
IKATAN 

KIMIAKIMIA



Ikatan Kimia

Adalah daya tarik menarik Adalah daya tarik menarik 
antara atom yang 
menyebabkan  suatu senyawa 
kimia dapat bersatu



Macam-macam ikatan kimia yang terbentuk 
tergantung dari struktur elektron atom, seperti :       

• Energi ionisasi• Energi ionisasi

• Kontrol afinitas elektron (donor atau akseptor 

elektron)



1. IKATAN ION

•Yaitu tarikan yang mengikat ion bermuatan   
berlawanan satu sama lain.Terbentuk 

antara  
golongan logam dan nonlogam.

• Logam         kation, karena logam melepas • Logam         kation, karena logam melepas 
elektron relatif mudah dan hilangnya 

elektron menyebabkan valensi kulit kosong
• Non logam         anion, karena adanya 
penambahan elektron ke dalam atom



Hampir semua pembentukan ion, energi 
yang dibutuhkan untuk melepas 
elektron dari logam lebih besar 
daripada energi yang dilepaskan pada daripada energi yang dilepaskan pada 
pembentukan anion

Kecenderungan ion membentuk 
konfigurasi gas mulia dengan 8 
elektron pada kulit terluar
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• Yaitu ikatan kimia yang terbentuk 
karena pemakaian bersama (sharing) 
sepasang elektron antara atom

2i IKATAN KOVALEN

sepasang elektron antara atom

• Jumlah ikatan kovalen yang dibentuk 
oleh suatu atom sering mudah 
dihitung dengan cara menjumlahkan 
elektron yang dibutuhkan untuk 
mencapai konfigurasi gas mulia



SIFAT UMUM SENYAWA YANG 

MEMPUNYAI IKATAN KOVALEN

1. Umumnya berupa gas atau zat 
cair/padat yang mudah menguap cair/padat yang mudah menguap 
dengan TD/TC yang rendah.

2. Medan listrik yang ditimbulkan oleh 
molekul ini nol atau sangat kecil



3. Persenyawaan kovalen umumnya       

sukar larut dalam air, kecuali HCl dan 

NH3 yang mudah larut dalam air.

4. Ikatan sangat kuat sehingga tak dapat 

dipisahkan tanpa reaksi kimia.dipisahkan tanpa reaksi kimia.

5. Larut dalam pelarut organik seperti 

eter, benzen, alkohol dan lain-lain.



PASANGAN MENYENDIRI

(lone pairs)

Yaitu pasangan elektron yang 
tidak digunakan dalam membentuk 
ikatan kovalen
tidak digunakan dalam membentuk 
ikatan kovalen
Contoh : 

..
H – O :

H



KETERBATASAN ATURAN DELAPAN UNTUK SENYAWA KOVALEN

Jumlah maksimum elektron dalam tingkatan 
valensi atom unsur-unsur C, N, O dan F dalam 
periode kedua memang terbatas pada delapan, periode kedua memang terbatas pada delapan, 
karena hanya tersedia empat orbital, satu  2s 
dan tiga 2p. 

Untuk unsur lain aturan ini mempunyai 
penerapan yang terbatas tetapi berharga dalam 
meramalkan dan menggambarkan struktur Lewis 
dari rumus molekul yang diketahui.



CONTOH :

Cl = 17
C  = 6C  = 6

H
..    ..    ..
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KEPOLARAN MOLEKUL

Adalah daya tarik menarik 
elektrostatik karena senyawa 
tersebut cenderung tersebut cenderung 
membentuk sebagian 
ujungnya bersifat positif dan 
sebagian ujung lainnya bersifat 
negatif 



Molekul harus dipol             polar

Dipol artinya ujung yang 
berlawanan dari molekul berlawanan dari molekul 
mempunyai muatan yang 
berlawanan



3. IKATAN KOVALEN 

KOORDINAT

Yaitu suatu ikatan kovalen di mana 

kedua elektron disumbangkan oleh kedua elektron disumbangkan oleh 

salah satu atom saja



CONTOH :

H

..           ..           

H – N :  +   H  – Cl :

..

H



4. IKATAN HIDROGEN

Yaitu tarikan antara atom hidrogen yang parsial 

positif dari suatu molekul dengan pasangan 

elektron menyendiri dari atom suatu molekul lain 

yang elektronegatifyang elektronegatif

Unsur yang elektronegatif dan mempunyai 

elektron valensi yang menyendiri adalah atom H 

yang terikat pada N, O, atau F



CONTOH :

H

..

H – O : --- H – O :

..

H Ikatan 
hidrogen



5. IKATAN LOGAM

Yaitu ikatan-ikatan valensi yang mengikat 
atom-atom logam itu satu sama lain

Tidak seperti ikatan ion atau kovalen, 
ikatan logam memberikan kekuatan dan 
keuletan pada logam itu dan 
memungkinkan perubahan bentuk 
(deformasi)



6. IKATAN VAN DER WALLS

Yaitu ikatan yang terjadi karena 

adanya tarik menarik antara 

molekul-molekul yang berdekatan di 

mana ikatan ini lebih lemah 

dibandingkan ikatan lain.


