dapatkan persamaan 

kuadrat dalam ε: 

      (5.30) 0)()( 22 =−++−= βααεααεε BABAf

Marilah kita perhatikan dua kasus berikut yang bergantung apakah ß sama dengan nol atau tidak. 

Untuk ß = 0, faktorisasi dapat dengan mudah dilakukan untuk menghasilkan f(ε) = (ε - αA)( ε - 

αB) = 0, dan dua penyelesaiannya adalah αA dan αB, yang tidak menghasilkan dari nilai energi dan fungsi 

orbital awalnya. Penyelesaian sederhana ini: (εA = αA, φA=χA) dan (εB = αB, φB=χB) memenuhi 

persamaan 5.18, ĥφA = εAφA dan ĥφB = εBφB, yang tidak menghasilkan pencampuran orbital. Jadi untuk ß 

=0, tidak ada interaksi antar orbital sehingga fungsi orbital tidak berubah dari bentuk asalnya.  

Selanjutnya, marilah kita perhatikan variasi energi orbital untuk ß ≠ 0. Untuk mudahnya kita 

dapat menggunakan αA ≥ αB tanpa mengorbankan keberlakuan umumnya. Perhitungan f(αA) dan f(αB) 

menghasilkan persamaan  

f(aA) =f(αB)= -ß2 < 0       (5.31) 

Karena f(ε) adalah persamaan kuadrat dengan bentuk parabola cekung, ada dua penyelesaian εA, εB (εA≥ 

εB ) dan kita dapatkan ketidaksamaan berikut. 

εa > αA ≥ αBa > εa        (5.32)  

Sebagaimana akan diverifikasi nanti, energi orbital εa yang lebih tinggi berkaitan dengan tingkat energi 

orbital anti ikatan dan yang lebih rendah εb berkaitan dengan orbital ikatan. 
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Hasil-hasil ini dapat dirangkumkan sebagai aturan perubahan energi orbital. 

Aturan perubahan energi orbital 

Untuk integral resonansi sama dengan nol (ß = 0) interaksi orbital menghasilkan energi orbital 

baru (εa > εb) yang berbeda dari nilai energi awal; energi yang lebih tinggi (εa) lebih tinggi dari 

energi awalnya αA dan energi yang lebih rendah (εb) lebih rendah dari energi awalnya αB . 

Perubahan energi seperti ini diilustrasikan di Gambar 5.7 agar lebih mudah dilihat, A dan B pada 

jarak yang besar dalam keadaan awal diletakkan pada kedua ujung gambar, sementara keadaan baru 

untuk A dan B pada jarak pendek diberikan di tengah gambar. 
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Gambar 5.7 Interaksi orbital. 

Jumlah enerrgi penstabilan (αB-εb) dan energi destabilisasi (αA-εa) didapatkan sama dan 

dinyatakan sebagai ∆. 

  
2

)(4)( 22
BABA

AabB
ααβαα

αεεα
−−+−

=∆=−=−   (5.33) 

Besaran ∆ ini adalah suatu indeks yang mengindikasikan berapa banyak stabilisasi dan destabilisasi terjadi 

akibat interaksi antar orbital. 

Untuk melihat apa yang menentukan besarnya stabilisasi dan destabilisasi ∆, marilah kita 

mempelajari nilai yang mungkin bagi ∆. Dengan mengingat perjanjian bahwa αA ≥ αB, dan mengenalkan 

besaran baru t (t ≥ 0) yang didefinisikan sebagai t = (αA-αB)/2⎪β⎪, dan juga mendefinisikan suatu fungsi 

F(t)=√(t2+1) -  t, kita mendapatkan  

  ∆ = F(t)⎪β⎪        5.34 

Fungsi F(t) menurun dari F(0) = 1 di t = 0secara monoton dengan meningkatnya t mencapai 0 pada limit 

t →∞, yang menghasilkan 1 ≥ F(t) > 0.  Jadi kita mendapatkan ketidaksamaan berikut 
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|ß| ≥ ∆ >0        (5.35) 

Ketidaksamaan di kiri dipenuhi untuk t = 0, yakni αA = αB, yang menghasilkan ∆ maksimum. Besarnya 

∆ diatur oleh dua faktor berikut: 

(1) Prinsip perbedaan energi 

Salah satu faktor adalah perbedaan energi antara αA dan αB. Semakin kecil perbedaan ini, semakin 

kecil nilai t yang menghasilkan nilai F(t) yang lebih besar dan nilai ∆ yang juga lebih besar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin kecil perbedaan energi orbital akan menghasilkan inetraksi antara 

orbital yang lebih besar. Sebaliknya, perbedaan energi antar orbital yang sangat besar semisal antara 

orbital valensi dan orbital dalam akan menghasilkan interaksi yang kecil yang dapat diabaikan. Efek 

oleh perbedaan energi |αA -αB| pada interaksi orbital disebut dengan prinsip perbedaan energi. 

(2) Prinsip tumpang tindih 

Faktor lain adalah |ß|. Bila nilainya besar,  t menjadi kecil dan berakibat nilai F(t) akan besar. Dalam 

persamaan(5.34), ∆ diungkapkan sebagai hasil kali F(t) dan |ß|. Jadi, semakin besar |ß|, semakin 

besar nilai ∆. Karena |ß| dapat dianggap sebanding dengan |S|, semakin besar tumpang tindih 

antara orbitalnya, semakin besar pula interaksi antar orbitalnya. Sebaliknya semakin kecil tumpang 

tindih dan |ß|-nya, semakin kecil interaksi orbitalnya. Efek |ß| atau |S| pada besarnya interaksi 

orbital disebut dengan prinsip tumpang tindih. 

Selanjutnya, marilah kita perhatikan bentuk orbital baru yang dihasilkan oleh interaksi orbital. Dari 

persamaan simultan (5.23), persamaan berikut didapatkan untuk CA dan CB. 

  
β
αε A

A

B

C
C −

=         (5.36) 

Dengan mensubstitusikan εa atau εb ke dalam pertsamaan ini dan menggunakan t= (αA-αB)/2|ß|(t≥= 0) 

lagi, kita mendapatkan persamaan berikut 

)1( 2 +±−= tt
C
C

A

B

β
β

       (5.39) 
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Tanda plus dalam ± di persamaan ini menghasilkan (CB
b/CA

b ) untuk orbital ikatan (φb,εb), dan tanda 

minus menghasilkan (CB
a/CA

a ) untuk orbital antiikatan (φa,εa). 

Karena untuk orbital ikatan orbital t +√(t2 +1) ≥ 1 pada sembarang nilai t ≥ 0, kita mendapatkan 

ketaksamaan berikut 

  b
A

b
B CC ≥         (5.38) 

          (5.39) 0<βb
B

b
A CC

Ketaksamaan (5.38) menunjukkan bahwa dalam orbital ikatan φb = CA
bχA+CB

bχB, kontribusi  CB
bχB  dari 

orbital atom yang lebih rendah χB lebih dominan. Karena orbital yang lebih rendah lebih elektronegatif, 

elektron di orbital ikatan tergeser ke atom yang lebih elektronegatif. Ini menjelaskan polarisasi listrik yang 

berkaitan dengan pembentukan ikatan kimia.  

Persamaan (5.39) menunjukkan btasan fasa (tanda) relatif antara dua komponen orbital. Dengan 

menggunakan hubungan tanda yang berlawanan antara intergral tumpang tindih S dan integral resonansi 

ß, kita mendapatkan  tanda ⇔ mengindikasikan tanda berlawanan satu 

sama lain. 

0>−⇔ βb
B

b
AAB

b
B

b
A CCSCC

Di sini, kita harus mencatat bahwa tanda integral tumpang tindih SAB =∫χAχBdr sama dengan 

tanda  χAχB  di daerah geometri (daerah tumpang tindih) dengan nilai absolut χAχB  menjadi besar. Jadi 

kita mendapat ketidaksamaan berikut: 

     (5.40) 0))(( >⇔= AB
b

B
b

ABA
b

B
b

AB
b

BA
b

A SCCCCCC χχχχ

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam orbital ikatan φb= CA
bχA+CB

bχB komponen pertamanya CA
bχA  dan 

komponen keduaCB
bχB memiliki tanda (fasa) yang sama dalam daerah tumpang tindih χA dan  χB. Jadi 

elektron di orbital ikatan menghasilkan interferensi positif yang memperkuat gelombang elektron dengan 

tanda sama, dan dengan demikian kerapatan elektron di daerah tumpang tindih meningkat. Jelas bahwa 

penambahan kerapatan elektron antar inti akan menghasilkan gaya ikat pada kedua inti. 
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Dalam kasus orbital anti ikatan, selalu 1=√(t2+1) - t >0 untuk  t= 0. Jadi, kita mendapatkan  

  a
B

a
A CC ≥         (5.41) 

          (5.42) 0>βa
B

a
A CC

Persamaan (5.41) menunjukkan bahwa dalam orbital antiikatan φa= CA
aχA+CB

aχB, kontribusi dari 

orbital atom yang lebih tinggi χA lebih dominan dengan menggunakan persamaan (5.42), diskusi yang 

analog dengan diskusi dalam kasus orbital ikatan menghasilkan ketaksamaan berikut. 

     (5.43) 0))(( <−⇔⇔ βχχ a
B

a
AAB

a
B

a
AB

a
BA

a
A CCSCCCC

Ketaksamaan ini mengindikasi bahwa dalam orbital antiikatan  φa= CA
aχA+CB

aχB, suku pertama CA
aχA 

dan komponen kedua CB
aχB, memiliki tanda (fasa) yang berlawanan di daerah tumpang tindih χA dan χB,. 

Jadi, elektron di orbital anti ikatan menghasilkan interferensi negatif yang saling meniadakan gelombang 

elektron, dan dengan demikian kerapatan elektronnya di daerah tumpang tindih menurun.  Hasilnya 

penurunan kerapatan elektron adalah gaya anti ikatan yang mengakibatkan tolakan antar kedua inti. 

Selanjutnya, mari kita perhatikan besarnya pencampuran orbital. Bila salah koefisien nol, 

besarnya pencampuran minimum. Jadi, kita mengenalkan besaran µ yang menyatakan besarnya 

pencampuran. 
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  tt
C
C

C
C

a
A

a
B

b
B

b
A −+=== 12µ        (5.44) 

Suku kanan persamaan adalah F(t) yang telah dikenalkan sebelumnya, yang memenuhi 1 ≥ F(t) > 0 untuk 

t = (αA -αB)/2|ß|≥ 0. Jadi, µ meningkat dengan penurunan t.  jadi besarnya pencampuran orbital diatur 

oleh prinsip perbedaan energi dan prinsip tumpang tindih, seperti dalam kasus besarnya perubahan 

energi orbital. 

Mekanisme yang menghasilkan orbital baru dari pencampuran dua orbital akibat interaksi orbital 

dirangkumkan sebagai aturan pencampuran orbital sebagai berikut. 

Aturan pencampuran orbital. Bila sepasang orbital χA dan χB (αA ≥ αB ) memiliki tumpang tindih 

mutual (integral resonansinya tidak nol) berinteraksi satu sama lain, sepasang orbital baru φa dan φa  

(εa ≥ αA ≥ αB > εb) dihasilkan (lihat gambar 5.7). Di antara sepasang orbital baru tadi, orbital ikatan 

φb dibuat terutama dari orbital yang lebih rendah χB dengan kontribusi kecil orbital yang lebih tinggi 

χA dengan fasa yang sama. Sebaliknya orbital antiikatan φa dibuat terutama dari orbital yang lebih 

tinggi χA dengan kontribusi kecil orbital yang lebih rendah χB dengan fasa yang berlawanan. 

Besarnya variasi dari bentuk komponen utamanya, disebut besarnya pencampuran diatur oleh 

prinsip perbedaan energi dan prinsip tumpang tindih. Khususnya untuk αA = αB (satu kasus tanpa 

ada perbedaan energi), pencampuran dua komponen akan berbobot sama. 

Dengan merangkumkan aturan-aturan yang disebutkan di atas untuk perubahan energi orbital, 

aturan pencampuran orbital, prinsip perbedaan energi, dan prinsip tumpang tindih, kita mencatat aturan-

aturan dan prinsip ini sebagai prinsip interaksi orbital. 

[Prinsip interaksi orbital] 

(1) Tanpa interaksi orbital (ß = 0), energi dan bentuk orbital tidak berubah. 

(2) Dengan interaksi orbital tidak nol (ß≠0) (lihat gambar 5.7), energi dan bentuk orbital berubah. Orbital 

ikatan dibentuk, yang distabilkan daripada orbital awal yang lebih rendah energinya (secara relatif 

lebih negatif) χB dari pasangan orbital χA dan χB (αA ≥ αB ). Di pihak lain, orbital anti ikatan 

terbentuk, yang didestabilkan dibandingkan orbital awal (yang relatif lebih positif). Besarnya 
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pencampuran sedemikian hingga orbital yang lebih rendah adalah komponen utama orbital ikatan, 

sementara di orbital anti ikatan komponen utamnya adalah yang lebih tinggi energinya. Bila 

perbedaan energi kedua orbital nol (αA = αB ), kedua komponen berbobot sama. 

 (3) Besarnya perubahan energi orbital dan pencampuran orbital diatur oleh perbedaan energi dan 

tumpang tindih.. Perubahan energi dan pencampuran orbitak akan membesar untuk perbedaan 

energi yang kecil dan tumpang tindih yang besar, dan sebaliknya menjadi lebih kecil untuk perbedaan 

energi yang besar dan tumpang tindih yang kecil. 

 

Contoh  5.1  (Dua menjadi satu interaksi orbital) 

Dua orbital χA dan χB dari satu spesies memiliki energi αA dan αB (αA  >αB) yang ortogonal satu 

sama lain dan berinteraksi satu dengan orbital lain χC  dari spesi lain (yang dinyatakan sebagai partner) 

yang memiliki energi αC . Energi resonansinya masing-masing ßAC dan ßBC (ßAC ≠0, ßBC ≠0). Jawablah 

pertanyaan-pertanyaan beriut. 

(1) Turunkan ketidaksamaan berikut untuk tiga orbital yang dihasilkan dari interaksi, yang dinyatakan 

sebagai εa ,εm,, εb. 

εa > αa > εm > αb > εb

(2) Orbital-orbital yang berkaitan dengan energi orbital εa ,εm, εb.yang dinyatakan dengan φa,  φm, φb. 

Jelaskan fasa relatif komponen orbital-orbital atom χA, χB,  χC dalam orbital baru secara kualitatif 

berdasarkan prinsip interaksi orbital. 

(Jawaban) 

(1) Karena χA dan χB satu sama lain ortogonal, SAB =0 dan dengan demikian integral resonansinya 

sama dengan nol (ßAB = 0). Dengan memperhatikan kondisi ini, kita dapatkan persamaan sekuler 

untuk metoda Huckel  sederhana. 
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Dengan menguraikan persamaan ini dan menyatakannya sebagai f(ε), 

 

  )()())()(()( 22 εαβεαβεαεαεαε −−−−−−−= ABCBACCBAf

 Persamaan ini adalah fungsi pangkat tiga ε yang mengandung -ε3. Untuk mengetahui daerah 

yang menghasilkan penyelesaian, kita mencari tanda f(αA) dan f(αB). 

   )0)()(,0)()( 22 <−−=>−−= BABCBABACA ff ααβαααβα

Jadi persamaan f(ε) = 0 memiliki tiga penyelesaian realεa ,εm, εb, seperti yang dapat dilihat dari 

gambar berikut. Karena αA >αB, εa ada di daerah ε > αA,(εm) di daerah αA > ε > αB, dan εb ada di daerah  

αB> ε . Jadi εa > αa > εm > αb > εb. 
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(2) Menurut prinsip interaksi orbital (Gambar 5.7), kontribusi dari orbital yang lebih rendah dari 

orbital yang baru dalam fasa yang sama terhadap orbital lain sepanjang arah panah ke atas, dan 

kontribusi dari orbital yang lebih tinggi dari orbital baru berfasa berlawanan terhadap  orbital lain 

sepanjang arah panah ke bawah. Sifat khas ini dapat digunakan pada fasa relatif komponen-

komponen lain dalam orbital-orbital baru (dari yang paling tinggi φa, φm, φb.) yang dihasilkan dari 

interaksi orbital yang lebih tinggi χA dan yang lebih rendah χB dengan orbital partner χC. 

φa : terhadap χC dari partner, baik χA dan χB berinteraksi ke arah panah atas dengan fasa berlawanan 

menghasilkan orbital yang sangat anti ikatan. 

φm : terhadap χC dari partner, χA yang lebih tinggi berinteraksi ke arah bawah dalam fasa yang sama 

dan χB yang lebih rendah berintreaksi ke arah atas dengan fasa berlawanan, menghasilkan ikatan yang 

ikatan atau anti ikatan lemah bergantung pada besarnya interaksinya denganχC. 

φb. : terhadap χC dari partner, baik χA dan χB berinteraksi ke arah panah bawah dengan fasa yang 

sama menghasilkan orbital yang sangat ikatan. 
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5.4 Molekul jenis AH dan AH2  
 

Prinsip interaksi orbital yang dibahas di bagian sebelumnya dapat digunakan untuk mendeduksi 

bentuk dan tingkat energi orbital molekul secara kualitatif. Marilah pertama kita rangkumkan prosedur 

menggunakan prinsip interaksi orbital. Kemudian kita menggunakannya pada molekul hidrida sederhana 

dan membahas mekanisme produksi polarisasi listrik dalam ikatan kimia dan mekanisme penentuan 

sudut ikatan. 

5.4.1 Prosedur menggunakan prinsip interaksi orbital 

Marilah kita rangkumkan prosedur menggunakan prinsip interaksi orbital untuk berbagai 

masalah. Untuk pembaca yang menginginkan mempelajarinya dari contoh-contoh nyata, bagian 

selanjutnya untuk molekul jenis AH dapat dipelajari tanpa membaca bagian ini, dan bila diperlukan dapat 

kembali merujuk bagian ini kemudian. 

[1] Perhatikan konfigurasi elektron untuk setiap sistem sebelum interaksi. Tunjukkan tingkat energi yang 

harus diperhatikan di kedua sisi secara terpisah. Tingkat energi yang terlalu tinggi dibandingkan tingkat 

elektron valensi tidak perlu diperhatikan, karena interaksi dengan elektron valensi dapat diabaikan sesuai 

dengan prinsip perbedaan energi. Penanganan elektron dalam lebih sederhana, elektron kulit dalam dapat 

diabaikan kecuali saat menghitung jumlah total elektron. 

[2] Dengan menggunakan aturan untuk  perubahan energi orbital dalam prinsip interaksi orbital, 

deduksikan tingkat-tingkat energi baru, dan tunjukkan energi-energi baru tersebut di ruang antara kedua 

sisi tingkat energi awal. Perhatikan kekuatan interaksinya berdasarkan prinsip perbedaan energi dan 

prinsip tumpang tindih. Tingkat dengan interaksi minimal harus ditunjukkan dengan ketinggian yang 

sama dengan tingkat semula, karena tidak ada pergeseran tingkat yang diharapkan pada tingkat-tingkat 

tersebut. Orbital ikatan harus distabilkan ke tingkat yang lebih rendah, dan orbital  anti ikatan harus 

didestabilkan ke energi yang lebih tinggi. 

[3] Bila bentuk-bentuk orbital perlu diperhatikan deduksikan orbital baru dengan menggunakan aturan 

pencampuran orbital dalam prinsip interaksi orbital. Sebagai ilustrasi grafis, tunjukkan orbital s sebagai 

lingkaran dan orbital p sebagai pasangan elips dalam gambar. Kontribusi komponen dapat diungkapkan 

dengan ukuran lingkaran dan elipsnya. Fasa-fasanya dapat diindikasikan dengan tanda plus dan minus, 

atau tanda dapat ditunjukkan dengan dua cara penggambaran, misalnya arsiran penuh dan arsiran 
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setengah penuh, garis tebal dan tipis, atau warna hitam dan putih. Fasa untuk komponen pertama dapat 

secara sebarang dipilih, walaupun fasa relatif komponen lain harus dinyatakan agar sesuai dengan pilihan 

komponen pertamanya. 

[4] Susun konfigurasi elektron baru dengan menempatkan elektron dari kedua sisi ke dalam orbital-

orbital baru sesuai dengan prinsip Pauli. Dalam kasus tingkat energi yang terdegenerasi, aturan Hund 

harus juga diperhatikan. Elektron-elektron harus ditunjukkan sebagai ↑ atau ↓ dalam tingkat energi untuk 

mewakili spinnya. Pemilihan spin untuk elektron tak berpasangan pertama dapat sebarang. Bila spin 

dapat diabaikan, ◦ atau • dapat digunakan dalam diagram tingkat energi sebagai ganti tanda panah. 

5.4.2 Molekul jenis AH 

Ikatan kimia antara atom yang berbeda memiliki polarisasi listrik. Untuk membahas polarisasi 

listrik ikatan dalam kaitan dengan pembentukan ikatan, marilah kita perhatikan molekul H2. 

Molekul H2

Tunjukkan tingkat energi dua atom H di kiri dan kanan secara terpisah. Dalam kasus ini, 

konifigurasi elektron atom H terdiri hanya atas satu elektron di orbital 1s, dan dengan demikian hanya 

tingkat energi orbital 1s yang harus ditunjukkan di bagian kiri dan kanan Gambar 5.8. Orbital yang 

semakin tinggi tingkat energinya seperti orbital 2s tidak perlu ditunjukkan, karena interaksi orbital 1s 

dengan orbital lain yang tingkat energinya lebih tinggi dapat diabaikan sesuai dengan prinsip perbedaan 

energi.  

Gunakan aturan perubahan energi orbital untuk mendeduksikan tingkat energi baru. Dalam 

kasus ini, interaksi antara dua orbital 1s atom H karena berasal dari tumpang tindih jenis σ menghasilkan 

orbital ikatan 1sσ  dan satu orbital antiikatan 1sσ *. Orbital ikatan distabilkan ke tingkat energi yang lebih 

rendah relatif pada tingkat energi 1s atom H, dan orbital anti ikatan menjadi lebih tak stabil (energinya 

lebih tinggi).  

Gunakan aturan pencampuran orbital untuk mendeduksikan bentuk orbital baru. Interaksi antar 

orbital 1s yang ekuivalen menghasilkan beberapa orbital yang dibuat dari pencampuran satu-satu kedua 

komponen. Orbital ikatan memiliki fasa yang sama, sementara orbital anti ikatan memiliki fasa yang 

berlawanan. 
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Gambar 5.8  Orbital molekul H2

Di tahap akhir, dua elektron dari kiri dan kanan atom H harus ditempatkan di tingkat energi baru 

mulai dari tingkat energi yang terendah. Dalam kasus ini. Orbital ikatan 1sσ menerima pasangan elektron, 

dan dihasilkan penstabilan dua elektron ikatan. Karena orbital 1sσ  terdiri atas kontribusi yang sama dari 

orbital 1s H di kiri dan kanan, tidak ada polarisasi listrik yang muncul di ikatan yang terbentuk antara 

atom-atom H. 

Ikatan dalam molekul H2 dibentuk dengan meningkatkan kerapatan elektron di antara kedua inti 

karena adanya pasangan elektron dalam orbital molekul, dan dengan demikian ikatannya dapat dianggap 

sebagai prototipe ikatan kovalen atau ikatan pasangan elektron. 

Molekul LiH  

Tunjukkan tingkat energi bagi kedua atom di kanan dan kiri secara terpisah. Hanya  orbital 1s 

yang harus dipertimbangkan untuk atom H sebagaimana kasus di molekul H2. Untuk atom Li dengan 

konfigurasi elektron (1s2)(2p)1, hanya elektron 1s dan 2s yang harus dipertimbangkan. Orbital 1s Li 

adalah orbital kulit dalam, yang energi ionisasinya jauh lebih besar daripada energi ionisasi orbital 

valensinya. Sebaliknya, tingkat energi 2s Li  lebih tinggi daripada orbital 1s H. Situasi ini dapat dimengerti 

dari fakta bahwa energi ionisasi atom Li jauh lebih kecil dari energi ionisasi H., sebab keelektronegatifan 
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Li lebih rendah dari keelektronegatifan H. Karena tingkat 2p Li tidak terlalu jauh lebih tinggi dari tingkat 

2s, tingkat 2p Li lebih baik diperhatikan juga. Namun, kita akan abaikan kontribusi orbital 2p Li, sebab 

kesimpulan yang sama akan didapatkan bagi ikatan dalam molekul LiH. Tingkat energi dalam atom yang 

lebih tinggi misalnya Li 3s, H 2s tidak perlu diperhatikan, karena tingkat-tingkat itu jauh lebih tinggi dari 

tingkat energi elektron valensi. 

 

Gambar 5.9  Orbital molekul LiH 

Berdasarkan prinsip perbedaan energi, tingkat 1s Li, yang jauh lebih rendah dari tingkat 1s H, 

menjadi tingkat yang paling stabil dengan bentuk orbital tidak berubah dari bentuk orbital 1s Li. Orbital 

baru ini adalah orbital yang paling stabil dan dengan demikian disebut dengan orbital 1σ. Selanjutnya, 

interaksi satu satu antara orbital 2s Li dan 1s H menghasilkan 2 orbital σ,  yang lebih stabil daripada 

orbital 1s H yang lebih rendah, dan orbital 3s, yang lebih tak stabil daripada orbital 2s Li. Orbital 2σ 

adalah orbital ikatan, yang terutama adalah orbital 1s H yang lebih rendah bersama dengan kontribusi 

kecil orbital 2s Li dengan fasa yang sama. Elektron valensi, satu dari Li dan satu lagi dari H, menjadi 

pasangan elektron dalam orbital 2σ LiH. Komponen dominan pasangan elektron ini adalah 1s H, dan 
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dengan demikian distribusi elektron terkonsentrasi pada atom H menghasilkan polarisasi yang kuat. Jadi 

molekul LiH sangat ionik dengan muatan negatif di atom H (lihat Tabel 5.1). Hal ini konsisten dengan 

keelektronegatifan H yang lebih besar dibandingkan dengan keelektronegatifan atom Li.  Orbital 3σ 

orbital adalah orbital anti ikatan, yang terutama adalah orbital 2s Li. 

Tabel 5.1 Polarisasi listrik molekul diatomik. 

 

Molekul HF 

Konfigurasi elektron atom H dan F berturut-turut (1s)1 dan F(1s)2(2s)2(2p)5, dan hanya orbital 

yang turut dalam konfigurasi ini saja yang perlu diperhatikan (Gambar 5.10).  

Tingkat 1s F adalah kulit dalam dan energinya sangat rendah. Karena F lebih elektronegatif dan 

lebih besar energi ionisasinya dari H, tingkat 2p F lebih rendah dari tingkat 1s H.  Selanjutnya tingkat 2s 

F lebih rendah dari tingkat 2p F. Kulit dalam 1s atom F dapat dianggap tidak berinteraksi dengan tingkat 

1s H karena prinsip perbedaan energi, dan dengan demikian tingkat ini menjadi orbital molekul  1σ yang 

paling stabil dalam molekul HF, yang memiliki bentuk sangat dekat dengan bentuk orbital atom 1s F. 

Interaksi antara orbital valensi adalah interaksi satu ke empat antara 1s H dan F 2s, F 2px, F 2py, F 2pz.  

Dengan memperhatikan simteri tumpang tindihnya, interaksi ini dapat didekomposisikan menjadi 

interaksi-interaksi yang lebih sederhana. 

Orbital 1s  H  simetrik terhadap bidang apa saja termasuk bidang yang sumbu ikatan (sumbu 

yang menghubungkan atom H dan F dianggap sumbu z), dan dengan demikian orbital 1s H tidak dapat 

berinteraksi dengan orbital 2px dan 2py F yang memiliki arah tegak lurus terhadap sumbu z dan sejajar 

dengan sumbu x dan y. Akibatnya tingkat 2px dan 2py F menjadi tingkat 1π yang terdegenerasi dalam 

orbital molekul HF tanpa modifikasi dari orbital atomnya. Orbital-orbital ini akan mempertahankan 
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bentuk orbital atom 2p F yang tegak lurus pada sumbu ikatan dengan demikian, orbital atom F lainnya 

yakni 2s dan 2p akan berinteraksi dua satu dengan orbital 1s H menghasilkan orbital 2σ, yang merupakan 

orbital ikatan yang memiliki komponen orbital F 2s dominan yang sama fasanya dengan orbital 1s H dan 

lebih stabil dari tingkat 2s F. Pada orbital ikatan ini orbital 2pz memberikan kontribusi kecil dalam fasa 

dengan komponen 1s H yang memrkuat karakter ikatannya. 

Karena kontribusi 1s H pada 2s kecil, orbital 2s memiliki polarisasi kuat dengan sisi negatif pada 

atom F. Tingkat 3s nampak berada antara tingkat 2s F yang lebih rendah dan tingkat 2pz F yang lebih 

tinggi. Orbital 3σ mengandung kontribusi yang berlawanan fasa dari orbital 2s F dari arah bawah ke atas 

dan kontribusi berfasa sama dari orbital 2pz F dari arah atas ke bawah terhadap 1s H, dan kontribusi 

utama adalah 2pz F yang energinya lebih dekat yang menghasilkan orbital ikatan yang cukup lemah dan 

memiliki polarisasi listrik pada atom F. Tingkat 4σ lebih tinggi dari 2pz F dan dalam kasus ini lebih tinggi 

dari 1s H. Orbital 4s terdiri dari kontribusi berlawanan fasa baik dari orbital 2pz F yang lebih tinggi dan 2s 

F yang lebih rendah dibandingkan orbital 1s H, yang menghasilkan orbital anti ikatan yang memiliki 

orbital 1s H sebagai komponen utama. 

Sepuluh elektron, satu dari H dan sembilan dari F, diakomodasi dalam tingkat energi sehingga 

bagian bawahnya berpasangan menghasilkan konfigurasi elektron (1σ)2(2σ)2(3σ)2(1π)4, sebagaimana dapat 

dilihat dari Gambar 5.10. Orbital 1s adalah orbital kulit dalam, dan dengan demikian tidak berkontribusi 

pada gaya ikatan.  

Orbital 1π yang terdegenerasi hampir murni terdiri dari orbital 2p F dengan pasangan elektron 

adalah orbital non ikatan dan elektron-elektron ini dapat dianggap sebagai pasangan elektron yang tak 

digunakan bersama tanpa karakter ikatan. Orbital 2σ dan 3σ menunjukkan karakter ikatan dan kedua 

orbital memiliki polarisasi listrik pada atom F. Jadi, molekul HF memiliki polarisasi listrik dengan sisi 

negatif di atom F (Gambar 5.1). 

Walaupun baik molekul HF dan LiH memiliki dua elektron di orbital ikatan menghasilkan 

peningkatan kerapatan elektron di daerah ikatan antara kedua inti menghasilkan kontribusi pasangan 

elektron ikatan, ikatannya sangat terpolarisasi sebagaimana ikatan ionik dalam molekul NaCl. Dalam 

kasus marginal seperti ini, pasangan elektron ikatan dan ikatan ionik tidak dapat dengan jelas dibedakan 

satu sama lain. 
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Gambar 5.10: Orbital molekul HF 

5.4.3 Molekul jenis AH2 

Dalam molekul jenis AH2 seperti H2O, selain panjang ikatan sudut ikatan adalah parameter 

penting dalam struktur molekul. Di sini kita akan membahas komposisi orbital molekul untuk molekul 

jenis AH2 dari BeH2 sampai H2O dan mengelusidasi mekanisme untuk sudut ikatan. Kini, mari kita 

bangun orbital molekul  molekul jenis AH2 dengan prosedur berikut. 

[1] Tahap 1 di Gambar 5.11 

Pertama, dekatkan atom H ke atom H lain sampai jarak sekitar 1,4 Å sekitar dua kali lebih besar 

dari panjang ikatan normal molekul H2. Proses ini menghasilkan secara formal tingkat ikatan 1sσ dan 

tingkat anti ikatan 1sσ*, walaupun pergeseran tingkat karena penstabilan dan pendestabilan kecil, sebab 

tumpang tindihnya sangat kecil karena jaraknya jauh. Bentuk orbital yang dihasilkan adalah kombinasi 

yang sefasa dan berlawanan fasa dengan komponen 1s H-nya, dan orbital untuk molekul pseudo-

hidrogen ini disebut dengan orbital ikatan φb dan orbital anti ikatan φa. 
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[2] Tahap 2 di Gambar 5.11 

Selanjutnya, masukkan atom A (atom Be - O) sepanjang garis yang membagi ikatan molekul the 

pseudo-hidrogen (yang disebut sumbu z) dari tak hingga ke pusat ikatan sampai jarak yang tepat 

membentuk sudut ikatan tegak lurus Melalui prosedur ini, kita dengan mudah menmbangun orbital 

molekul untuk molekul AH2 yang sudut ikatannya tegak lurus berdasarkan interaksi antara orbital 

pesudo-hidrogen dan orbital 1s, 2s, 2p atom A. 

 

Gambar 5.11  Orbital molekul jenis AH2 (sudut siku-siku). 

[3] Tahap 3 di Gambar 5.12 

Akhirnya, variasikan sudut ikatan dari sudut siku-siku ke bentuk linear dengan mempertahankan 

panjang ikatan tetap, dan pelajari perubahan energinya. 
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Komposisi molekul AH2 siku-siku 

Komposisi orbital molekul siku-siku dimulai dengan kumpulan orbital 1s, 2s, dan 2px, 2py, 2pz 

untuk tingkat energi atom A (atom Be-O).  Dari berbagai kemungkinan interaksi orbital ini dengan 

orbital molekul pseudo-hidrogen molekul, beberapa interaksi dapat dianggap dapat diabaikan. Pertama, 

orbital 1s atom A dapat dianggap orbital molekul 1s dengan energi dan bentuk orbital hampir tidak 

berubah, berdasarkan pada prinsip perbedaan energi, sebab tingkat energi  orbital kulit dalam 1s atom A 

sangat rendah. 

Selanjutnya, suatu arah yang membelah H–H dengan sudut siku-siku dianggap sebagai sumbu z 

seperti di Gambar 5.11, arah yang sejajar dengan H–H yang melalui atom A yang dianggap sebagai 

sumbu y, dan arah normal pada bidang y–yang dianggap sumbu x. Orbital 2px adalah orbital antisimetrik 

dengan tandanya yang berubah bergantung pada posisinya di atas atau di bawah bidang y–z, sementara 

baik orbital 1sσ dan 1sσ* simetrik terhadap bidang ini. Dengan memperrhatikan perbedaan simetri orbital, 

orbital A 2px tidak berinteraksi dengan orbital 1sσ dan 1sσ*, dan dengan demikian orbital orbital 2px A 

menjadi orbital molekul  1π molekul AH2 dengan energi yang sama dengan tingkat energi atom. 

Interaksi yang lain dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, (1) interaksi di antara orbital simetrik 

terhadap bidang x–z, dan (2) interaksi di antara orbital antisimetrik terhadap bidang x–z. Untuk orbital 

yang  simetrik terhadap bidang x–z, 1sσ, orbital 2σ A, dan 2pz A berinteraksi secara dua ke sati. Tingkat 

paling stabil yang muncul dari interaksi ini berlokasi di bawah tingkat orbital 2s A. Orbital molekul 2σ 

tersebut mencakup orbital 2s A sebagai komponen utama selain komponen 2pz A, yang bercambur 

dengan bagian pusat 1sσ anatara dua atom H dengan fasa yang sama. Orbital molekul adalah orbital 

ikatan yang mengikat ketiga atom.  

Tingkat energi orbital dengan kestabilan antara muncul dari interaksi orbital dua ke satu nampak 

antara 2s A dan tingkat 2pz A. Tingkat antara ini berhubungan dengan orbital 4s. Orbital ini terdiri atas 

komponen yang sefasa dari arah atas ke bawah untuk 2pz A yang di atas dan juga komponen berlawanan 

fasa dari bawah ke arah atas untuk 2s A yang rendah, dan orbital ini menjadi anti ikatan antara A dan H 

dan ikatannya lemah antara H dan H. Sebagaimana disebut di bawah ini, elektron di orbital ini memiliki 

efek yang menyebabkan sudut HAH lebih kecil. 
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Gambar 5.12  Orbital molekul molekul jenis AH2 sebagi fungsi sudut ikatan. 

Tingkat yang paling tak stabil berasal dari interaksi orbital dua ke satu yang menjadi lebih tinggi 

daripada tingkat 1sσ dan 2pz A. Orbital yang bersangkutan terdiri atas 2pz yang lebih tinggi dan 2s A yang 

lebih rendah, yang bercampur berlawanan fasa dengan bagian tengah H dan H, dan dengan demikian 

orbital ini menjadi orbital molekul 5σ, yang anti ikatan antara A dan H dan hampir non ikatan antara H 

dan H. 

Orbital yang antisimetrik terhadap bidang x–z, 1sσ* dan 2py A, berinteraksi satu sama lain 

dengan interaksi orbital satu ke satu. Tingkat energi orbital ikatan yang berasal dari interaksi ini nampak 

lebih rendah daripada baik tingkat 1sσ* maupun 2py A, dan tumpang tindih sefasa dua orbital antara 

atom A dan H menghasilkan orbital molekul ikatan jenis 3σ. Alasan mengapa 3σ lebih rendah daripada 4σ. 

Akan dijelaskan berikut. 

Interaksi yang paling stabil adalah interaksi antara orbital 2p A  dan 1s H. Dalam kasus jenis 

sudut siku-siku, arah komponen orbital p terhadap ikatan AH pada sudut 45º untuk baik orbital 3s dan 

4s. Oleh karena itu, untuk kasus ini tumpang tindih  antara orbital 2p A dan 1s H hampir sama. Namun,  
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untuk orbital 4σ kontribusi 2s A, yang bertumpang tindih dengan 1s H dengan fasa yang berlawanan 

tidak seperti dalam kasus 2p A, menghasilkan karakter ikatan yang lebih lemah di daerah AH 

dibandingkan dengan dalam 3σ. Hasil ini memberikan tingkat energi 4σ  lebih tinggi daripada 3σ. 

Tingkat energi yang paling tidak stabil adalah orbital 6σ, yang merupakan orbital sangat anti 

ikatan yang tersusun atas tumpang tindih berlawanan fasa 1sσ* dan 2py A.  Tingkat ini jauh lebih tinggi 

daripada tingkat 1sσ* dan 2py A. 

Perubahan dari sudut siku-siku ke bentuk linear  

Marilah kita mempelajari tingkat energi dari sudut siku-siku θ = 90º ke bentuk linear  θ = 180º. 

Karena untuk tingkat terendah, 1σ, yang hampir semuanya tersusun 1s A, hampir tidak bergantung pada 

θ akan menghasilkan garis horizontal. Selanjutnya, 2σ yang agak meningkat dengan meningkatnya θ, 

sebab tumpang tindih sefasa antara dua atom H akan berkurang dan juga sebab kontribusi sefasa 2pz A 

menuju nol pada 180º karena simetri. Karena tumpang tindih antara  1s H dan 2pz A meningkat dengan 

semakin linear molekulnya, 3σ menjadi kurva yang sangat menurun dengan membesarnya sudut. 

Sebaliknya, 4σ  meningkat dengan menuju bentuk linear, sebab tumpang tindih sefasa antar dua atom H 

demikian juga kontribusi sefasa 2pz A menurun, dan akhirnya menjadi lingkungan orbital π yang 

terdegenerasi dalam bentuk linear. Karena orbital 1π yang berbentuk siku-siku tidak berinteraksi dengan 

orbital lain karena simetrinya tidak cocok bahkan bila θ meningkat hingga 180º, tingkat energinya tetap 

horizontal. Walaupun karakter anti ikatan 5σ perubahannya kecil, 6σ  menjadi lebih anti ikatan dan 

energinya meningkat dengan berubah bentuknya menuju linear. 

Representasi grafis energi sebagi fungsi sudut ikatan seperti Gambar 5.12 disebut diagram Walsh. 

Sebagaimana didiskusikan di bawah ini, kita mungkin mengantisipasi sudut ikatan secara kualitatif 

berdasarkan diagram Walsh. 

5.4.4 Diagram Walsh dan sudut ikatan 

Bila elektron dimasukkan ke tingkat dalam tingkat yang menurun dengan sudut di Gambar 5.12, 

elektron ini berfungsi membuka sudut ikatan, karena sistem cenderung menurunkan energinya. 

Sebaliknya, elektron di tingkat yang meningkat dengan sudut berfungsi memperkecil sudut ikatan. 

Tingkat yang horizontal tidak memiliki efek pada sudut ikatan, karena tidak ada perubahan energi dengan 

sudut yang diharapkan walau bagaimanapun pengisian elektronnya. Berdasarkan prinsip ini, kita dapat 
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mendiskusikan hubungan antara sudut ikatan dan jumlah elektron valensi molekul AH2, sebagaimana 

terlihat di Tabel  5.2. 

Table 5.2  Struktur molekul jenis AH2 dan konfigurasi elektron. Sudut ikatan dan panjang ikatan untuk BeH2 
adalah nilai teoretis yang didapatkan dengan perhitungan akurat, karena tidak ada nilai eksperimen. Data lain adalah 

nilai eksperimen. 

 

Dalam BeH2 ada empat elektron valensi, dua dari atom Be dan satu dari masing-masing atom H, 

dan dengan demikian dua tingkat sampai 3σ diisi ganda. Karena tingkat 3σ menurun dengan drastis 

dengan meningkatnya sudut sebagaimana terlihat di Gambar 5.12, bentuk linear dengan sudut ikatan 

180º adalah yang paling stabil bagi BeH2. 

Ada lima elektron valensi dalam BH2, dan satu elektron dimasukkan ke tingkat 4σ bila 

dibandingkan dengan BeH2. Pengamatan teliti pada kebergantungan tumpang tindih  pada sudut antara 

orbital  p dan s menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan energi antara 90º dan 180 º untuk 4σ dua kali 

lebih besar daripada 3σ.  Dengan demikian diharapkan bahwa satu elektron dalam 4σ hampir meniadakan 

efek dua elektron di 3σ. Hal ini mengindikasikan bahwa sudut ikatan BH2 mungkin terletak di tengah 

antara 90º dan 180º,  yang cocok dengan nilai yang diamati 131º. 

Metilen CH2 memiliki satu elektron lebih banyak lagi. Berdasarkan bentuk sudut siku-siku, 

tingkat-tingkat dari 1σ  sampai 4σ  akan diisi ganda menghasilkan keadaan singlet metilen, yang 

diharapkan memiliki sudut ikatan jauh lebih rendah dari sudut ikatan 131º dalam BH2. Nilai sudut ikatan 

102,4º untuk keadaan singlet benar jauh lebih kecil dari ikatan di BH2. Di pihak lain, dalam struktur linear, 

4σ dan 1π memiliki energi yang sama sehingga terdegenerasi. Jadi, aturan Hund menyarankan keadaan 

triplet sehingga satu elektron ditambahkan sebagai elektron tak berpasangan ke 1π yang memiliki spin 

sejajar dengan elektron tak berpasangan di 4σ.  Dalam metilen triplet, tingkat dari 1σ  ke 3σ  terisi ganda, 

sementara 4σ  dan 1π terisi tunggal. Elektron dalam tingkat 1π dengan dengan energi kosntan tidak 
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bergantung pada sudut ikatan dengan demikian sudut ikatan metilen triplet diharapkan hampir sama 

dengan sudut BH2 (131º), yang cocok dengan nilai yang diamati yaitu 136º untuk metilen triplet. 

Penambahan satu elektron lebih lanjut menghasilkan radikal amino NH2 dengan tujuh elektron 

valensi. Dalam kasus ini, satu elektron tambahan pada metilen menghasilkan konfigurasi elektron yang 

sama, di sini tingkat dari 1σ sampai 4σ  terisi ganda, sementara satu elektron mengisi tingkat 1π. Karena 

elektron 1π tidak bergantung pada perubahan sudut ikatan, sudut ikatan NH2 diharapkan hampir sama 

dengan sudut ikatan metilen singlet (102,4º) dengan konfigurasi elektron yang terisi penuh sampai tingkat 

4σ, yang cukup cocok dengan nilai yang diamati 103,4º untuk NH2. 

Akhirnya di deret ini H2O, semua tingkat sampai 1π terisi ganda. Karena elektron 1π tidak 

berkaitan dengan sudut ikatan, sudut ikatan H2O diharapkan sama dengan sudut ikatan di metilen singlet 

(102,4º) dan NH2 (103,4º).  Nilai harapan ini cocok dengan nilai pengamatan 104,5º untuk H2O. 

 

5.5 Molekul jenis A2 
 

Terdapat banyak jenis ikatan dengan beragam kekuatan. Menarik untuk dipelajari bagaimana 

variasi ikatan kimia dibentuk. Di bagian ini, marilah kita secara kualitatif membangun orbital molekul dan 

tingkat energi  molekul jenis A2 dan mempelajari konfigurasi elektron serta orde ikatannya. 

Molekul diatomik A2 terdiri dari dua jenis atom A disebut molekul diatomik homonuklir. Karena 

tumpang tindih yang lebih besar dan perbedaan energi yang lebih kecil menghasilkan interaksi orbital 

yang lebih kuat, pembentukan orbital molekul A2 dapat dimulai dengan interaksi sederhana antara 

pasangan orbital sejenis untuk menghasilkan Gambar 5.13. Kombinasi sefasa menghasilkan orbital ikatan 

σs, σp, πp, dan kombinasi berlawanan fasa menghasilkan orbital anti ikatan σs*, σp*, πp*,  πp dan πp* yang 

tersusun dari tumpang tindih jenis π dengan arah vertikal pada sumbu ikatan z. Jadi, dua jenis orbital p 

dengan arah x dan y menghasilkan orbital yang terdegenerasi dua πp dan πp*. 

Dalam atom berelektron banyak, urutan tingkat energi orbital  ns < np, dan tumpang tindih 

antar orbital  adalah πp < σp.  Akibatnya bila perbedaan energi antara tingkat ns dan np (perbedaan energi 

ns-np) sangat besar, tingkat energi untuk molekul jenis A2 dapat diungkapkan dengan Gambar 5.13 atau 

Fig.5.14(a), σp menjadi lebih stabil dan lebih rendah daripada πp. Di pihak lain,  σp* menjadi lebih tinggi 
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dari πp*. Gambar 5.13 atau Gambar  5.14(a) mengungkapkan pola tingkat energi dalam molekul jenis A2 

dengan  celah energi ns-np besar. Pola ini dapat diaplikasikan ke tabel periodik di sebelah kanan.  

 

Gambar 5.13  Interaksi orbital molekul jenis A2

 
Di bagian kiri atom dalam tabel periodik, interaksi antara orbital s dan p menjadi signifikan, 

sebab celah energi ns -np kecil seperti di Gambar 5.14(b). Akibatnya orbital dengan simetri sama, (σs, σp) 

dan (σs*, σp*),  pencampuran satu sama lain akan menghasilkan tingkat energi termodifikasi. Aturan untuk 

pencampuran dalam orbital dapat dirangkumkan sebagai berikut. 

(1) Semakin rendah orbital karakter ikatan akan meningkat (atau karakter anti ikatannya akan 

menurun) untuk menurunkan energinya. 

(2) Semakin tinggi orbital karakter anti ikatannya akan meningkat (atau karakter ikatannya akan 

menurun) untuk meningkatkan energinya. 

Misalnya, σs yang semakin stabil akan terbentuk dengan pencampuran kecil σp ke σs untuk 

meningkatkan tumpang tindih sefasa di tengah daerah antar inti. σs* yang semakin stabil akan terbentuk 
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dengan pencampuran kecil σp* ke σs* sehingga tumpang tindih berlawanan fasa dapat diturunkan untuk 

memperkuat karakter ikatannya. Tingkat energi yang termodifikasi untuk molekul jenis A2 membuat 

tingkat σp lebih tinggi dari πp*  dibanding dengan bentuk standar.  

 

Gambar 5.14  Tingkat energi molekul diatomik homonuklir. 

Apakah ikatan kimia terbentuk atau tidak bergantung pada konfigurasi elektron dalam tingkat 

energinya di Gambar 5.14(a) atau (b). Sebagai indeks kualitatif yang mengindikasikan kekuatan ikatan 

dalam molekul jenis A2, orde ikatan (P) dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. 

P=(jumlah elektron di orbital ikatan-jumlah elektron di orbital non ikatan)/2  (5.45) 

Berdasarkan persamaan ini, pasangan elektron ikatan akan menghasilkan orde ikatan satu. Dalam 

persamaan ini, pasangan elektron di orbital anti ikatan akan menurunkan orde ikatan sebesar satu. 

Definisi orde ikatan ini merupakan indeks yang berguna untuk mengetahui multiplisitas ikatan pasangan 

elektron (ikatan kovalen). 

 221



Marilah kita bangun konfigurasi elektron berdasarkan Gambar 5.14 dan mendapatkan orde 

ikatan menggunakan pers. (5.45). H2 memiliki konfigurasi elektron (σ1s)2, dan orde ikatannya P = (2-0)/2 

=1. Dengan demikian molekul hidrogen memiliki ikatan tunggal dengan satu pasangan elektron ikatan. 

He2 memiliki konfigurasi elektron (σ1s)2(σ1s* )2 yang menghasilkan orde ikatan P = (2-2)/2 =0. P = 0 

berarti tidak akan menghasilkan ikatan kimia yang stabil. Dalam kasus Li2, orbital σ2s mengandung 

elektron (lihat Gambar  5.15), konfigurasi elektronnya menjadi (σ1s)2(σ1s*)2(σ2s)2. Dalam konfigurasi ini, 

kulit dalam elektron (σ1s)2(σ1s*)2 berkaitan dengan konfigurasi elektron He2. Bagian ini tidak memberi 

kontribusi pada orde ikatan. Jadi hanya elektron valensi yang signifikan dalam orde ikatan. Konfigurasi 

elektron valensi dalam kasus ini adalah (σ2s)2, dan dengan demikian orde ikatan Li2 menjadi P = 1 seperti 

dalam kasus (σ1s)2 dalam H2. Umumnya, molekul diatomik homonuklir unsur golongan satu (H, Li, Na, 

K, dsb.) dalam tabel periodik memiliki konfigurasi elektron (σns)2 (n =1,2,3,..), dan atom dihubungkan 

dengan ikatan tunggal P = 1.  

Dalam Be2 σ2s* juga mengandung pasangan elektron, dan konfigurasi elektron valensinya menjadi 

(σ2s)2(σ2s*)2 menghasilkan P = 0, yang berarti tidak ada ikatan kimia seperti dalam kasus He2. Mirip dengan 

ini, molekul diatomik homonuklir unsur golongan dua tabel periodik diharapkan tidak membentuk 

molekul stabil. Namun, molekul diatomik seperti Mg2 dan Ca2 ada walaupun ikatannya secara termal 

tidak stabil dan terdekomposisi sangat mudah. Energi disosiasi D0 Ca2 hanya 0,13 eV, yang hanya 3 % 

dari D0 (4,478 eV) H2. 

 

Gambar 5.15 Konfigurasi elektron Li2-Ne2

B2 memiliki enam valensi elektron, dan dua elektron terakhir mengisi π2p atau σ2p. Dalam kasus 

atom B, celah s-p sedemikian kecil sehingga tingkat energi termodifikasi di Gambar  5.14 harus 

digunakan dan tingkat π2p ditempati dua elektron. Akibatnya konfigurasi elektron valensi B2 menjadi 
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pasangan elektron tak berpasangan (triplet) dengan spin paralel karena aturan Hund sebagaimana dapat 

dilihat di Gambar 5.15. Jadi, sekelompok molekul B2 menunjukkan sifat paramagnetik, yakni dengan 

diberikannya medan magnet akan menghasilkan magnetisasi sepanjang arah medan dalam B2, kontribusi 

pada orde ikatan dari (σ2s)2 dan (σ2s*)2 saling menghilangkan dan kemudian hanya kontribusi dari (π2p)2 

yang bersisa memberikan P = 1. Oleh karena itu, molekul B2 memiliki satu ikatan π, yang dapat dianggap 

ikatan tunggal dengan orde ikatan 1. 

Dalam C2 π2p diisi elektron sebelum σ2p seperti dalam kasus B2, dan orbital π2p menjadi HOMO. 

Ikatan kimia dalam C2 adalah ikatan ganda P = 2 yang terdiri dari dua ikatan π. Menarik untuk 

membandingkan molekul B2 dan C2. Energi disosiasi molekul C2 yang berikatan ganda (6,21 eV) hampir 

dua kali lebih besar dari energi disosiasi molekul B2 (3,02 eV). Panjang ikatan C2 jauh lebih pendek 

daripada ikatan B2. 

N2 terletak tepat di batas jenis urutan yang standar dan termodifikasi di Gambar 5.14. Kedua 

jenis akan menghasilkan orde ikatan P = 3 untuk molekul N2, yang adalah molekul ikatan rangkap tiga 

yang tersusun atas dua ikatan π dan satu ikatan σ. Percobaan seperti spektroskopi fotoelektron 

menghasilkan konfirmasi bahwa HOMO-nya adalah σ2p bukan π2p, yang menunjukkan bahwa tingkat 

termodifikasi lebih konsisten dengan pengamatan. Energi disosiasi molekul N2 (9,759 eV), sedikit lebih 

besar daripada tiga kali energi disosiasi B2 (3,02 eV), dan merupakan yang terbesar di antara molekul 

diatomik homonuklir. 

Dalam O2 urutan standar harus digunakan sebab adanya celah energi 2s-2p yang besar, dan 

dengan demikian orbital π2p* yang terdegenerasi menjadi HOMO menghasilkan konfigurasi elektron 

jenis triplet. Orde ikatan O2 harus menurun sebesar satu dari orde ikatan N2, sebab dua elektron 

tambahan dimasukkan ke dalam orbital anti ikatan dan dengan demikian molekul O2 memiliki ikatan 

ganda yang terbentuk dari satu ikatan π dan satu ikatan σ. Konfigurasi elektron O2 adalah dua elektron 

tak berpasangan (triplet) dengan spin paralel seperti kasus B2, dan ini berakibat oksigen memiliki sifat 

paramagnetik.  

Dalam F2 penambahan dua elektron lebih lanjut di orbital π2p* menurunkan orde ikatan satu dari 

orde ikatan dalam O2, yang menghasilkan ikatan tunggal ikatan σ. 
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Dalam konfigurasi elektron Ne2, elektron mengisi penuh sampai σ2p*, dan karakter ikatan yang 

didapat oleh orbital ikatan dihapuskan oleh elektron anti ikatan menghasilkan orde ikatan P = 0. 

Akibatnya molekul stabil Ne2 diharapkan tidak ada seprti kasus He2. 

Namun, Ne2 ada dalam kondisi khusus, yang efek termal tidak efektif mendekomposisi molekul 

ini. Energi disosiasi Ne2 sangat kecil 0,0036 eV, yang sekitar sepersepuluh energi kinetik molekul dalam 

keadaan gas pada temperatur kamar.  

Tabel 5.3 mendaftarkan konfigurasi elektron valensi, orde ikatan, energi disosiasi, jarak inti pada 

kesetimbangan untuk molekul diatomik homonuklir dan beberapa ionnya. Bila sifat-sifat dibandingkan di 

antara molekul jenis A2 di baris yang sama, semakin besar orde ikatan, semakin besar energi disosiasinya, 

dan juga semakin pendek panjang ikatannya (jarak antar inti kesetimbangannya). Bila molekul jenis A2 

segolongan dibandingkan, kekuatan ikatan untuk P > 0 lebih besar untuk unsur yang lebih besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur baris yang lebih atas memiliki orbital yang lebih kompak untuk menghasilkan 

ikatan yang lebih pendek antara kerapatan elektron bertambah di daerah ikatan (pasangan elektron 

kovalen) dan dua inti, yang menyebabkan kuatnya gaya ikatan antara  inti. Ikatan yang sangat lemah P =0 

semacam Mg2, Ca2, Ne2, dan Ar2 cukup berbeda dari ikatan pasangan elektron biasa (ikatan kovalen), dan 

energi disosiasi menjadi lebih besar dari atas ke bawah tabel periodik. 

Contoh 5.2  Tentukan orde ikatan (P) O2
+ . Bandingkan energi disosiasi D0 dan panjang ikatan R O2

+ 

dengan O2 dan N2. 

(Jawaban)  Konfigurasi elektron O2
+ adalah (σ1s)2(σ1s*)2(σ2s)2(σ2s*)2(π2s)4(π2p*)1, yang memiliki satu 

elektron lebih sedikit di π2p* dibandingkan dalam O2. Dengan melihat ada 8 elektron di orbital ikatan dan 

3 elektron di orbital anti ikatan, kita mendapatkan orde ikatan O2
+ adalah P(O2

+ )= (8-3)/2= 2,5. 

Karena O2
+ memiliki satu elektron anti ikatan daripada O2, orde ikatan O2 dapat dengan mudah 

didapatkan P(O2) = 2. Dalam N2 elektron anti ikatan diambil dari konfigurasi elektron O2
+, dan dengan 

demikian P(N2)= 3. Umumnya, semakin besar P, D0 menjadi lebih besar dan R menjadi lebih kecil. 

Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan berikut (lihat Tabel 5.3). 

Energi disosiasi D0(N2) >D0(O2
+)> D0(O2) 

Panjang ikatan R(N2) <R(O2
+)< R(O2) 
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Table 5.3  Konfigurasi elektron dan struktur molekul dan ion diatomik homonuklir. 

 

5.6 Hibridisasi orbital 
 

Di bagian sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa contoh bagaimana orbital dicampur 

membentuk orbital baru melalui interaksi orbital. Dalam beberapa kasus, dua orbital dalam satu atom 

berinteraksi dengan orbital di atom lain. Dalam kasus semacam ini, orbital baru dapat dianggap 

dihasilkan dari interaksi orbital hibrida yang terdiri dua orbital dalam satu atom dengan orbital atom lain. 

Di bagian ini, kita akan mempelajari hibridisasi orbital dan beberapa some aplikasi orbital hibrida. 
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5.6.1 Campuran orbital dalam atom yang sama 

Marilah kita mempelajari efek campuran orbital dalam atom yang sama. Sebagaimana dalam 

Gambar 5.16(a), campuran orbital px dan py menjadi ekuivalen dengan orbital p dengan arah yang 

dirotasi di bidang x –y. Arahnya bergantung pada koefisien kombinasi linear, dan arah manapun dalam 

bidang ini yang mengandung sumbu kedua orbital p mungkin, campuran orbital p, px, py, dan pz, 

mungkin menghasilkan orbital p dengan arah sebarang dalam ruang tiga dimensi. Dengan demikian 

mungkin untuk mereorganisasi orbital p menghasilkan kombinasi linear yang paling cocok untuk 

tumpang tindih secara efisien dengan orbital atom atau molekul yang mendekat, bahkan bila spesies lain 

mendekat di arah manapun. Pada dasarnya, pemilihan arah orbital p atau arah koordinat dapat dianggap 

sembarang untuk kemudahan komputasi. Namun, karakteristik penting interaksi orbital tidak bergantung 

pemilihan sistem koordinat, dan sifat interaksi orbital ini dapat dinotasikan sebagai invarians dalam 

sistem koordinat. Reorganisasi orbital p adalah sifat penting yang menjamin invariansnya sistem 

koordinat. 

Kemudian, kita akan mempelajari campuran orbital s dan p atom yang sama. Karena campuran 

orbital p adalah ekuivalen dengan satu orbital p dengan arah yang cocok, kita hanya perlu 

memperhatikan campuran satu orbital s dan satu orbital p. Hasilnya dapat dilihat di Gambar 5.16(b); efek 

konstruktif terjadi di arah fasa orbital s dan p berimpit, sementara efek pencampurannya destruktif dalam 

arah yang berlawanan. Efek ini menghasilkan cuping besar pada arah sefasa bersama dengan cuping kecil 

di arah berlawanan. Peningkatan sifat arah semacam ini berkaitan dengan campuran orbital atom yang 

sama menghasilkan orbital dengan arah yang lebih tinggi disebut hibridisasi, dan dihasilkan orbital 

disebut orbital terhibridisasi atau orbital hibrid. 
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Gambar 5.16  Efek pencampuran orbital atom yang sama. (a) perubahan arah pada campuran orbital p dengan 
arah yang berbeda. (b) Peningkatan arah pada campuran orbital s dan orbital p (efek hibridisasi).  

Orbital hibrid memiliki sifat penting berikut berhubungan dengan pembentukan ikatan kimia. 

[Sifat karakteristik orbital hibrid] 

(1) Keterarahan menjadi lebih tinggi, dan tumpang tindih dengan spesies yang datang dari arahnya 

meningkat. 

(2) Distribusi elektron orbital hibrid menjadi asimetrik, dan kerapatan elektron pada arah peningkatan 

menjadi semakin tinggi menjadi gaya tarik kuat antara inti ini dengan inti yang mendekat. 

Walaupun banyak buku teks berkomentar hanya pada sifat (1), sifat (2) juga sangat penting, seperti 

dengan mudah dapat dipahami dari teorema elektrostatik Feynman di bagian 4.2. Selain itu, campuran 

orbital 2p ke orbital 1s dan juga campuran orbital 3d ke orbital 2s dan 2p juga memiliki beberapa efek 

yang disebutkan di atas. 
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Pengaruh pencampuran seperti ini orbital yang lebih tinggi selain orbital valensi pada deformasi 

distribusi elektron sekitar atom dinyatakan sebagai efek depolarisasi. Fungsi tambahan dengan bilangan 

kuantum azimut lebih tinggi selain dari orbital valensi untuk meningkatkan fungsi basis disebut fungsi 

polarisasi. Dibandingkan dengan efek hibridisasi pencampuran orbital di antara orbital yang bilangan 

kuantum utamanya sama, efek polarisasi agak moderat dengan prinsip perbedaan energi, karena efek 

polarisasi melibatkan orbital dengan bilangan kuantum utama yang lebih tinggi. Perhitungan dengan 

kumpulan basis minimal yang hanya mengandung orbital valensi termasuk efek hibridisasi tetapi 

mengabaikan efek polarisasi. 

5.6.2 Hibidrisasi sp  

Hibridisasi satu ke satu orbital valensi s dan p menghasilkan orbital hibrid sp, yang terdiri dari 

dua orbital yang saling ortonormal dua orbital diungakapkan sebagai. 
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Di sini, kita menggunakan orbital (pz) sebagai orbital p. Fungsi orbital pz dan s diungkapkan sederhana 

sebagai z dan s. Dua orbital hibrid di pers.(5.46) juga ekuivalen energi dan bentuknya, walaupun arahnya 

berbeda dengan sudutnya 180º sebagaimana dapat dilihat di Gambar 5.17. Energi orbital hibrid sp εsp 

sama dengan rata-rata energi orbital s dan p, yang diungkapkan sebagai αs dan αp. 
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Orbital hibrid sp menghasilkan molekul linear A-B-C atau A-B-C-D (seperti BeCl2, HgBr2, HCN, 

C2H2) secara linear dihubungkan dengan ikatan σ dengan sudut ikatan 180º. Dalam HCN dan C2H2, 

selain itu pada ikatan CN dan CC dibentuk dengan hibridisasi sp dua set ikatan π karena tumpang tindih  

jenis π dengan arah paralel dengan ikatan σ, dan akibatnya ikatan rangkap tiga C≡N dan C≡C terbentuk. 

5.6.3 Hibidrisasi sp2  

Dari satu orbital s dan dua orbital p (orbital px dan py, yang fungsinya diungkapkan singkat 

dengan x dan y), kita dapat membangun kumpulan orbital hibrrida, φa, φb, φc, yang ekuivalen energi dan 
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bentuknya dengan arah yang satu sama lain di bidang dipisahkan sejauh 120º (Gambar 5.17) dan 

dinyatakan sebagai orbital hibrid sp2. 
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Gambar 5.17  orbital hibrid spn (n = 1,2,3). 

Orbital-orbital ini memenuhi ke-ortonormalan. Karena kerapatan elektron sebanding dengan |φ|2, 

kuadrat koefisien orbital atom menghasilkan nilai relatif komponen s dan p; komponen orbital s adalah  

(1/ √3)2 = 1/3, dan komponen orbital p adalah (√[2/3])2 = (1/√6)2+(1/√2)2 = 2/3. Akibatnya s : p = 1 : 

2. Energi orbital hibrid sp2 adalah εsp2 adalah nilai rata-rata energi orbital s dan p dengan bobot s : p= 1 : 

2.  

Bila orbital hibrida sp2 menghasilkan tiga ikatan dengan spesies lain pada 0, 120, 240º, orbital 

hibridanya menghasilkan molekul berbentuk segitiga seperti NH3
+, BH3, BF3 dengan sudut ikatan 120º. 

Dan etilen C2H4 dengan sudut ikatan agak terdeformasi 120º, ∠HCH = 117,5º. Benzen C6H6 dapat juga 

dihasilkan dengan hibridisasi sp2. Dalam etilen dan benzen, tumpang tindih  jenis π antara orbital p di luar 
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bidang yang tidak terlibat dalam hibridisasi sp2 menghasilkan ikatan π. Jadi, molekul etilen memiliki ikatan 

rangkap C=C. Enam ikatan CC π di benzen ekuivalen, dan ikatan-ikatan ini memiliki sifat intermediat 

antara ikatan tunggal dan ganda, yang dapat dikonfirmasi dari orde ikatan dengan metoda molekul  

orbital. 

5.6.4 Hibidrisasi sp3  

Dari satu orbital s dan tiga orbital p(fungsi orbital dinyatakan dengan singkat dengan x, y, dan z), 

kita dapat membangun kumpulan empat orbital hibrida, φa, φb, φc,, φd,sebagaimana ditunjukkan dalam  

Gambar 5.17. Energi dan bentuk orbital ini ekuivalen, dan orbital-orbital ini diarahkan ke empat sudut 

dari pusat  tetrahedron. 
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Kempat orbital ini memenuhi sifat keortonormalan. Kerapatan elektronnya sebanding dengan |φ|2. 

Dengan demikian, kuadrat koefisien orbital atom menghasilkan nilai relatif komponen s dan p. 

Komponen orbital s adalah  (1/2)2 = 1/4, dan komponen orbital p adalah (1/2)2×3= 3/4. Akibatnya s : 

p = 1 : 3. Energi orbital hibrid sp3 adalah εsp3 adalah nilai rata-rata energi orbital s dan p dengan bobot s : 

p= 1 : 3.  
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Bila orbital hibrid sp3 membuat empat ikatan σ dengan spesies lain, orbital ini akan menghasilkan 

molekul tetrahedral seperti CH4, SiH4, NH4 dengan sudut ikatan tetrahedral 109,47º. 

5.6.5 Hibidrisasi lain 

Selain orbital hibrid di atas, jenis orbital hibrid yang lain yang melibatkan orbital d juga penting. 

Sebagaimana ditunjukkan di Tabel 5.4, orbital-orbital ini berkaitan dengan pembentukan berbagai 

struktur molekul. 
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Tabel 5.4  Hibridisasi dan struktur molekul 

 

 (catatan) struktur trigonal-bipiramid PCl5 dapat dijelaskan dengan ikatan tiga pusat-dua elektron yang 

akan didiskusikan di bawah ini. 

Contoh 5.3  Jelaskan struktur molekul etilen C2H4 menggunakan orbital hibrid. 

(Jawaban)  Dalam tiap atom C, tiga orbital hibrid sp2 bersama dengan orbital p yang tegak lurus 

dapat dianggap sebagai orbital valensi, dan empat elektron valensi masing-masing mengisi  ke-emapt 

orbital. Kombinasi orbital hibrid sp2 dua atom C menghasilkan ikatan CC karena tumpang tindih jenis σ. 

Dua orbital hibrid sp2 yang tertinggal dengan sudut 120º terhadap sumbu ikatan CC dapat digunakan 

untuk membentuk ikatan CH σ yakni tumpang tindih jenis σ, yang menghasilkan satuan CH2. Dalam 

tahap ini, dua satuan CH2 dapat berotasi satu sama lain mengelilingi sumbu ikatan CC, karena ikatan CC 

sampai tahap ini masih berupa ikatan CC tunggal, yang dapat berputar bebas untuk memiliki sembarang 

sudut rotasi. 
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Namun, tumpang tindih antara pasangan orbital p yang tersisa pada tiap atom C menghasilkan 

ikatan CC karena tumpang tindih jenis π, yang akan paling efektif terbentuk bila orbital p memiliki arah 

paralel, yakni dua CH2 menjadi ko-planar. Dengan demikian, antara dua atom C, terbentuk satu ikatan 

CCσ antara dua orbital hibrid sp2 dan satu ikatan CCπ dari pasangan orbital p paralel menghasilkan ikatan 

rangkap CC. Akibat keterbatasan rotasi sekeliling sumbu CC akibat ikatan π , semua enam atom ada di 

bidangm dan akibatnya molekul etilen berstruktur planar.  

Efek gaya tarik elektrostatik akibat elektron ikatan pada inti karbon juga jauh lebih kuat dalam 

ikatan rangkap CC daripada dalam ikatan tunggal CH. Jadi gaya tarik oleh kerapatan elektron ikatan lebih 

kuat dalam ikatan rangkap, dan dengan demikian sudut ikatan HCH (sudut ikatan antara dua ikatan CH) 

dapat menjadi sedikit lebih kecil dari 120º sehingga gaya resultan dari kerapatan elektron dalam dua 

ikatan CH dapat diimbangi dengan gaya lawannya yang disebabkan oleh kerapatan elektron dalam ikatan 

rangkap CC; nyatanya sudut ikatan HCH yang diamati adalah 117,5º. 

 

5.7 Ikatan tiga-pusat dua-elektron dan ikatan hidrogen  
 

Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya di bab ini, pemasangan elektron tidak harus ada untuk 

mengikat dua inti dengan gaya tarik karena adanya kerapatan elektron terletak di tengah antara inti. 

Penting untuk pembentukan ikatan bagaimana kerapatan elektron terdistribusi dalam daerah ikatan antar 

inti. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari ikatan tiga atom yang dibentuk oleh dua elektron. 

5.7.1 Interaksi orbital tiga elektron  

Marilah kita mempelajari interaksi orbital yang terlibat dalam sistem tiga atom, A, B, dan C, di 

mana C berada di tengah, dengan menggunakan metoda orbital molekul Huckel. Orbital C, χC dapat 

berinteraksi dengan orbital χA , χB , dengan integral resonansi adalah ßAC ≠ 0, ßBC ≠ 0. Karena integral 

resonansi untuk jarak yang besar dapat diabaikan, ßAC = 0. Integral Coulomb untuk atom-atom ini 

dinyatakan dengan αA, αB, αC. Persamaan sekuler untuk mendapatkan orbital molekul diberikan 

sebagai berikut. 
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Persamaan ini sama dengan persamaan sekuler dalam Contoh 5.1 (interaksi orbital dua ke satu) dalam 

bagian 5.3. Jadi, di antara orbital baru yang dihasilkan dengan interaksi tiga orbitalnya, orbital yang paling 

stabil φb menjadi lebih rendah daripada orbital yang lebih rendah χA , χB  dan orbital yang paling tak stabil 

φa menjadi lebih tinggi dari orbital yang lebih tinggi χA , χB  sebagaimana dapat dilihat di Gambar 5.18. 

φb adalah orbital ikatan, yang terdiri kombinasi sefasa atom orbital atom pusat dengan kedua 

ujung untuk meningkatkan kerapatan elektron di daerah tengah antara inti. φa adalah orbital anti ikatan, 

yang dibentuk dari kombinasi berlawanan fasa atom pusat dengan kedua ujung untuk meniadakan 

kerapatan elektron di daerah antara inti. Sebaliknya, orbital baru dengan kestabilan intermediate φm 

dibentuk dalam tingkat intermediate di antara tingkat orbital kedua ujung. Bila orbital kedua ujung 

terdegenerasi, tingkat orbital intermediate sama dengan tingkat terdegenerasi. Dalam bentuk φm, orbital 

yang lebih tinggi bercampur dengan dengan orbital atom pusat dengan fasa sama, dan orbital yang lebih 

rendah bercampur dengan fasa berlawanan. Hal ini berarti sifat ikatan lemah di φm, sebagaimana 

ditunjukkan di Gambar 5.18(a). Harus dicatat bahwa, bila orbital kedua ujung terdegenerasi, salah satunya 

mungkin sefasa, tetapi yang lain harus menjadi berlwanan fasa. Berdasarkan simetri dalam kasus 

terdegenerasi, kontribusi dari atom pusat ditiadakan secara lengkap di φm sebagaimana ditunjukkan di 

Gambar 5.18(b), dengan demikian φm menjadi hampir non ikatan, sebab interaksi langsung antara kedua 

ujung dapat diabaikan.  

Bila elektron diikutkan dalam orbital ikatan interaksi tiga pusat φb, tiga atom dapat dihubungkan 

dengan tetangganya. Pasangan elektron dalam φb menghasilkan ikatan yang lebih kuat. Jenis ikatan seperti 

ini dihasilkan oleh pasangan elektron dalam orbital ikatan tiga pusat disebut ikatan tiga-pusat dua-

elektron. Kini, mari kita pelajari beberapa contoh.  
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Gambar 5.18  Interaksi orbital tiga pusat. 

 

5.7.2 Ikatan tiga-pusat dua elektron linear  

Dengan meletakkan atom fluorin F di kedua sisi atom xenon Xe, kita dapat mendapatkan 

molekul XeF2, di mana pasangan elektron dalam orbital 5p atom Xe berinteraksi dengan elektron tak 

berpasangan dalam orbital 2p dua atom F diatur secara linear dengan atom pusat Xe 
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Tingkat energi yang relevan dapat dirangkumkan di Gambar 19. 

Energi ionisasi atom Xe dan  atom F masing-masing adalah 12,1 eV dan 17,4 eV. Jadi, orbital 5p 

Xe memiliki tingkat energi orbital 2p F. Orbital 2p F tidak berinteraksi satu sama lain karena jaraknya 

besar dan ditunjukkan di sisi kiri Gambar 5.19. Pasangan elektron dalam orbital molekul ikatan φb  

terletak di dekat energi yang lebih rendah 2p F, dan atom Xe dan atom F diikat dengan kerapatan 

elektron. Kesatbilan orbital molekul  intermediate φm dapat dianggap orbital non ikatan, 

 

Gambar 5.19  Ikatan elektron tiga pusat dalam XeF2

dan pasangan elektron di orbital ini tidak memiliki efek pada ikatan dan elektron-elektron ini 

didistribusikan di kedua atom F, masing-masing satu rata-rata. Akibatnya XeF2 memiliki ikatan linear 

tiga-pusat dua-elektron dengan orde ikatan 1/2 untuk masing-masing ikatan XF. Walaupun ikatan ini 

juga dianggap sebagai ikatan tiga pusat empat elektron, tapi secara esensi adalah ikatan tiga-pusat dua 

elektron. 

Dengan menggantikan atom Xe dengan ion iodida I- dengan konfigurasi elektron yang sama dan 

juga menggantikan atom F dengan halogen lain I atau Cl, kita dapat memperoleh ion molekul linear I3
- 

dan ICl2- yang ditunjukkan Gambar 5.20. Dalam XeF2, satu pasangan elektron orbital 5p digunakan 

untuk ikatan tiga-pusat dua-elektron. Di sini, pasangan elektron lain dari orbital 5p dapat digunakan 

untuk menggunakan kumpulan ikatan tiga-pusat dua elektron dengan arah yang berbeda. Kedua 

kumpulan ikatan tiga-pusat menghasilkan bentuk bujur sangkar XeF4 (Gambar 5.20). Satu kumpulan 
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pasangan elektron lain di Xe 5p dapat digunakan untuk menghasilkan XeF6. Bentuk XeF6 yang diamati 

agak terdistorsi dari bentuk yang diharapkan yakni bentuk oktahedra. 

 

Gambar 5.20  Berbagai struktur molekul. 

Ada banyak contoh lain untuk ikatan tiga pusat dua elektron dari pasangan elektron dalam 

orbital p dan beberapa elektron tak berpasangan dalam atom halogen. Dalam molekul PCl5, setiap orbital 

dari tiga orbital hibrid sp2 sekeliling atom P yang memiliki elektron tak berpasangan dan membentuk 

ikatan pasangan elektron dengan pasangan elektron di atom Cl. Akibatnya bentuk segitiga terbentuk. 

Dua elektron sisanya dari lima elektron valensi atom P ada di orbital 3p yang berarah vertikal sebagai 

pasangan elektron, yang dapat digunakan membentuk kumpulan ikatan tiga pusat dua elektron dengan 

elektron tak berpasangan di dua atom Cl. Jadi dihasilkan molekul trigonal bipiramidal (Gambar 5.20). 

Tiga ikatan kovalen PCl dengan orde ikatan satu dalam bidang segitiga sebagai ikatan ekuatorial (panjang 

ikatan dari percobaan 201,7 pm), yang jauh lebih kuat dan jauh lebih pendek daripada dua ikatan PCl 

vertikal yang dinyatakan sebagai ikatan aksial (panjang ikatan dari percobaan 212,4 pm), karena ikatan ini 

adalah ikatan lemah dengan orde ikatan 1/2. Walaupun struktur trigonal bipiramidal PCl5 dapat 

dijelaskan dengan orbital hibrid dalam Tabel  5.4, namun sukar untuk menjelaskan perbedaan panjang 

ikatannya. 

Contoh mirip yang mengandung orbital hibrid sp2 bersama dengan orbital p vertikal yang 

menghasilkan ikatan tiga-pusat dua-elektron, molekul jenis AB3, seperti ClF3 dan BrF3 dapat dihasilkan 
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dalam kasus ini, orbital hibrid atom halogen pusat terdiri atas satu elektron tak berpasangan dan dua 

pasangan elektron, elektron yang tak berpasangan itu dapat membentuk ikatan kovalen dengan elektron 

tak berpasangan dalam atom F. Dua pasangan elektron dalam orbital hibrid menjadi pasangan elektron 

yang tidak digunakan bersama. Orbital p vertikal pada bidang hibridisasi yang mengandung pasangan 

elektron, yang dapat digunakan kumpulan ikatan tiga pusat dua elektron dengan atom F. Jadi molekul 

berbentuk T yang ditunjukkan di Gambar 5.20 dapat terbentuk. Garis horizontal bentuk T terbentuk 

dari ikatan tiga-pusat, dan oleh karena itu jarak dari atom pusat dalam ikatan horizontal lebih panjang 

daripada ikatan vertikal (ikatan kovalen). Pasangan elektron yang tidak digunakan bersama terbuat dari 

orbital hibrid yang jauh lebih kuat ditarik oleh atom pusatnya daripada ikatan kovalen pasangan elektron, 

dan akibatnya atom pusatnya ditarik menghasilkan bentuk yang agak terdeformasi seperti panah ke atas 

↑. 

Contoh 5.4  Struktur molekul BrF5 adalah suatu bentuk sepeti gambar berikut. Dengan 

menggunakan kombinasi ikatan kovalen dan ikatan tiga-pusat dua-elektron, jelaskan struktur molekul 

BrF3. 

(Jawaban)  Konfigurasi elektron kulit terluar atom  Br atom is (4s)2(4p)5. Dalam atom Br,  

 

orbital 4px dan 4py mengandung pasangan elektron, dan pasangan orbital hibrid sp tersusun atas orbital 

4s dan 4pz. Satu orbital hibrid sp (yang mengarah ke bawah) mengandung pasangan elektron, dan 

satunya (yang mengarah ke atas) mengandung elektron tak berpasangan. Sebaliknya setiap atom F 

memiliki satu elektron tak berpasangan dalam orbital p. Elektron tak berpasangan dari orbital hibrid sp di 
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arah z dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom F. Orbital 4px dan 4py  atom Br dapat digunakan 

untuk menghasilkan ikatan tiga pusat dua-elektron dengan atom di baik arah x dan y, dan struktur bujur 

sangkar dengan empat atom F ditempatkan di sudut-sudutnya terbentuk. Satu ikatan BrF diarahkan ke 

atas adalah ikatan kuat dengan pajang ikatan yang lebih rendah (panjang ikatan yang diamati 171,8 pm), 

dan ikatan BrF dalam bidang horizontal adalah ikatan lemah karena ikatan tiga-pusat dua-elektron 

dengan panjang ikatan yang lebih panjang (panjang ikatan yang diamati 178,8 pm). Atom Br agak 

bergeser sedikit ke bawah dari bidang bujur sangkar, karena pasangan elektron yang berarah ke bawah 

menarik atom Br lebih kuat daripada pasangan kovalen yang berarah ke atas (dudut ikatan yang diamati 

∠F(horizontal)BrF(vertikal) =85,1º). Atau dapat juga dapat diasumsikan struktur oktahedral terbentuk 

dari hibridisasi sp3d2, tetapi ikatan aksial yang pendek dari piramida bujur sangkar akan menjadi sukar 

dijelaskan. 

5.7.3 Ikatan tiga-pusat dua-elektron bengkok  

Suatu contoh menarik termasuk ikatan tiga pusta bengkok dengan atom H di tengah. Ikatan 

seperti ini dapat dilihat dalam senyawa boron hidridida (biasanya disebut boran). Diboran B2H6 adalah 

contoh yang khas. Terdapat dua ikatan BHB dalam molekul diboran dan bentuk geometrik memiliki 

struktur jembatan sebagaimana diperlihatkan di Gambar 5.12. 

 

Gambar 5.21  Struktur jembatan diboran B2H6

Untuk atom B hibridisasi sp3 dapat diasumsikan dua dari empat orbital hibrid sp3 memiliki 

elektron tidak berpasangan, satu orbital mempunyai pasangan elektron, dan satu orbital lagi adalah orbital 
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kosong tanpa terisi elektron. Masing-masing dua elektron tak berpasangan membentuk ikatan kovalen 

BH dengan atom H, yang orde ikatannya satu. Dalam struktur jembatan, sebuah elektron tak 

berpasangan di atom H di tengah berinteraksi dengan pasangan elektron di atom B dan juga dengan 

orbital kosong atom B lain menghasilkan tingkat energi diperlihatkan di Gambar 5.22, karena energi 

ionisasi atom H jauh lebih besar daripada atom B. Interaksi orbital menghasilkan orbital bengkok 

sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Hanya orbital ikatan φb yang mengandung pasangan elektron. 

Dua atom B dan atom H di tengah diikat dengan ikatan tiga-pusat-dua–elektron dengan orde ikatan 1/2. 

Bergantung pada perbedaan orde ikatan, ikatan jembatan BH memiliki panjang ikatan lebih besar 

daripada ikatan BH terminal. 

 

Gambar 5.22  Orbital molekul diboran. 

5.7.4 Ikatan hidrogen 

Bila atom H diikat dengan atom X yang sangat elektronegatif membentuk ikatan baru dengan 

atom elektronegatif lain Y, ikatan seperti ini disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat dianggap 

sebagai suatu jenis ikatan tiga-pusat dua-elektron. Dalam kasus ini, tingkat energi tak berpasangan agak 

lebih tinggi dibanding dengan orbital valensi atom elektronegatif, dan tingkat energi di Gambar 5.23 

didapatkan dalam gambar ini atom X dan Y ditunjukkan dalam sisi yang sama untuk kemudahan, 

walaupun keduanya dipisahkan dengan jarak yang besar dan mungkin berbeda energinya. Pasangan 

elektron dalam orbital ikatan φb yang menghubungkan tiga atom melalui atom H. Ikatan XH menjadi 

agak lemah daripada kasus tanpa ikatan hidrogen. Bila kenegativitan atom Y tidak cukup kuat, pasangan 
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elektron dalam orbital ikatan φb yang mengkonsentrasikan kerapatan elektron pada ikatan XH. Pasangan 

elektron di orbital φm hampir non ikatan dan pasangan ini tidak memiliki pengaruh pada pembentukan 

atau disosiasi ikatan hidrogen. 

 

Gambar 5.23  Ikatan hidrogen. 

 

5.8 Tingkat energi elektron dan spektra fotoelektron  
 

Sebagaimana dibahas di bagian 4.3, energi orbital εi dapat dihubungkan dengan energi ionisasi 

yang diamati Ii melalui rumus Koopmans. 

 Ii = -εI        (5.52) 

Hubungan ini hanya pendekatan dan kecocokan numerik eksaknya tidak dapat diharapkan. Sepanjang 

yang dibahas adalah keadaan elektronik dasar singlet, energi ionisasi yang diamati dapat diperoleh untuk 

memberikan korespondensi satu satu dengan tingkat energi orbital molekul. Dalam bagian ini, kita akan 

mempelajari hubungan di antara spektra fotoelektron, energi ionisasi, dan tingkat energi orbital molekul. 

Spektrum fotoelektron molekul hidrogen juga akan dipelajari dalam hubungan dengan energi disosiasi. 
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5.8.1 Spektra fotoelektron dan tingkat energi elektron orbital molekul 

Energi kinetik ½ mv2 fotoelektron dipancarkan dari zat yang diiradiasi oleh foton hυ dengan 

frekuensi  υ dalam efek fotolistrik dapat diberikan dengan rumus berikut.  

½ mv2 = hυ -Ii        (5.53) 

Di sini, Ii adalah energi ionisasi zat. Dengan menggunakan persamaan Koopman kita mendapatkan  

½ mv2 = hυ -εi        (5.53) 

 

Gambar 5.24  Hubungan antara spektra fotoelektron dan tingkat energi elektron dari orbital  molekul  
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Jadi, energi kinetik fotoelektron bergantung pada tingkat energi orbital molekul asal fotoelektron 

yang dipancarkan. Akibatnya pengukuran distribusi energi kinetik fotoelektron yang disebabkan oleh 

energi foton hυ menghasilkan spektrum fotoelektron, yang berkaitan pada tingkat energi orbital molekul 

sebagaimana diilustrasikan di Gambar 5.24.  

Umumnya, metoda yang mengukur cacah elektron sebagai fungsi energi kinetk disebut 

spektroskopi elektron. Penggunaan spektroskopi elektron untuk fotoelektrons yang dipancarkan oleh 

efek fotolistrik adalah spektroskopi fotoelektron. Gambar 5.25 menunjukkan contoh spektrum X-ray 

fotoelektron (XPS) molekul H2O yang diukur dengan sumber foton karakteristik X-ray dari Mg (garis 

Kα: 1253,6 eV). Dalam spektrum ini, ada lima puncak yang jelas terpisahkan yang berkaitan dengan 

orbital molekul. Salah satunya adalah kumpulan fotoelektron yang paling lambat, yang dapat ditandai 

sebagai orbital molekul yang terutama tersusun atas orbital 1s oksigen. Persamaan (5.54) menghasilkan 

perubahan energi kinetik menjadi energi ionisasi, dan dengan demikian kita mendapat I(O 1s) = 539,9 

eV. Fotoelektron lain memiliki energi jauh lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan 

fotoelektron sedikit lebih kecil daripada energi foton 1253,6 eV dari sumber X-ray, karena energi ionisasi 

orbital valensi yang terkait jauh lebih kecil daripada energi ionisasi kulit dalam O 1s. Di antara 

fotoelektron valensi, fotoelektron yang paling lambat menghasilkan puncak orbital molekul yang 

terutama tersusun atas orbital O2s, dan energi  ionisasi yang terkait sebagai I(O 2s) = 32,2 eV. Lebih 

lanjut, puncak dengan energi ionisasi 18,5 eV, 14,7 eV, 12,6 eV dan dapat ditandai dengan orbital 

molekul H2O berikut. 

18,5 eV orbital molekul  ikatan OH mengandung orbital atom. O 2py

14,7 eV orbital molekul  ikatan HH mengandung orbital atom. O2pz

12,6 eV orbital molekul  non ikatan mengandung orbital atom O 2px
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Gambar 5.25  Spektrum X-ray fotoelektron (XPS) molekul H2O dengan garis Mg Kα

Berdasarkan pada korespondensi di atas, kita dapat mengkonfirmasi bahwa 10 elektron dalam 

molekul air  dimasukkan dalam lima orbital molekul;  dalam tiap orbital dua elektron dimasukkan sebagai 

pasangan elektron. Tabel 5.5 mendaftarkan perbandingan energi ionisasi I dari spektrum X-ray 

fotoelektron dengan energi orbital hasil perhitungan dengan metoda orbital molekul ab initio. Walaupun 

kecocokan eksak tidak dapat diperoleh, nilai absolut energi orbital cocok dengan baik dengan energi 

ionisasi dalam rentang kesalahan 10%. 

Tabel 5.5  Energi ionisasi I dari XPS dan energi orbital ε dari  metoda orbital molekul ab initio untuk H2O 

 

5.8.2 Spektrum fotoelektron molekul hidrogen dan energi ikatan 

Spektrum fotoelektron diukur dengan foton ultraviolet disebut spektrum fotoelektron ultraviolet 

(UPS). Untuk pengukuran UPS, foton 21,22 eV diiradiasikan dari tabung lucutan helium, akibat trasnsisi 

21P→1S (dari orbital 2p ke orbital 1s), digunakan dalam banyak kasus. Karena foton ultraviolet (UV) 
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memiliki energi jauh lebih kecil dibandingkan foton X-ray, foton UV tidak cukup mengionisasi kulit 

elektron dalam. Namun, energi kinetik elektron sedemikian kecil sehingga lebih banyak struktur halus 

dapat diungkap dalam UPS. Bila vibrasi molekul dieksitasi dengan ionisasi, energi kinetik fotoelektron 

menjadi lebih kecil dengan sejumlah energi yang diperlukan untuk eksitasi vibrasional, karena energi ini 

lebih lanjut digunakan dari energi foton. Dalam spektra fotoelektron yang sangat tinggi resolusinya, 

struktur vibrational halus sering memunculkan banyak puncak. Dalam Gambar 5.26 spektrum 

fotoelektron molekul hidrogen ditunjukkan sebagai contoh. 

Puncak yang dilabel dengan 0, 1, 2, .. di gambar mengindikasikan kuantum vibrational v dari 

keadaan vibrational dari ion yang dihasilkan H2
+ . v = 0 berhubungan pada keadaan dasar vibrational H2

+, 

yaitu keadaan vibrasi titik nol ion molekul hidrogen. Gambar 5.26 menunjukkan puncak paling kuat 

untuk v = 2. 

 

Gambar 5.26  Spektrum fotoelektron ultraviolet molekul H2. 

Hal ini berkaitan dengan prinsip Franck-Condon, yang merupakan aturan yang dikenal dengan baik 

untuk transisi elektronik dalam molekul. Menurut prinsip Franck-Condon, transisi elektronik dapat 

dianggap terjadi tanpa gerakan inti. Akibatnya kurva energi potensial seperti dalam Gambar 5.27 hanya 

transisi vertikal yang mungkin. Dalam kasus real, transisi vertikal paling mungkin terjadi, dan transisi yang 

agak bergeser dapat juga muncul walaupun kebolehjadiannya kecil. Transisi yang memerlukan pergeseran 

inti besar sukar terjadi. 
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Karena gaya ikat menjadi lebih lemah dalam ion molekul hidrogen, jarak kesetimbangan 

diharapkan menjadi lebih besar di ionnya daripada molekul hidrogen. Puncak yang paling tinggi v = 2 

dalam spektrum fotoelektron di Gambar 5.26 mengindikasikan bahwa hanya pada garis vertikal dari 

posisi kesetimbangan H2  kurva potensial ion memotong tingkat vibrasional v = 2. Energi ionisasi 

berkaitan dengan transisi vertikal disebut energi ionisasi secara umum. Dalam kasus ionisasi molekul 

hidrogen, energi ionisasi dapat ditentukan sebesar 15,96 eV dari Gambar 5.26. Energi ionisasi minimum 

molekul hidrogen sebaliknya berhubungan pada transisi ionisasi pada tingkat v = 0 dalam ion. Energi 

ionisasi minimum semacam ini tanpa eksitasi vibrasional disebut energi ionisasi adiabatik, yang 

diperlukan adalah 15,43 eV dalam kasus H2. 

Apakah makna limit v → 8 dalam eksitasi the vibrasional? Ini berkaitan dengan keadaan 

terdisosiasi dengan ikatan diputus dengan lengkap. Dalam spektrum fotoelektron di Gambar 5.26 limit 

v→ 8 berhubungan dengan disosiasi H2
+ menjadi atom H dan ion H+. Jadi, bila posisi v→8 dalam 

spektrum dapat dideduksikan, energi disosiasi H2
+, D0(H2

+) dapat diperoleh dari I(∞) - I(0). Catat bahwa 

interval antara puncak dalam spektrum menurun dengan meningkatnya v, plot grafis interval ini sebagai 

fungsi v memberikan posisi di mana intervalnya menjadi nol. Dari prosedur ini kita dapat memperoleh 

posisi yang tepat limit disosiasi. Hasilnya menjadi I(∞) = 18,08 eV. Dari nilai ini, kita peroleh D0(H2
+) = 

I(∞)- I(0) = 18,08-15,43 = 2,65eV (lihat Tabel 5.3). Lebih lanjut,  koreksi energi titik nol  menghasilkan 

energi ikat De (dalam kasus H2 ini, nilai ini adalah energi ikat). Pengamatan seksama interval puncak 

menunjukkan bahwa interval ini hampir menurun secara linear. Dari garis ini kita memperoleh interval 

vibrasional pada v = 0, dan separuhnya dapat merupakan perkiraan energi titik nol. Jadi kita dapat 

meproleh 

De(H2
+ ) = D0(H2 +) + 0,14 =  2,79 eV 

Dari spektrum dalam gambar ini, energi vibrasional kuantum H2
+ dapat diperkirakan sekitar 0,28 

eV. Nilai berkaitan dengan bilangan gelombang sekitar 2260 cm-1, yang sangat lebih rendah daripada 

bilangan gelombang 4401 cm-1 untuk vibrasi molekular dalam H2. Hal ini sebab dalam ionnya pelepasan 

elektron ikatan akan menurunkan gaya ikat. Umumnya, kehilangan elektron iktan menyebabkan 

pengurangan gaya ikatan, yang menghasilkan pengurangan bilangan gelombang vibrasional. Sebaliknya 

kehingan elektron anti ikatan akan meningkatkan gaya ikat yang menghasilkan peningkatan bilangan 

gelombang vibrasional.  
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Contoh 5.5 Dari spektrum fotoelektrons Gambar 5.26 dan energi ionisasi atom hidrogen (13,60 eV), 

tentukan energi disosiasi molekul hidrogen.  

(Jawaban)  Marilah kita menyatakan energi disosiasi molekul hidrogen D0(H2), energi ionisasi atom 

hidrogen IH, energi yang diperlukan untuk ionisasi molekul hidrogen dan disosiasi ion H2
+ pada saat yang 

sama seperti I(∞). Maka, kita mendapatkan hubungan berikut. 

D0(H2)+IH =I(∞) 

Kedua sisi persamaan ini berkaitan dengan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keadaan 

terdisosiasi ion molekul hidrogen (keadaan terdisosiasi menjadi H dan H+) berawal dari keadaan dasar 

vibrasional (keadaan vibrasional titik nol) molekul hidrogen. Sisi kiri adalah lintasan disosiasi molekul 

hidrogen dalam tahap pertama diikuti dengan ionisasi satu dari dua atom hidrogen di tahap kedua. Sisi 

kanan adalah lintasan lain perubahan langsung menjadi keadaan ionik terdisosiasi. Lintasan yang terakhir 

ini dapat diperkiran dari Gambar 5.26 sebagai I(∞) =18,08 eV. 

Maka, dengan menggunakan IH = 13,60 eV, kita mendapatkan d0(H2) = I(∞)-IH =18,08-13,60 =4,48 eV 

(lihat Tabel 5.3) 
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Gambar 5.27  Kurva energi potensial  untuk H2+ dan H2

 

Latihan 

5.1 Persamaan sekuler orbital π untuk alil CH2CHCH2 dalam metoda Huckel  sederhana diberikan 

 

Selesaikan persamaan ini, dan tentukan fungsi orbital π dan tingkat energi alil. 
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5.2 Tentukan orde ikatan P N2
 + , dan bandingkan energi disosiasi D0 dan panjang ikatan R N2

+ dengan 

O2 dan N2. 

5.3 Jelaskan orbital molekul dan tingkat energi molekul HCl secara kualitatif dengan menggunakan 

prinsip interaksi orbital. 

5.4 Jelaskan orbital molekul dan their energi secara kualitatif N2 berdasarkan prinsip interaksi orbital dan 

contoh 5.1 untuk interaksi orbital dua ke satu. 

5.5 Jelaskan struktur molekul propena CH3CH= CH2 dengan menggunakan orbital hibrid.  

5.6 Jelaskan struktur molekul TeCl4 sebagaimana gambar berikut. 

 

5.7 Dengan menggunakan orbital atom (χj), 1s untuk atom H 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz atom F, orbital molekul 

(φi = ΣjCijχj) molekul HF dihitung dan ditabelkan dan didaftarkan di Tabel 5.6. Baris teratas 

menunjukkan energi orbital (εI eV) untuk orbital molekul φI (i = 1,…,6). Di baris lebih rendah, 

koefisien Cji untuk orbital atom χj diberikan. Fasa (tanda) χj dipilih sebagai berikut; fasa orbital s 

dipilih positif pada jarak besar, dan fasa untuk orbital p dipilih positif pada arah positif pada sumbu 

koordinat yang biasa didefinisikan pada semua atom. Perhatikan dengan seksama tabel ini, dan jawab 

pertanyaan berikut. 

(1) Klasifikasikan φ1 - φ6 ke orbital σ dan π. 

(2) Manakah dari χ1 - χ6 yang merupakan orbital 1s F? 

(3) Manakah dari χ1 - χ6 yang merupakan orbital 1s H? 

(4) Manakah orbital kosong di antara φ1 - φ6? 
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(5) Manakah di antara orbital φ1 - φ6 yang paling bertanggungjawab pada gaya ikatan antara  atom 

H dan F. 

Table 5.6: 

 

5.8 Orbital molekul (MO) C2H4 dihitung sebagai kombinasi linear orbital atom (AO), 1s untuk  atom H 

dan 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz untuk atom C, dan Tabel 5.7 mendaftarkan sembilan MO dari energi 

terendah. Baris teratas termasuk energi orbital orbital molekul dalam satuan eV. Baris yang lebih 

rendah mendaftarkan koefisien untuk AO (1 - 14). Karena AO jenis Slater (STO) yang disebut 

STO3G digunakan dalam perhitungan. Fasa-fasa orbital s dipilih positif pada jarak besar, dan fasa-

fasa untuk orbital p dipilih pada arah positif pada sumbu koordinat yang berkaitan. Tabel 5.8 

menggunakan koordinat Cartesian untuk enam atom dalam satuan Å. Perhatikan dengan seksama 

tabel ini, dan jawab pertanyaan berikut. Catat bahwa tidak hanya satu jawaban yang benar, dan 

tentukan semua jawaban yang mungkin. 

(1) Manakah dari 1-14 di Tabel 5.7 yang merupakan orbital atom H? 

(2) Manakah dari 1-14 di Tabel 5.7 yang merupakan orbital atom C? 

(3) Manakah di antara MO (1) – (9) di Tabel 5.7 yang merupakan lowest unoccupied orbital molekul 

(LUMO). 

(4) MO manakah, di antara 1-9, di Tabel 5.7 yang berkontribusi pada pembentukan ikatan CCπ ? 

(5) MO manakah, di antara 1-9, di Tabel 5.7 yang berkontribusi pada pembentukan ikatan CHπ?  

(6) AO manakah  yang merupakan orbital 2px untuk atom (1) di Tabel 5.8 ? 
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(7) AO manakah yang merupakan orbital 1s untuk atom (5) di Tabel 5.8 ? 

Table 5.7: 

 

Tabel 5.8 

 

5.9 Gambar berikut menunjukkan peta kontur kerapatan elektron untuk orbital molekul dalam molekul 

H2O dan H2S, manakah yang paling stabil untuk menghasilkan ikatan OH dan SH. Deduksikan 

besar energi ionisasi relatif tiga atom, S, O, dan H berdasarkan gambar ini. 
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5.10 Gambar berikut menunjukkan spektrum fotoelektron yang diamati untuk molekul nitrogen N2 

menggunakan foton ultraviolet hυ = 21,218 eV diemisikan dari lucutan helium. Puncak (1)-(3) 

berkaitan dengan struktur vibrational akibat eksitasi struktur molekul ion N2
+. Perbandingan 

frekuensi vibrasional yang diamati (bilangan gelombang) untuk keadaan ionik dengan untuk N2 (2345 

cm-1) menghasilkan kesimpulan berikut; (1) orbital ikatan yang sangat lemah ikatannya, (2) orbital 

ikatan yang kuat, dan (3) orbital anti ikatan yang lemah. Tandai pita yang diamati (1)-(3) atas orbital 

molekul 1πu, 3σg,, 2 σu , yang peta kerapatan elektronnya ditunjukkan di Gambar 4.5. Deduksikan orde 

ikatan N2
+ untuk keadaan ionik yang berkaitan (1)-(3) dengan membandingkannya dengan panjang 

ikatan N2. 
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6 Orbital molekul dan reaksi kimia 
 

Reaksi kimia adalah sebuah fenomena di mana sistem yang terdiri dari inti atom dan elektron berubah 
baik dalam konfigurasi geometri maupun komposisinya. Sebagaimana telah kita pelajari, gaya ikatan dan 
anti ikatan disebabkan oleh elektron. Dalam bab ini, kita akan mempelajari dasar-dasar prinsip kimia 
kuantum pada reaksi kimia yang didasarkan pada fungsi-fungsi elektron. 

6.1 Teori orbital tentang kereaktifan 
Dalam bab 5, kita mempelajari komposisi dari orbital molekul yang baru dan tingkat-tingkat energi 

berdasarkan interaksi orbital. Akan tetapi, apakah ikatan-ikatan baru terbentuk atau tidak bergantung 

pada konfigurasi elektron. Pada bagian ini, marilah kita untuk pertama kali mempelajari hubungan antara 

konfigurasi elektron dan kereaktifan dan juga hubungan antara elektron yang tidak berpasangan dan 

kereaktifan dan kemudian kita akan mempelajari prinsip HOMO-LUMO dan teori orbital terdepan 

(frontier orbital theory).  

6.1.1 Bilangan okupasi elektron dan kereaktifan 

 Bilangan okupasi elektron dalam tingkat energi satu elektron dibatasi oleh 2, 1, 0 menurut prinsip 

eksklusi Pauli dan bilangan ini diklasifikasikan dalam tiga kasus sebagaimana tertera dalam Tabel 6.1. 

Table 6.1  Klasifikasi tingkat-tingkat energi elektron. 

 

 Interaksi orbital juga dapat diklasifikasikan dalam enam bentuk yang ditunjukkan dalam Tabel 

6.2. Bentuk (1) adalah sebuah interaksi antara orbital kosong tanpa elektron yang memberikan bilangan 

okupasi nol dan tidak memberikan pembentukan ikatan. Sebagai contoh adalah interaksi antara orbital 

kosong 2s dari sebuah pasangan atom He. Bentuk (2) adalah sebuah interaksi antara sebuah orbital 

kosong dengan sebuah elektron yang tidak berpasangan dan dalam kasus ini sebuah elektron dalam 
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orbital ikatan akan menghasilkan sebuah ikatan elektron tunggal dengan orde ikatan sebesar 1/2. Sebuah 

contoh nyata dari tipe ini adalah produksi ion H+ dari H dan H+ telah dipelajari dalam Bab 5. Bentuk 

selanjutnya (3) adalah sebuah interaksi antara dua elektron tidak berpasangan yang akan memberikan 

sebuah ikatan pasangan elektron (kovalen) dengan orde ikatan satu sebagaimana dapat dilihat dari contoh 

tipikal yaitu H+H →H2. Sebuah ikatan pasangan elektron juga dapat dihasilkan melalui bentuk (4), yaitu 

sebuah interaksi antara orbital kosong dan sebuah pasangan elektron dan contohnya adalah H+ + H- → 

H2; dengan catatan bahwa H- ada, karena afinitas elektron dari atom H adalah positif.  

Tabel 6.2  Bentuk fundamental dari interaksi orbital dan orde ikatan 

 

 Bentuk (5) terdiri dari sebuah interaksi antara sebuah elektron yang tidak berpasangan dan 

sebuah elektron berpasangan akan memberikan sebuah elektron dalam orbital anti ikatan selain orbital 

ikatan dan dengan demikian orde ikatan akan menjadi (2-1)/2 =1/2 sama dengan ikatan satu elektron. 

Contoh tipikal jenis ini adalah He+ + He →He2
+. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Tabel 5.3, energi 

disosiasi dan panjang ikatan dari He2
+ sangat mirip dengan H2 disebabkan oleh orde ikatannya yang 

bernilai 1/2 untuk keduanya. Terakhir adalah bentuk (6) ynag mengandung interaksi antara pasangan-

pasangan elektron dan dalam kasus ini karakter ikatan dari pasangan elektron berikatan akan dihilangkan 

oleh karakter anti ikatan dari pasangan elektron dalam orbital anti ikatan dan akan menyebabkan tidak 

terbentuknya ikatan. Interaksi antara pasangan elektron 1s dalam dua atom He adalah bentuk ini. Alasan 

mengapa tidak dapat dibuatnya sebuah molekul He2 dapat diberikan oleh bentuk (1) dan (6) dalam Tabel 

6.2. 

 Dalam argumen yang telah disebutkan di atas, kita mengasumsikan bahwa dua orbital secara 

efektif berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pada masalah yang sebenarnya, kita harus 

mempertimbangkan apakah interaksi orbital tersebut efektif atau tidak, khususnya pada kondisi-kondisi 

yang berkaitan dengan prinsip perbedaan energi dan tumpang-tindih antara orbital yang berinteraksi.  
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 Sebuah analisis yang hati-hati terhadap bilangan okupasi dan orde ikatan untuk ke-enam bentuk 

dalam Tabel 6.2 akan memberikan kesimpulan bahwa kereaktifan ditentukan oleh kombinasi dari 

bilangan okupasi elektron yang diringkas sebagai berikut. 

 (1) Tidak ada reaksi yang terjadi antara orbital kosong atau antara pasangan elektron. [Bentuk(1)(6)] 

(2) Elektron yang tidak berpasangan dapat bereaksi dengan semua jenis yang lain.  [Bentuk(2)(3)(5)] 

(3) Sebuah orbital kosong dan sebuah pasangan elektron dapat bereaksi. [Bentuk(4)] 

 Atom dan molekul dengan elektron yang tidak berpasangan disebut sebagai radikal. Ketika 

radikal bertemu dengan spesies yang lain, biasanya mereka akan bereaksi secara langsung untuk 

menghasilkan spesies yang lain. Karenanya, radikal secara kimia tidaklah stabil. Radikal sering diproduksi 

oleh pemutusan beberapa ikatan kimia dalam senyawa kimia yang stabil. Kestabilan kimia dari senyawa 

dengan demikian dinyatakan sebagai ketidakmudahan untuk bereaksi dan untuk menjaga dirinya tidak 

berubah dalam waktu yang sangat lama bahkan jika dia bertemu dengan spesies yang lain. Kestabilan 

molekul dengan sendirinya merupakan kestabilan fisik, yang berbeda dengan kestabilan kimia. Dalam 

kasus yang khusus, di mana probabilitas untuk bertemu dengan spesies yang lain dapat ditekan menjadi 

sangat rendah, seperti pada kondisi vakum tinggi atau pada suhu sangat rendah, radikal akan bertahan 

sebagaimana adanya. Ketika tingkat dari elektron yang tidak berpasangan memiliki sebuah pemisahan 

energi yang sangat besar atau memiliki tumpang tindih yang sangat kecil dengan orbital yang lainnya, 

radikal tidak berinteraksi dengan yang lainnya untuk dapat tetap ada dengan kestabilan kimia yang baik. 

Reaksi-reaksi yang mengikuti bentuk (3) dan bentuk (4) akan berhenti pada kebanyakan kasus, 

disebabkan oleh elektron yang tidak berpasangan yang terdapat dalam produknya. Di pihak lain, produk 

dari reaksi bentuk (2) dan (5) juga memiliki elektron yang tidak berpasangan dan reaksi dapat berlanjut 

dalam banyak kasus. Melalui suatu mekanisme tertentu, radikal yang dihasilkan oleh dekomposisi termal, 

fotolisis atau radiolisis molekul sering menghasilkan reaksi berantai atau bahkan ledakan.  

 Ikatan satu elektron dalam bentuk (2) atau bentuk (5) memiliki kestabilan fisik yang lebih rendah 

disebabkan oleh orde ikatan yang lebih rendah dibandingkan dnegan ikatan pasangan elektron dalam 

bentuk (3) dan bentuk (4). Ikatan-ikatan satu elektron secara kimia tidak stabil disebabkan oleh 

keberadaan elektron tidak berpasangan. Dalam buku teks untuk pengantar kimia, ikatan yang secara 

kimia stabil dinyatakan terbentuk oleh sebuah ikatan dari sebuah pasangan elektron. Berkaitan dengan 

hal ini, kestabilan yang penting adalah kestabilan kimia. Bahkan jika sistem secara fisik sangat stabil, dia 
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tidak selalu stabil secara kimia. Tidak ada elektron yang tidak berpasangan yang dapat ditinjau sebagai 

syarat perlu untuk kestabilan kimia kecuali untuk beberapa kasus yang khusus. Akan tetapi, tidak adanya 

elektron yang tidak berpasangan langsung berarti kestabilan kimia kecuali untuk kasus yang khusus, 

karena bentuk (4) memberikan kemungkinan untuk proses reaksi tanpa elektron yang tidak berpasangan. 

Petimbangan sistematik terhadap kondisi-kondisi yang mengatur kestabilan kimia akan dibuat setelah ini.   

 Di sini kita harus mencatat kestabilan fisik dengan lebih detil. Kestabilan fisik akan membesar 

ketika energi disosiasi ((energi ikatan)-(energi titik nol)) membesar. Secara kualitatif, orde ikatan yang 

lebih besar, akan memberikan kestabilan fisik yang semakin besar. Jika energi ikatan sangat kecil, sistem 

akan keluar dari sumur potensial oleh energi vibrasi titik nolnya. Ini berarti bahwa suatu energi ikatannya 

positif, ikatan dapat secara fisik menjadi tidak stabil kecuali jika energi ikatannya lebih besar dari energi 

titik nolnya. Lebih lanjut, ikatan dapat menjadi tidak stabil ketika energi termal lebih besar dari energi 

ikatannya. Energi termal bergantung pada temperatur absolut T dan berada pada daerah sekitar nilai kT, 

di mana k adalah konstanta Boltzmann. Dekomposisi termal dapat terjadi ketika energi termal yang 

masuk ke dalam sistem cukup besar untuk memisahkan sebuah ikatan. Ini akan menyebabkan bahwa 

sebuah ikatan dengan energi ikatan yang besar akan stabil secara termal. Sebagai tambahan, energi ikatan 

yang menjadi besar, akan menyebabkan turunnya probabilitas pertukaran ikatan kimia yang terjadi dalam 

sebuah keseimbangan termal, energi yang lebih rendah memiliki probabilitas yang tinggi; probabilitas 

untuk sebuah keadaan dengan energi E sebanding dengan e-E/kT. Dengan demikian energi ikatan yang 

semakin besar berarti bahwa keadaannya lebih stabil dan probabilitas dari perubahan menuju keadaan 

energi yang lebih tinggi menjadi berkurang.   

 Dalam bentuk (4) untuk interaksi antara orbital kosong dan sebuah pasangan elektron, sebuah 

orbital kosong akan berkoordinasi dengan sebuah pasangan elektron dan pasangan elektron akan 

diberikan pada orbital kosong tersebut. Mekanisme ini berkaitan dengan interaksi orbital kosong H+, 

Zn2
+, BF3 dengan pasangan elektron yang tidak berbagi dari NH3, H2O, CN- dan akan menghasilkan 

pembentukan kompleks oleh ikatan koordinat atau ikatan terkoordinasi. Pembentukan ikatan ini 

diasosiasikan dengan sebuah transfer distribusi elektron dari sebuah pasangan elektron ke orbital kosong. 

Sebuah fenomena dimana terdapat sebuah transfer distribusi elektron yang disebabkan oleh interaksi 

orbital disebut sebagai transfer muatan dan senyawa atau kompleks yang terbentuk oleh transfer muatan 

tersebut disebut sebagai senyawa transfer muatan atau kompleks transfer muatan. Dalam transfer muatan, 

sebuah benda yang memberikan sebuah elektron disebut sebagai donor elektron dan sebuah benda yang 

menerima sebuah elektron disebut sebagai aseptor elektron. Pembentukan ikatan berkaitan dengan 

 256



interaksi antara orbital kosong dan sebuah pasangan elektron, penerimaan sebuah elektron oleh orbital 

kosong dan juga sebuah pemberian elektron dari sebuah pasangan elektron. Faktor kunci yang mengatur 

pembentukan ikatan kimia yang baru melalui bentuk (4) adalah faktor yang sangat penting dan akan 

dipelajari lebih detail di akhir bagian ini.   

6.1.2 Jumlah elektron tidak berpasangan dan valensi 

Jumlah elektron yang tidak berpasangan dan jumlah ikatan yang stabil yang akan dibentuk saling 

berhubungan dikarenakan elektron yang tidak berpasangan dapat dipasangkan untuk membentuk sebuah 

pasangan elektron melalui bentuk (3) dalam Tabel 6.2. Ini juga berkaitan dengan jumlah dari elektron 

valensi dan valensinya. Tabel 6.3 memberikan daftar jumlah kulit elektron terluar, jumlah elektron valensi, 

jumlah elektron yang tidak berpasangan dan valensi biasa dari atom dengan bilangan atom yang lebih 

kecil dari 11. Jumlah dari elektron yang tidak berpasangan dapat berubah bergantung pada konfigurasi 

elektron dari atom-atom. Ketika kita hanya memperhatikan konfigurasi elektron dasar, beberapa 

perbedaaan dari yang digunakan secara konvensional akan ditemui pada atom C dan Be. Masalah ini 

akan dipecahkan dengan memperhatikan keadaan valensi yang diperkenalkan di bawah ini. 

 Dalam kasus atom C, konfigurasi elektronnya adalah (1s)2(2s)2(2p)2 dan atom C hanya memiliki 

dua elektron yang tidak berpasangan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.1(a). Jika sebuah 

elektron tereksitasi menjadi konfigurasi elektron (b) dalam Gambar 6.1 dan kita akan mendapatkan 

empat elektron yang tidak berpasangan dan ini berkesesuaian dengan valensi yang biasa kita temui yaitu 

empat. Dengan hal yang sama, konfigurasi elektron dengan hibridisasi sebagaimana ditunjukkan dalam 

Gambar 6.1(c)-(e) memberikan empat elektron tidak berpasangan dan ini berkesesuaian juga dengan 

valensi biasa. Konfigurasi elektron ini memberikan valensi normal yang disebut sebabai keadaan valensi. 

Karenanya untuk mendapatkan nilai valensi biasa keadaan valensi dengan energi lebih tinggi perlu dibuat. 

Proses yang demikian itu disebut sebagai promosi dan energi yang diperlukan disebut sebagai energi 

promosi. Energi promosi untuk kasus (b)-(e) di atas adalah sama karena mereka hanya mempromosikan 

sebuah elektron 2s hingga ke tingkat 2p. Jika energi stabilisasi diperoleh melalui pembentukan ikatan 

lebih besar dari energi promosi, reaksi melalui keadaan valensi dengan promosi dapat dimungkinkan 

secara energetika. Atom-atom Be, B dan C benar-benar menunjukkan valensi biasa melalui keadan 

valensinya disebabkan oleh cukup besarnya energi ikatan yang lebih besar dari energi promosi.  
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Tabel 6.3  Jumlah elektron tidak berpasangan dan valensi 

 

 

Gambar 6.1  Keadaan valensi dari atom C dan promosi 

6.1.3 Prinsip HOMO-LUMO dan teori orbital terdepan 
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Marilah kita mempelajari reaksi tanpa elektron yang tidak berpasangan dalam bentuk (4) dalam 

Tabel 6.2. Jenis interaksi ini ini antara sebuah orbital kosong dan sebuah pasangan elektron memerlukan 

kondisi yaitu pemisahan energi yang cukup kecil dan juga cukup tumpang tindih antar orbital. Dalam 

konfigurasi keadaan dasar tanpa pasangan-pasangan elektron, pasangan elektron akan menempati tingkat 

yang lebih rendah hingga mencapai HOMO dan tingkat yang lebih tinggi dari LUMO kosong 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.1. Dengan demikian kondisi yang dipersyaratkan berupa 

pemisahan energi yang cukup kecil akan memberikan kesimpulan penting berikut.   

Gambar 6.2  Interaksi HOMO-LUMO dan transfer muatan 

[Prinsip HOMO-LUMO] 

Interaksi antara sebuah orbital kosong dan sebuah pasangan elektron terjadi secara efektif antara 

sebuah HOMO dari suatu spesies dan sebuah LUMO dari spesies yang lain.  

Hal ini dinyatakan sebagai prinsip HOMO-LUMO dan interaksi antara sebuah HOMO dan sebuah 

LUMO disebut sebagai interaksi HOMO-LUMO.  

Perbandingan yang dilakukan terhadap interaksi HOMO-LUMO pada berbagai senyawa 

mengindikasikan bahwa HOMO yang lebih tinggi dan LUMO yang lebih rendah memberikan 

pemisahan energi yang lebih kecil untuk menjadi sebuah kombinasi penerima elektron dan pemberi 

elektron untuk transfer muatan atau transfer elektron. Kecenderungannya dapat diringkas sebagai 

berikut: 
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[prinsip interaksi transfer muatan] 

(1) Pemberian elektron pada spesies yang lain paling mudah terjadi pada HOMO. 

(2) Penerimaan elektron dari spesies yang lain paling mudah terjadi pada LUMO.  

(3) HOMO yang lebih tinggi (energi ionisasi yang lebih kecil) memberikan kemampuan yang lebih kuat 

untuk memberikan elektron pada spesies yang lain.  

(4) LUMO yang lebih rendah (afinitas elektron yang lebih besar) memberikan kemampuan yang lebih 

kuat untuk menerima elektron dari spesies yang lain.  

(5) LUMO yang lebih tinggi dan HOMO yang lebih rendah akan memberikan kemampuan yang lebih 

rendah pada kemampuan untuk menerima atau memberikan elektron.  

Bilangan okupasi elektron dalam sebuah orbital elektron yang tidak berpasangan adalah tertentu yaitu 

setengah dari bilangan okupasi maksimum elektron dan dengan demikian jenis orbital ini disebut sebagai 

orbital molekul yang ditempati secara tunggal (Singly-occupied molecular orbital-SOMO). Kereaktifan yang 

khusus darri orbital elektron yang tidak berpasangan (SOMO) dengan jenis konfigurasi elektron biasa 

disamping prinsip HOMO-LUMO dan prinsip interaksi transfer muatan memberikan indikasi bahwa 

peranan kunci dalam reaksi kimia dimainkan oleh HOMO, LUMO dan SOMO. Ketiga jenis orbital ini 

disebut sebagai orbital terdepan (frontier orbital) dan teori yang mencatat peranan dari orbital-orbital ini 

disebut sebagai teori orbital terdepan yang diusulkan oleh Kenichi Fukui pada tahun 1951, yang 

mengembangkan teori-teori kuantum untuk reaksi kimia bersama-sama dengan R Hofman.   

 

6.2 Kestabilan kimia dan kreaktifan gas mulia 
 

Pada bagian ini, kondisi yang diperlukan untuk reaksi kimia diringkas dan kereaktifan untuk gas 

mulia akan didiskusikan.  

6.2.1 Kondisi untuk kestabilan kimia 

 Kestabilan kimia dinyatakan sebagai hal untuk tidak berubah menjadi senyawa yang lain secara 

mudah. Ini memerlukan kestabilan fisik, karena sistem harus tetap ketika muncul sendiri. Sebagai 
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tambahan, empat kondisi berikut untuk kestabilan kimia adalah sangat penting dalam usaha untuk 

menjaga dirinya sendiri jika berhadapan dengan spesies yang lain.  

[Kondisi-kondisi untuk kestabilan kimia] 

(1) Tidak ada elektron yang tidak berpasangan. 

(2) HOMO sangat rendah. (Hampir tidak memiliki kemampuan untuk pemberian elektron yanng 

disebabkan energi ionisasi yang terlalu besar). 

(3) LUMO sangat tinggi. (Tidak memiliki kemampuan untuk menerima elektron, disebabkan oleh 

afinitas elektron negatif). 

(4) Daerah spasial di mana HOMO dan LUMO berada tidak dapat dicapai oleh orbital dari spesies yang 

lain.  

Jika ketiga kondisi di atas (1)-(3) dipenuhi, tidak akan ada reaksi yang terjadi dengan spesies yang lain 

yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Kondisi (4) dapat dipenuhi ketika sistem 

ditempatkan dalam vakum atau matriks padatan pada suhu yang rendah (teknik ini disebut sebagai isolasi 

matriks). Kondisi (4) ini dapat dipenuhi jika daerah di mana HOMO dan LUMO berada dilindungi 

secara fisik terhadap spesies lain oleh grup fungsional yang besar (teknik demikian disebut sebagai 

perlindungan sterik). Dalam pengaruh kondisi (4), reaksi ditekan bahkan jika spesies yang lain memiliki 

radikal dengan elektron yang tidak berpasangan. Ketika kondisi (4) tidak dipenuhi, berhadapan dengan 

sebuah radikal yang memiliki SOMO yang terdistribusi secara luas akan menyebabkan reaksi bahkan jika 

kondisi (1)-(3) dipenuhi. 

 Agar suatu sistem dapat stabil secara kimia, sistem tersebut perlu stabil secara fisik. Dengan 

demikian sistem tersebut harus berada dalam keadaan energi elektronik yang paling rendah (keadaan 

elektronik dasar). Lebih lanjut, kecuali untuk sistem monoatomik, energi ikatan harus lebih besar dari 

energi termal. Kondisi fisik seperti ini lebih mudah untuk dipertahankan; kita hanya harus berhati-hati 

untuk tidak memberikan aksi energetik dengan cahaya dan panas. Ketika cahaya diserap untuk 

menghasilkan eksitasi elektron dan menjadikannya keadaan tereksitasi, kondisi fisik ini tidak dipenuhi dan 

secara simultan kondisi kimia (1)-(3) juga tidak dipenuhi.   
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 Dalam usaha untuk mempertahankan senyawa tidak berubah dalam waktu yang cukup lama, 

senyawa yang tidak stabil secara kimia dan fotokimia harus disimpan dalam tempat yang gelap dan dingin. 

Bagi yang bereaksi dengan air atau oksigen, mereka harus diletakkan dalam atmosfer nitrogen atau 

diletakkan dalam keadaan vakum. Perlakuan yang khusus untuk setiap senyawa harus dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi di atas.  

6.2.2 Kereaktifan gas mulia 

 Gas mulia dalam keadaan dasarnya memenuhi kondisi (1)-(3) untuk kestabilan kimia (1) tidak 

memiliki elektron yang tidak berpasangan, (2) energi ionisasi sangat besar dan (3) afinitas elektronnya 

negatif dan dengan demikian kereaktifannya sangat rendah. Akan tetapi, beberapa reaksi dapat terjadi jika 

kondisinya sebagian tidak dipenuhi. Meskipun energi ionisasi untuk atom gas mulia besar, nilainya 

menurun dalam urutan sebagai berikut, He (24.6 eV), Ne (21.6 eV), Ar (15.8 eV), Kr (14.0 eV) dan 

ionisasi energi untuk Xe adalah 12.1 eV, yang lebih kecil dari energi ionisasi untuk atom hidrogen (13.6 

eV). Hal ini memberikan indikasi bahwa kondisi (2) tidak berlaku untuk Xe. Dengan mencatat 

kecenderungan ini, N. Bartlet melakukan sintesis XePtF6 dari Xe dan PtF6 pada tahun 1962 dan juga N. 

H. Clasen memperoleh XeF4 melalui reaksi termal antara Xe dan F2 pada tahun 1962. Selanjutnya, XeF2, 

XeF6, XeO3, XeO4 dan beberapa senyawa gas mulia lainnya telah berhasil disintesis dan mengakibatkan 

hipotesis bahwa gas mulia adalah gas yang tidak reaktif ditolak.  

 Ion-ion dan atom-atom gas mulia yang tereksitasi (He*, Ne*, Ar*, Kr*, Xe:) tidak memenuhi 

kondisi (1)-(3) untuk kestabilan kimia dan mengakibatkan reaksi berikut dapat terjadi.  

 (a) He+ + He → He2
+, He+ + H → (HeH)+, He+ + N2 → He + N2

+ 

(b) Ar* + F → (ArF)*, Kr* +F ?→ (KrF)*, Xe*+Cl → (XeCl)* 

(c) He* +Ar → He + Ar++e-, Ar* + H2O→ Ar + H2O++e-  

Dalam reaksi (a), He+ berlaku sebagai sebuah penerima elektron yang sangat kuat. Produk reaksi (b) 

disebut sebagai eksimer (excimer, excited dimers) yang digunakan sebagai osilasi laser. Reaksi dalam (c) 

adalah reaksi ionisasi yang berkaitan dengan tumbukan antara sebuah atom tereksitasi dan sebuah 

molekul yang disebut sebagai ionisasi Penning.  

6.3 Reaksi adisi siklik dan pertukaran ikatan kimia 
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Dalam bagian ini, reaksi adisi siklik akan dipelajari sebagai sebuah contoh dari mekanisme 

pertukaran ikatan untuk reaksi antara spesies yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan.  

6.3.1 Reaksi Diels-Alder 

 Adisi sebuah senyawa yang memiliki sebuah ikatan CC tidak jenuh seperti pada etilen dan 

akrolen pada sebuah diena seperti pada butadiena akan menghasilkan sebuah kerangka siklik yang terdiri 

dari enam atom karbon. Reaksi tipe ini disebut sebagai reaksi Diels-Alder. Contoh tipikal adalah reaksi 

antara butadien dan etilen yang menghasilkan sikloheksen sebagaimana ditunjukkan dalam diagram (a) 

berikut ini di mana reaksi tersebut mudah terjadi.  

 Di sisi lainnya, reaksi penambahan (b) yang melibatkan dua molekul etilen tidak dapat 

berlangsung tanpa panas atau radiasi cahaya. Untuk memahami mekanisme reaksi adisi (a), marilah kita 

mempelajari orbital molekul dan tingkat energi untuk etilen dan butadien.  

 

 Orbita molekul dan tingkat-tingkat energi untuk etilen C2H4

Sebagaimana telah dipelajari pada bagian 5.6 dan dalam contoh 5.3, kerangka molekular untuk 

etilen terletak pada sebuah bidang dan sudut ikatannya adalah sebesar 120o. HOMO dan LUMO dari 

etilen adalah sebuah ikatan π orbital πb dan anti ikatan orbital πa yang terdiri dari tipe π yang merupakan 

tumpang tindih dari orbital p pada posisi vertikal terhadap bidang molekul sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 6.3 dan Contoh 6.1. Dalam usaha untuk menjelaskan reaksi Diels-Alder , sifat-sifat dari 

HOMO dan LUMO adalah sangat penting.  
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Contoh 6.1  Bangun orbital molekul dan tingkat-tingkat energinya dari dua buah CH2 (sebuah 

penerapan dari molekul AH2 dalam Bagian 5.4). 

(Jawaban)  Tempatkan dua unit dari CH2 yang bengkok dengan sebuah sumbu pusat umum yang 

memotong kedua unit dan kemudian didekatkan satu dengan lainnya (Gambar 6.4). Orbital energi 

terendah dari setiap unit C2H2 adalah orbital 1σ yang hampir murni terdiri dari sebuah orbital C1s dan 

sebuah interaksi antara sebuah pasangan orbital 1σ menghasilkan sebuah orbital σ (1) disebabkan oleh 

kesamaan campuran fasa dan orbital σ lainnya (2) yang disebabkan oleh campuran fasa yang berlawanan. 

Tingkat-tingkat energi menjadi (1) < (2). Perbedaan ini kecil disebabkan oleh tumpang tindih antara 

orbital C2s yang sangat kecil dikarenakan distribusi elektron yang terbatas di sekitar ini dalam orbital kulit 

terdalam meski perbedaan energinya nol.  

 

Gambar 6.3  HOMO dan LUMO dari etilen C2H4

Berikutnya, marilah kita memperhatikan interaksi antara orbital 2s yang terdiri dari C2s. Interaksi 

ini akan menghasilkan sebuah ikatan orbital σ C2sCC (3) disebabkan oleh campuran fasa sama dan 

sebuah C2sCC orbital σ anti ikatan (4) disebabkan oleh campuran fasa yang berlawanan dan tingkat 

energi menjadi (3)<(4). Dalam kasus ini, perbedaaan energi antara (3) dan (4) cukup besar disebabkan 

oleh tumpang tindih yang besar.  

 264



Kopling paralel dari orbital 3σ dengan karakter ikatan CH yang kuat akan menghasilkan sebuah 

orbital (5) dengan sebuah karakter ikatan π bersama dengan sebuah orbital (7) dengan sebuah tipe anti 

ikatan dan susunan tingkat energinya menjadi (5) < (7).   

 Di sini, harus dicatat bahwa interaksi fasa yang sama pada daerah ikatan CC antara orbital 4σ 

dengan karakter ikatan HH menghasilkan sebuah tingkat (6) yang terletak di antara tingkat (5) dan (7). 

Interaksi antara 4σ sangatlah kuat disebabkan oleh hibridisasi dari orbital 2s dan 2p pada atom C. Ini 

akan menyebabkan bahwa sebuah orbital anti ikatan yang dibuat oleh interaksi ini menjadi tingkat energi 

yang lebih tinggi dari dua orbital π berikutnya, (8) dan (9).   

Karena orbital 1π terdiri dari sebuah orbital dengan posisi vertikal terhadap bidang C2H2, sebuah 

orbital ikatan π (8) dan anti ikatan π (9) dihasilkan secara sederhana oleh interaksi-interaksi tipe π antara 

orbital p. Sebuah molekul C2H4 memiliki 16 elektron dan dua elektron diakomodasi pada setiap orbital 

dari (1)-(8). Dengan demikian orbital π ikatan (8) adalah HOMO dan orbital π anti ikatan adalah LUMO.  

Orbital molekular dan tingkat-tingkat energi untuk butadien C4H6

Sebuah molekul butadien dapat dibangun dengan sebuah ikatan pasangan elektron antara dua 

radikal yang memiliki sebuah elektron yang tidak berpasangan pada setiap unit yang dihasilkan dari etilen 

dengan mengambil sebuah atom H dari sebuah ikatan CH. Ikatan CC yang baru dengan demikian 

memiliki sebuah karakter ikatan ganda dengan sedikit alasan yang diberikan di bawah ini dan 

mengakibatkan bahwa sebuah molekul butadien memiliki sebuah struktur planar di mana 10 atom 

diletakkan pada bidang molekul. Karenanya butadien memiliki dua isomer, bentuk cis dan trans (Gambar 

6.5). Di antara keduanya, bentuk trans adalah bentuk yang lebih stabil. Reaksi Diels-Alder dari butadiena 

menghasilkan bentuk cis, karena bentuk ini lebih cocok dengan mekanisme reaksi yang akan didiskusikan 

di bawah ini.  

Contoh 6.2 Bangun orbital π dan tingkat-tingkat energinya dari butadien dari orbital p dari empat 

atom C, dimulai dari dua himpunan orbital π dari jenis etilen (Gambar 6.6). 

(Jawaban)  Marilah kita mengandaikan bahwa orbital π dari butadien dihasilkan dari interaksi tipe π 

dari sebuah pasangan orbital p pada setiap ujung dari setiap unit etilen.  
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Berdasarkan pada diskusi tentang pembentukan molekul tipe A2 dalam bagian 5.5, marilah kita 

meninjau interaksi antara orbital πb ikatan dan antara orbital πa anti ikatan dalam interaksi fasa antara 

orbital πb akan menghasilkan orbital (1) yang seluruhnya membentuk ikatan untuk tiga ikatan CC dan 

diekspresikan sebagai bbb dan orbital yang lainnya (2) memiliki karakter anti ikatan di tengah yang 

diekspresikan dengan bab. Urutan energi dari orbital-orbital ini menjadi (1)<(2) sebagaimana dapat 

dilihat pada Gambar 6.6(a). Hal yang sama, interaksi yang sama antara orbital πa akan menghasilkan 

orbital dengan tipe aba (3) dan sebuah orbital tipe aaa (4). Dengan demikian urutan tingkat energi 

menjadi (1)<(2)<(3)<(4).  

Dalam langkah berikut, marilah kita meninjau interaksi dari sepasang orbital (1)(3) yang memiliki 

sebuah noda dan (2)(4) yang tidak memiliki noda pada pusat ikatan CC. Kemudian kita mendapatkan 

orbital-orbital baru yang dimodifikasi oleh efek pencampuran yang ditunjukkan dalam (b) pada gambar. 

Dari atas ke bawah, karakter ikatan secara relatif semakin kuat dan dari bawah ke atas karakter ikatan 

secara relatif melemah.    

 Tingkat energi diberi nomer dari yang terendah sebagai π1, π2, π3, π4 di mana jumlah dari 

nodanya satu lebih kecil dari nomer tingkat energinya. Kecenderungan ini adalah sama dengan jumlah 

noda dalam fungsi gelombang untuk sebuah partikel dalam kotak. Kesamaan ini disebabkan oleh 

struktur rangka C-C-C-C yang merupakan sebuah ruang satu dimensi tempat elektron diakomodasi. 

Dengan mencatat kesamaan ini maka karakteristik orbital π dalam butadien juga dapat diturunkan.   

 Karena satu elektron diberikan dari sebuah orbital p dari setiap atom C, terdapat empat elektron 

π dalam butadien yang menempati orbital π1 dan π2 sebagai pasangan-pasangan elektron. Dengan 

demikian π2 adalah HOMO dan π3 adalah LUMO. Pada ikatan pusat CC, kontribusi ikatan dari π1 lebih 

besar dibandingkan dengan kontribusi anti ikatan dari π2 dan karenanya ikatan ini memiliki sedikit 

karakter ikatan ganda (panjang ikatan dari ikatan CC pusat dalam butadiena adalah 1.483 Å, yang lebih 

pendek dari sebuah ikatan CC tunggal murni pada etana (1.536 Å) dan lebih panjang dari ikatan ganda 

murni pada etilena (1.338 Å)) 
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Gambar 6.4  Orbital molekul dari etilen 

 

Gambar 6.5  Bentuk cis dan trans dari butadien 
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Gambar 6.6  Orbital molekul dari butadien 

 

6.3.2 Interaksi HOMO-LUMO dan simetri orbital  

 Berdasarkan orbital-orbital etilen dan butadien di atas, marilah kita memperhatikan interaksi 

HOMO-LUMO dari orbital-orbital tersebut. Jika molekul etilen dan butadien ditempatkan dalam bidang 

yang sama, atom H akan menghindari overlap bersama dari orital π dan mengakibatkan interaksi yang 

tidak cukup. Dengan demikian dua molekul harus ditempatkan pada pasangan bidang yang paralel, di 

atas dan di bawahnya, dan kita meninjau interaksi antara dua orbital, satu berasal dari bidang yang di atas 

kebawah dan yang lainnya dari bidang yang di bawah ke atas. Dalam Gambar 6.7, etilen ditempatkan 

pada bidang yang lebih rendah dan butadien ditempatkan pada bidang yang lebih tinggi. Dalam situasi 

seperti ini, masing-masing atom C 1 dan 4 dapat berinteraksi dengan atom C 6 dan 5. Ketika kita 

menempatkan HOMO dari etilen dan LUMO dari butadien agar berada pada kopling yang sefasa pada 

posisi 1 dan 6 sebagaimana tergambar dalam Gambar 6.7(a), sisi seberangnya pada 4 dan 5 juga dapat 

saling tumpang tindih dalam fasa yang sama. Hal ini akan menghasilkan bahwa sebuah ikatan secara 

simultan dibentuk pada 1-6 dan 5-4.     
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 Sekarang, marilah kita mempelajari efek interaksi di atas dalam bentuk perubahan pada karakter 

ikatan yang berkaitan dengan transfer elektron. Elektron dalam pasangan elektron dari etilen mengalir 

menuju butadien dan kemudian elektron-elektron ikatan di sekitar 5 dan 6 akan pergi hingga dapat 

mengakibatkan penurunan ikatan antara 5 dan 6. Efek yang mereduksi ikatan ini dapat dinyatakan 

sebagai (-) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.8. Sebagaimana telah disebutkan, elektron mengalir 

menuju daerah ikatan 1-6 dan 4-5, di mana tidak terdapat ikatan sebelum reaksi terjadi. Dengan demikian, 

peningkatan ikatan dalam daerah ini dinyatakan sebagai (+). Demikian juga, elektron mengalir menuju 

daerah anti ikatan 1-2 dan 3-4 dalam LUMO dan daerah ini memiliki efek (-) pada ikatan. Aliran elektron 

menuju daerah ikatan 2-3 dalam LUMO memberikan efek (+). Sebagaimana diringkaskan di tengah 

Gambar 6.8, efek di atas berubah bergantian pada perimeter heksagon sebagai +-+-+- dan menuju pada 

perubahan orde ikatan ±1 membentuk sebuah kerangka dari sikloheksen sebagaimana ditunjukkan pada 

bagian kanan pada Gambar 6.8.    

 

Gambar 6.7  Interaksi HOMO-LUMO antara etilena dan butadiena 

Gambar 6.8  Perubahan orde ikatan dalam reaksi Diels-Alder 
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 Sementara itu, kita harus memperhatikan interaksi antara LUMO dari etilen dan HOMO dari 

butadien sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.7(b). Meskipun kombinasi interaksi orbital ini 

memiliki arah yang berlawanan dengan arah aliran elektron, perubahan pada karakter ikatan yang 

berkaitan adalah sama sebagaimana pada Gambar 6.8. Ini akan mengakibatkan bahwa efek interaksi 

HOMO-LUMO antara etilen dan butadien terjadi dalam cara yang terorganisasi pada perubahan orde 

ikatan untuk melengkapi proses pembentukan dan penghancuran ikatan. Harus dicatat dalam dua jenis 

interaksi HOMO-LUMO yang salah satunya mengandung interaksi antara orbital simetrik dan yang 

lainnya mengandung interaksi antara orbital yang anti simetrik. Reaksi demikian dengan kombinasi 

simetrik yang baik disebut sebagai reaksi yang dibolehkan secara simetrik. Dalam kasus dua molekul 

etilen, reaksi penambahan siklik tidak dapat berlangsung dalam sebuah cara yang terorganisasi 

disebabkan oleh kecocokan simetri pada satu sisi tidak kompatibel dengan kecocokan simetri pada sisi 

yang lain sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.9. Reaksi yang demikian tanpa kombinasi yang baik 

disebut sebagai reaksi yang dilarang secara simetri.   

 

Contoh 6.3 Prediksikan struktur stereo kimia dari diklorosikloheksan yang dibuat oleh penambahan 

siklik dari cis-dikloroetilen dan butadien.  

(Jawaban) Karena atom Cl pada cis-dikloroetilen pada sisi yang sama berada pada bidang dari dua 

atom C dalam entilen selama proses reaksi berlangsung, dua atom Cl juga pada sisi yang sama dalam 

produk cincin sikloheksen terhadap atom C 5 dan 6 dalam Gambar 6.7, sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 6.10.  
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Gambar 6.9  Interaksi HOMO-LUMO antara dua molekul etilena 

 

Gambar 6.10  Struktur diklorosikloheksena 

6.4 Selektivitas dan efek substitusi dalam reaksi kimia 
 

Dalam usaha untuk mendapatkan produk kimia dengan memanfaatkan reaksi kimia, lebih disukai 

untuk meminimalkan kehilangan material yang tidak bereaksi. Untuk keperluan ini, produk samping 
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tidak perlu dihasilkan. Produksi dari produk samping tidak saja meningkatkan kehilangan material awal 

yang tidak terpakai akan tetapi diperlukan usaha tambahan untuk memisahkan dan memurnikan produk 

yang diinginkan dari kebutuhan akan aplikasi aktual, pengembangan reaksi yang selektif dan juga untuk 

memahami mekanisme reaksi telah membangkitkan ketertarikan pada beberapa ahli kimia. Dalam bagian 

ini, kita akan mempelajari reaksi selektif melalui pengenalan pada grup fungsional.  

6.4.1 Efek deformasi dari HOMO dan LUMO disebabkan oleh grup fungsional 

 Ketika sebuah elektron menerima sebuah grup fungsional X seperti grup formil CHO diberikan 

pada etilen, orbital kosong dari X akan berinteraksi dengan orbital πb dan πa dan bentuk dari LUMO 

akan meningkatkan distribusinya secara nyata pada sisi ujung yang jauh dari X. Mekanisme ini dapat 

dinjelaskan dengan interaksi antara πb dan πa dengan X pada basis dari dua hingga satu dari interaksi 

orbital sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.11. Dalam LUMO yang baru, πa yang lebih tinggi 

bercampur dengan X dalam fasa yang sama dari atas dan sebagai tambahan πb yang lebih rendah sedikit 

bercampur dengan X dalam fasa yang berbeda dari bawah. Ini akan menyebabkan bahwa gelombang 

elektron pada bagian terdekat dari X dilemahkan dalam fasa yang berlawanan dan gelombang elektron 

itu pada jarak yang jauh diperkuat dalam fasa yang sama. Karena tingkat LUMO menjadi lebih rendah, 

etilen yang tersubstitusi akan menjadi penerima elektron yang kuat.  

 

Gambar 6.11  Deformasi LUMO dengan memasukkan grup fungsional X yang menerima sebuah 

elektron 
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Ketika sebuah elektron memberikan sebuah grup fungsi Y seperti grup metoksi –OCH3 

diperkenalkan dalam butadien, pasangan elektron pada Y berinteraksi dengan HOMO (π2) dan LUMO 

(π3) dari butadien dan bentuk dari HOMO akan secara signifikan meningkatkan distribusinya pada sisi 

yang jauh dari Y. Mekanisme ini dapat dijelaskan oleh interaksi dari π2 dan π3 dengan Y pada basis dari 

dua hingga satu dari interaksi orbital sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.12. Dalam HOMO yang 

baru, π2 yang lebih rendah bercampur dengan Y dalam fasa yang berlawanan dan sebagai tambahan π3 

yang lebih tinggi akan sedikit bercampur dengan Y dalam fasa yang sama dari atas. Ini akan 

menyebabkan bahwa gelombang elektron pada bagian terdekat dari Y dilemahkan dalam fasa yang 

berlawanan dari arah bawah dan gelombang elektron yahng berada pada bagian terjauh diperkuat dalam 

fasa yang sama. Karena tingkat HOMO semakin tinggi maka butadien yang tersubstitusi akan menjadi 

donor elektron yang kuat.   

 

Gambar 6.12  Deformasi HOMO dengan memperkenalkan sebuah grup fungsional Y yang 

memberikan elektron 

Sebagaimana dapat dilihat pada contoh di atas, ekstensi spasial dari HOMO dan LUMO dapat 

dimodifikasi dengan memperkenalkan grup fungsional yang merubah daerah tumpang tindih dalam 

interaksi orbital yang menghasilkan variasi pada kereaktifan. Apakah kekuatan untuk memberikan atau 

menerima lebih ditekankan, hal itu dapat dilakukan dengan memilih grup fungsionalnya. Teknik ini dapat 

diterapkan pada kontrol selektif dari rute reaksi sebagaimana dapat dilihat pada contoh berikut.   
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6.4.2 Reaksi regioselektivitas 

Akrolein (A) adalah sebuah senyawa yang dibuat dengan substitusi H dalam etilen oleh grup 

CHO dan 1-metoksibutadien (B) adalah sebuah senyawa yang hasilkan oleh substitusi H dalam satu sisi 

dari butadien oleh grup OCH3. Ketika (A) dan (B) mengalami reaksi tambahan deduksi sederhana 

dengan mengabaikan efek dari grup fungsional akan menghasilkan dua produk yang mungkin, sebuah 

ortho-adduct (C) dan sebuah meta-adduct (D) dengan probabilitas yang sama. Efek subtitusi, akan tetapi, 

menekankan kemampuan untuk menerima elektron dari (A) sebagaimana juga kekuatan untuk 

memberikan elektron dari (B). Ini berarti bahwa LUMO dalam (A) dan LUMO dalam (B) memiliki 

peran yang dominan. Ini akan mengakibatkan bahwa hanya (C) yang disintesis secara selektif tanpa 

pembentukan (D).  

 Marilah kita mempelajari mekanisme produksi selektif (C). Sebagaimana dapat dilihat dalam 

Gambar 6.11 dan 6.12, LUMO dalam (A) dan HOMO dalam (B) memiliki pembesaran pada cuping 

(lobes) orbital yang cukup besar pada sisi berlawanan dari grup fungsional. Di lain pihak, bagian terdekat 

dari grup fungsional cuping orbital menjadi semakin kecil.  

 

Ketika cuping orbital untuk bagian yang paling penting dari interaksi orbital tidak ekivalen untuk 

memiliki ekstensi spasial yang berbeda, marilah kita menuliskan ketidaksamaan a>b untuk satu dan a’>b’ 

untuk yang lain. Dikarenakan perpanjangan dari sebuah tumpang tindih bergantung dengan integral 

tumpang tindih, kita dapat mengestimasi besarnya interaksi dari penjumlahan masing-masing produk dari 

bagian yang saling tumpang tindih. Sekarang kita membandingkan pasangan pertama yang lebih besar 

dan yang lain lebih kecil dari (aa’+bb’) dengan kombinasi dari beberapa tipe, yang lebih besar dengan 

yang lebih kecil dan yang lebih kecil dengan yang lebih besar (ab’+a’b). Besarnya tumpang tindih dalam 
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kasus pertama selalu lebih besar dari yang kedua. Ini dapat dilihat dari perbedaan melalui persamaan 

berikut:   

(aa’ +bb’ ) - (ab’ + a’b) = (a - b)(a’ – b’ ) > 0 

Karena semakin besar tumpang tindih akan membuat interaksi orbital yang lebih kuat, kombinasi dari 

yang besar dan bersama-sama dengan yang kecil dipilih dalam reaksi kimia yang nyata. Dengan 

memperhatikan mekanisme ini, ikatan kimia yang baru dibentuk pada kedua bagian yaitu bagian terdekat 

dari grup fungsional dan juga bagian terjauh. Ini akan menyebabkan bahwa orto-adduct (C) di mana grup 

fungsional diletakkan dalam posisi yang saling berdekatan secara selektif dihasilkan. 

Latihan 

6.1 Sebuah keadaan dasar dari atom oksigen dalam keadaan triplet memiliki dua elektron tidak 

berpasangan di mana sebuah atom oksigen dalam keadaan singlet memiliki sebuah orbital p yang 

kosong di antara orbital p valensi. Orbital kosong yang demikian itu pada sebuah atom O dapat 

menerima koordinasi dari sebuah pasangan elektron dalam sebuah ion klorida Cl- untuk 

menghasilkan sebuah ion hipoklorit ClO-. Dengan mencatat bahwa reaksi ini sebagaimana juga 

dengan kesamaan dalam konfigurasi elektron S2-, P3-, Si4- dengan ion Cl-, yang memiliki jumlah 

elektron yang sama (konfigurasi isoelektronik), jelaskan struktur dari senyawa berikut.    

(ClO4
- ,SO4, PO4, SiO4, XeO4) 

6.2  Jelaskan alasan mengapa gas mulia tidak aktif secara kimia. 

6.3 Dalam 2-metoksibutadien kemampuan untuk memberikan elektron dari HOMO meningkat dengan 

efek pemberian elektron dari grup metoksi (-OCH3) dan dalam penambahan LUMO dari kerangka 

butadien sedikit bercampur dengan HOMO pada posisi 2. Dengan memperhatikan sifat ini, 

prediksikan struktur dari produk utama dari reaksi penambahan dari 2-metoksibutadien dengan 

akrolein. 
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