
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Sanden 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/1 

Alokasi Waktu  : 2 JP 

 

Standar Kompetensi  

1. Memahami struktur atom untuk meramalkan  sifat-sifat periodik unsur, struktur 

molekul, dan sifat-sifat senyawa  

Kompetensi Dasar  

1.1. Menjelaskan teori atom Bohr dan mekanika kuantum untuk menuliskan 

konfigurasi elektron dan diagram orbital serta menentukan letak unsur dalam 

tabel periodik 

I. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami percobaan Bohr tentang spektra atom hidrogen  

2. Memahami ide pokok teori atom Bohr 

3. Memahami kelemahan teori atom Bohr 

II. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 

1. Memahami percobaan Bohr tentang spektra atom hidrogen  

2. Memahami ide pokok teori atom Bohr  

3. Memahami kelemahan teori atom Bohr 

III. Materi Pembelajaran 

Teori atom Bohr 

IV. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : scientific approach 

2. Model pembelajaran : TGT 

3. Metode pembelajaran : ceramah, tanya-jawab, diskusi, games 



V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak dalam 

Model 

Pembelajaran 

Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

siswa 

1. Salam pembuka 

2. Berdoa sebelum memulai 

pelajaran, mengecek 

kehadiran siswa, dan 

menanyakan kesiapan siswa 

untuk belajar  

3. Motivasi dan Apersepsi: 

Ketika kelas X, kita telah 

mempelajari perkembangan 

teori atom, mulai dari yang 

paling sederhana sampai yang 

paling modern. Coba 

sebutkan teori atom apa saja 

yang telah kalian pelajari. 

Bagaimana ide pokok dari 

masing-masing teori 

tersebut? Bagaimana 

kelemahan teori atom 

Rutherford? Apakah di dalam 

atom, inti dan elektron saling 

tarik-menarik? Apa yang 

terjadi jika elektron tarik 

menarik dengan inti atom? 

Apakah akan ada atom? 

Teori atom Rutherford 

memberikan pertanyaan yang 

tak terjawab untuk kita. 

Menurut hukum fisika klasik, 

materi yang bergerak akan 

kehilangan energi dalam 

bentuk gelombang 

elektromagnetik. Elektron 

termasuk materi, elektron 

5 menit 



mengelilingi inti atom, 

elektron akan kehilangan 

energi sehingga elektron 

dapat tertarik ke inti. Jika hal 

ini terjadi, maka atom akan 

hancur, tetapi pada 

kenyataannya tidak demikian 

Kegiatan inti Fase 2 

Menyajikan 

informasi 

 

 

 

Fase 3 

Mengorganisasi 

siswa kedalam 

kelompok-

kelompok 

belajar 

 

 

 

 

Fase 4 

Membimbing 

kelompok 

bekerja dan 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 

1. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

2. Guru menyampaikan materi 

tentang teori atom Bohr 

 

1. Guru membagi siswa 

menjadi 7 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 

siswa dengan kemampuan 

yang heterogen 

2. Guru membagikan LKS 

berisi latihan soal tentang 

teori atom Bohr kepada 

masing-masing kelompok 

 

1. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi membahas 

latihan soal bab teori atom 

Bohr  

2. Siswa melakukan tanya-

jawab dan berdiskusi dengan 

teman satu kelompok 

mengenai materi yang 

disampaikan 

3. Menyimpulkan hasil diskusi 

tentang teori atom Bohr 

 

1. Siswa diminta untuk 

75 

menit 



Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 6 

Memberikan 

penghargaan 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya di 

depan kelas  

2. Siswa yang 

mempresentasikan hasil 

kelompok mendapatkan skor 

individu dan skor kelompok 

3. Guru memberikan tanggapan 

terhadap hasil kerja siswa, 

memberikan penguatan, 

menjelaskan hal-hal yang 

belum diketahui dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

 

1. Guru mengapresiasi 

keaktifan masing-masing 

kelompok dengan 

memberikan skor  

Penutup   1. Guru bersama-sama dengan 

siswa membuat kesimpulan 

tentang teori atom Bohr 

2. Guru menyampaikan materi 

ajar yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya, yaitu 

teori atom mekanika 

kuantum 

3. Guru menutup pelajaran dan 

memberi salam penutup 

10 

menit 

  



VI. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan: alat tulis, internet, ppt 

2. Sumber belajar: 

Das Salirawati. 2007. Belajar Kimia Secara Menarik untuk SMA/MA Kelas 

XI. Jakarta: Grasindo 

Sunardi dan Dini Kurniawati. 2015. Kimia Berbasis Pendidikan Karakter 

Bangsa untuk SMA/MA. Bandung: PT. Sewu (Srikandi Empat Widya 

Utama)  

VII. Penilaian 

Siswa mengerjakan latihan soal dan soal games  
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LAMPIRAN 1: MATERI PEMBELAJARAN 

Pada tahun 1913 Bohr memperkenalkan model atomnya untuk menjelaskan 

bahwa elektron dapat mempunyai orbit yang stabil dan mengelilingi inti. Pergerakan 

elektron pada model atom Rutherford merupakan gerak yang tidak stabil. 

Berdasarkan teori mekanika klasik dan elektromagnetik, suatu partikel yang 

bermuatan akan memancarkan radiasi elektromagnetik saat bergerak sesuai dengan 

orbitnya, sehingga elektron semakin lama akan kehilangan energinya dan akan 

bergerak secara spiral menuju ke inti atom. 

 

Berdasarkan fisika klasik, suatu elektron yang mengorbit suatu inti atom akan 

memancarkan radiasi elektromagnetik (foton) secara terus menerus, sebab elektron 

tersebut secara terus-menerus mempercepat gerakannya dalam orbitnya. Sebagai 

akibat dari hilangnya energi, elektron tersebut bergerak secara spiral dan jatuh 

menuju ke inti atom dengan waktu yang sangat singkat. 

Bohr memperbaiki model atom Rutherford pada bagian stabilitas elektron. Bohr 

beranggapan bahwa elektron bergerak dalam orbit pada ukuran dan energi tertentu. 

Energi suatu elektron bergantung pada ukuran orbit, semakin kecil orbitnya energinya 

juga semakin rendah. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak 

paling dalam, semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi 

tingkat energinya Sedangkan radiasi hanya dapat terjadi saat elektron berpindah dari 

satu orbit ke orbit yang lain. Atom yang paling stabil adalah atom dengan orbit yang 

paling kecil, yaitu orbit yang berada paling dekat dengan inti atom, sebab tidak ada 

elektron dengan energi yang lebih rendah dimana elektron tersebut dapat berpindah. 

 

Gambar 1. Model Atom Rutherford 



 

Bohr menyatakan bahwa elektron bergerak pada orbit tertentu. Suatu elektron 

dapat berpindah antar lintasan dengan menyerap atau memancarkan suatu foton 

dengan panjang gelombang tertentu. 

Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil 

memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di daerah sekitar inti 

atom. 

 

 

 

 

 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan gas hidrogen bertekanan rendah 

dalam tabung yang dihubungkan dengan listrik tegangan tinggi dan menyebabkan gas 

hidrogen tersebut terurai menjadi atom-atom hidrogen yang memancarkan energi 

dalam bentuk foton (cahaya). Foton ini kemudian dilewatkan ke dalam celah sempit 

dan diteruskan oleh prisma. Cahaya yang keluar dari prisma ditangkap oleh layar dan 

menunjukkan adanya spektrum garis atom hidrogen. Spektrum garis yang dihasilkan 

merupakan bukti bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu dan dapat 

berpindah lintasan dengan jalan menyerap atau melepaskan energi. Penjelasan Niels 

Bohr didasarkan pada dua anggapan (postulat), untuk menjawab kelemahan teori 

atom yang dikemukakan oleh Rutherford: 

1. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner disebut orbit 

atau kulit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan 

atau menyerap energi elektron konstan. Hal ini berarti elektron yang berputar 

mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke 

inti 

Gambar 2. Model Atom Bohr 

Gambar 3. Percobaan Spektrum atom hidrogen 



2. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan 

memancarkan atau menyerap energi. 

Menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada 

lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Pada 

model atom Bohr, elektron-elektron beredar mengelilingi atom dan setiap lintasan 

(kulit) dapat ditempati lebih dari 1 elektron. Model atom Bohr tersebut dapat 

dianalogkan seperti sebuah tata surya mini, hanya bedanya pada sistem tata surya, 

setiap lintasan (orbit) hanya ditempati 1 planet. Dalam model atom Bohr ini dikenal 

istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit. Kulit 

yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit kedua diberi lambang L, kulit 

ketiga M, dan seterusnya. Data yang digunakan untuk menuliskan konfigurasi 

elektron adalah nomor atom suatu unsur, di mana nomor atom unsur menyatakan 

jumlah elektron dalam atom unsur tersebut. Sedangkan elektron pada kulit terluar 

dikenal dengan sebutan elektron valensi. Susunan elektron valensi sangat menentukan 

sifat-sifat kimia suatu atom dan berperan penting dalam membentuk ikatan dengan 

atom lain. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati oleh maksimum 2n
2
 

elektron, dimana n adalah nomor kulit. 

 

 

  



LAMPIRAN 2: RUBRIK PENILAIAN SPIRITUAL 

No Nama Siswa  

Skor Aspek 

Pengamatan  Skor Total Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Keterangan Aspek : 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 

2. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

3. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut 

Keterangan skor: 

1 – 3 = kurang 

4 – 6 = cukup  

7 – 9 = baik 

10 – 12 = sangat baik 

 

Nilai = 
Skor Total

12
 𝑥 100  



LAMPIRAN 3: RUBRIK PENILAIAN SIKAP 

No Nama Siswa 
Aspek Sikap 

Skor Total Nilai 
Kritis Kerjasama 

1      

2      

3      

4      

5      

Keterangan skor: 

1 – 3 = kurang 

4 – 6 = cukup  

7 – 9 = baik 

10 – 12 = sangat baik  

Nilai = 
Skor Total

12
 𝑥 100 



LAMPIRAN 4: RUBRIK PENILAIAN PENGETAHUAN 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator 

Pembelajaran 
Butir Soal Jawaban Skor 

Memahami struktur 

atom untuk 

meramalkan  sifat-

sifat periodik 

unsur, struktur 

molekul, dan sifat 

sifat senyawa  

 

Menjelaskan 

teori atom Bohr 

dan mekanika 

kuantum untuk 

menuliskan 

konfigurasi 

elektron dan 

diagram orbital 

serta menentukan 

letak unsur 

dalam tabel 

periodik 

 

Memahami percobaan 

Bohr tentang spektra 

atom hidrogen  

Bagaimana prinsip 

kerja percobaan 

Bohr? 

 

 

 

 

Mengapa cahaya 

disebut sebagai 

gelombang namun 

juga disebut sebagai 

partikel? 

 

 

Tabung vakum diisi gas 

hidrogen dan diberi aliran listrik 

sehingga atom hidrogen 

berpendar menghasilkan cahaya, 

cahaya dilewatkan pada prisma 

dan terbentuk spektrum 

 

 Cahaya sebagai gelombang : 

karena sinar memiliki panjang 

gelombang dan dapat 

menghasilkan radiasi 

 Cahaya sebagai partikel : 

karena memiliki energi 

tertentu (diskontinu) yang 

dapat menabrak elektron 

dengan energi tertentu 

sehingga elektron lepas dari 

atomnya 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memahami ide pokok 

teori atom Bohr 

 

Jelaskan bagaimana 

terjadinya 

perpindahan elektron 

dalam atom ? 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan postulat – 

postulat dalam 

model atom Bohr ? 

 

 

Terjadinya perpindahan elektron 

dalam atom adalah elektron 

hanya dapat berpindah dari 

lintasa stasioner yang lebih 

rendah ke lintasan stasioner yang 

lebih tinggi jika menyerap 

energy. Jika elektron berpindah 

dari lintasan stasioner yang lebih 

tinggi ke rendah terjadi 

pelepasan energi 

 

4. Dalam atom, elektron 

beredar mengelilingi inti atom 

pada orbit tertentu yang 

dikenal sebagai keadaan 

gerakan stasioner (tetap) yang 

selanjutnya disebut dengan 

tingkat energi utama (kulit 

elektron) yang dinyatakan 

dengan bilangan kuantum 

utama (n) 

5. Selama elektron berada 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



dalam lintasan stasioner energi 

akan tetap, sehingga tidak ada 

cahaya yang dipancarkan 

6. Elektron hanya dapat 

berpindah dari lintasa stasioner 

yang lebih rendah ke lintasan 

stasioner yang lebih tinggi jika 

menyerap energi. Dan 

sebaliknya, jika elektron 

berpindah dari lintasan 

stasioner yang lebih tinggi ke 

rendah terjadi pelepasan energi 

Memahami kelemahan 

teori atom Bohr 

Bagaimana 

kelemahan model 

atom Bohr? 

 

 

 

 

 

 

 

 Hanya mampu menjelaskan 

atom Hidrogen 

 Lintasan elektron tidak 

sesederhana seperti yang 

diajukan Bohr  

 Tidak mampu menjelaskan 

pengaruh medan magnet 

terhadap suatu spektrum atom 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengapa dalam 

spektra atom 

terdapat lebih dari 

satu garis? Jelaskan 

secara singkat 

terjadinya spektra 

atom! 

 

Energi radiasi yang diserap oleh 

atom menyebabkan elektronnya 

berpindah dari orbit yang 

berenergi lebih rendah ke orbit 

yang berenergi yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, energi radiasi 

(dalam bentuk foton) 

dipancarkan bila elektron 

berpindah dari orbit yang 

berenergi lebih tinggi ke orbit 

yang berenergi lebih rendah 

dalam bentuk spektra atau 

cahaya. Spektra garis merupakan 

energi, jadi elektron dalam atom 

mempunyai energi-energi 

tertentu yang digambarkan 

dengan lintasan-lintasan sesuai 

dengan tingkat energinya 

10 

 

Nilai = 
Skor Total

60
 𝑥 100 



LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

No Nama Siswa Nilai 

1   

2   

3   

4   

5   

 



LAMPIRAN 5: RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

No Nama Siswa 
Aspek Skor 

Total 
Nilai 

Diskusi Presentasi 

 1      

2      

3      

4      

5      

Keterangan skor: 

1 – 3 = kurang 

4 – 6 = cukup  

7 – 9 = baik 

10 – 12 = sangat baik  

Nilai = 
Skor Total

12
 𝑥 100 

 

 

 

  



LAMPIRAN 6: SOAL  

1. Mengapa cahaya disebut sebagai gelombang namun juga disebut sebagai partikel? 

 Cahaya sebagai gelombang : karena sinar memiliki panjang gelombang dan dapat 

menghasilkan radiasi 

 Cahaya sebagai partikel : karena memiliki energi tertentu (diskontinyu) yang dapat 

menabrak elektron dengan energi tertentu sehingga elektron lepas dari atomnya. 

2. Bagaimana prinsip kerja percobaan Bohr? 

Tabung vakum diisi gas hidrogen dan diberi aliran listrik sehingga atom hidrogen berpendar 

menghasilkan cahaya, cahaya dilewatkan pada prisma dan terbentuk spektrum 

3. Jelaskan bagaimana terjadinya perpindahan elektron dalam atom ? 

Terjadinya perpindahan elektron dalam atom adalah elektron hanya dapat berpindah dari 

lintasa stasioner yang lebih rendah ke lintasan stasioner yang lebih tinggi jika menyerap 

energy. Jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang lebih tinggi ke rendah terjadi 

pelepasan energi 

4. Sebutkan postulat – postulat dalam model atom Bohr ? 

7. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal 

sebagai keadaan gerakan stasioner (tetap) yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi 

utama (kulit elektron) yang dinyatakan dengan bilangan kuantum utama (n) 

8. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner energi akan tetap, sehingga tidak ada 

cahaya yang dipancarkan 

9. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasa stasioner yang lebih rendah ke lintasan 

stasioner yang lebih tinggi jika menyerap energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah 

dari lintasan stasioner yang lebih tinggi ke rendah terjadi pelepasan energi 

5. Mengapa dalam spektra atom terdapat lebih dari satu garis? Jelaskan secara singkat terjadinya 

spektra atom! 

Energi radiasi yang diserap oleh atom menyebabkan elektronnya berpindah dari orbit yang 

berenergi lebih rendah ke orbit yang berenergi yang lebih tinggi. Sebaliknya, energi radiasi 

(dalam bentuk foton) dipancarkan bila elektron berpindah dari orbit yang berenergi lebih 

tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah dalam bentuk spektra atau cahaya. Spektra garis 

merupakan energi, jadi elektron dalam atom mempunyai energi-energi tertentu yang 

digambarkan dengan lintasan-lintasan sesuai dengan tingkat energinya 



6. Bagaimana kelemahan model atom Bohr? 

 Hanya mampu menjelaskan atom Hidrogen 

 Lintasan elektron tidak sesederhana seperti yang diajukan Bohr  

 Tidak mampu menjelaskan pengaruh medan magnet terhadap suatu spektrum atom  

 


