
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN/PELATIHAN 
 

OLEH : INDRIYATI, S.Pd., M.Pd. 
 

Nama Pelatihan  : Calon Guru Penggerak 
Nama Mata Diklat  : Mata Pelajaran Kimia 
Tujuan Pelatihan  : Menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur    

   dalam tabel periodik. 
Indikator Pelatihan  : Menentukan letak unsur golongan utama dalam tabel periodik berdasarkan  
           konfigurasi elektron teori mekanika kuantum. 
Alokasi Waktu   : 10 Menit 
 
 
Elemen CP yang dituju : 
- Pemahaman Sains 
- Keterampilan Proses 
- Sikap 
 
Profil pembelajar Pancasila :  
- Gotong Royong 
- Bernalar kritis 
 
Sarana Prasarana: 
1. Buku ajar yang ada (baik cetak dari Kemendikbud dan Penerbit Erlangga) 
2. Tabel sistem periodik 
3. Laptop/Hp 
4. Koneksi internet 
 
Kegiatan Pembelajaran  

 

A. PENDAHULUAN ( 2 menit ) 
 

1. Guru memeberi salam 
2. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. 
3. Guru menanyakan pembelajaran sebelumnya tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori 

mekanika kuantum dengan singkatan gas mulai, blok, elektron valensi dan kulit atom. 
4. Pertanyaan Pemantik :  

a. Berada di manakah posisi logam-logam unsur yang di gunakan sebagai bahan untuk membuat 
kembang api? (menunjukkan gambar kembang api) 

b. Apakah ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik? 
c. Bagaimana cara membaca tabel  periodic unsur? (di tampilkan tabel sistem periodik modern di 

depan) 
5. Guru menyampaiakan motivasi tentang apa yang akan diperoleh dengan mempelajari Sistem 

Periodik Unsur 
6. Guru menjelaskan hal-hal yang akan di pelajari, capaian materi dan metode belajar yang akan di 

tempuh 
 

 



B. KEGIATAN INTI (7 menit) 
 

1. Murid diberi motivasi dan LKM (Lembar Kerja Murid) untuk melihat, mengamati, membaca dan 
mengisi hal-hal yang terkait dengan letak unsur dalam table sistem periodic unsur. 

2. Guru memberikan kesempatan murid untuk  mengidentifikasi hal-hal yang belum di pahami terkait 
materi letak unsur dalam sistem periodic unsur. 

3. Murid berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan informasi, 
mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi letak unsur dalam sistem 
periodic unsur.  

4. Guru berkeliling kelompok untuk memfasilitasi murid kalau ada hal-hal yang di perlukan pehaman 
lebih dalam. (guru sambil membawa alat evaluasi penilain sikap) 

5. Murid mempresentasikan hasil kerja kelompok, mengemukakakan pendapat atas presentasi yang di 
sampaiakan kemudian di tanggapi oleh kelompok lain. 

6. Guru dan murid membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah di pelajari terkait materi letak 
unsur dalam sistem periodic unsur serta guru menanyakan kembali hal-hal yang belum di pahami. 

7. Guru memberikan link soal sebagai alat evaluasi pengetahuan 
 
C. PENUTUP (1 menit) 

1. Guru menanyakan apa murid senang dengan pembelajaran hari ini? (Refleksi) 
2. Guru menanyakan  apa yang sudah kalian dapat pada pembelajaran kimia hari ini? (Refleksi)  
3. Guru menyampaiakn rencana kegiatan pertemuan berikutnya.  
4. Guru memberikan motivasi untuk mempelajari materi berikutnya. 
5. Guru memberikan salam  
 

  



Lampiran 1 LKM letak unsur golongan utama dalam tabel periodik unsur 
 
 

LETAK UNSUR GOLONGAN UTAMA DALAM TABEL PERIODIK UNSUR 
 
A. INDIKATOR CAPAIAN KOPETENSI 

Menentukan letak unsur golongan utama dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron teori 
mekanika kuantum 

 
B. PENDAHULUAN  

Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, 
bukan nomor massanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil 
memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Tabel periodik unsur milik Moseley 
terdiri dari dua lajur, yaitu lajur mendatar disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Tabel 
periodik Moseley inilah yang biasa kamu gunakan di pelajaran Kimia. Berikut ini contohnya! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table periodik unsur  
 

C. LETAK UNSUR DALAM TABEL SISTEM PERIODIK UNSUR MODERN 
 

Dalam tabel periodik, selain unsur-unsur disusun dalam golongan dan periode , unsur dalam 
tabel periodik juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

 unsur-unsur golongan utama (A) berada di blok s dan p 

 unsur-unsur golongan transisi (B) berada di blok d 

 unsur-unsur golongan transisi dalam (Lantanida dan aktinida) berada di blok f 
 

 
 
 

Untuk pertemuan ini fokus membahas unsur-unsur golongan utama! 

 



 
Untuk lebih memahami hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada golongan 
utama silahkan isi  cermati, pahami uraian di bawah ini serta lengkapi table yang masih 
kosong ! 
 
Golongan Utama terdiri dari unsur-unsur golongan A. Ada 8 golongan yang termasuk 
golongan utama, yaitu golongan:IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, dan VIIIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan kesamaan konfigurasi elektron, terluar dapat dikelompokan unsur-unsur 
tersebut dalam blok berikut. 
 
Blok s. Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital s terletak pada 
golongan IA dan IIA. Kecuali unsure H dan He, unsur-unsur golongan ini merupakan logam 
yang reaktif.  
 
Blok p. Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital p, terdapat dalam 
golongan IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, dan VIII. Golongan unsur-unsur ini meliputi logam, metaloid, 
dan non logam.  

 

Catatan : 
Nomor golongan di tuliskan dengan angka romawi 
 
 



Lengkapi tabel di bawah ini! 
 
Petunjuk :  

Cermati dan pahami tabel pada nomr kolom 1 dan 2!  lanjut  silahkan masing-masing 
kelompok menyelesaikan atau mengisi tabel yang masih kosong, untuk selanjutnya silahkan 
mempresentasikan hasil kerja kalian dengan pembagian bahan presentasi sebagai berikut : 
Kelompok 1 tabel nomor 3 
Kelompok 2 tabel nomor 4 
Kelompok 3 tabel nomor 5 
Kelompok 4 tabel nomor 6 
Kelompok 5 tabel nomor 7 
Kelompok 6 tabel nomor 8 

 
 

No 
Lambang 

Unsur 
Susunan Elektron 

(konfigurasi elekron)  

Nama 
Blok 

Nomor 
kulit 

terluar 
(n) 

Elektron 
Valensi 

Letak Unsur Dalam 
Sistem Periodik 

Periode Golongan 

1.  3Li [He] 2s1 s 2 1 2 IA 

2.  14Si [Ne] 3s2 3p2 p 3 4 3 IVA 

3.  20Ca       

4.  16S       

5.  17Br       

6.  36Kr       

7.  49In       

8.  51Sb       

 
Setelah melengkapi tabel di atas, silahkan presentasi dan menempelkan lambang unsur yang 
sudah di sediakan ke dalam tabel SPU yang sudah di sediakan! 

 
D. KESIMPULAN  

Golongan adalah ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Periode adalah……………………………………………………………………………………………………………………… 
Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur  dalam tabel sistem periodik? 
 

  



Lampiran 2 Asesmen 
 
Asesmen Pemahaman Sains : 
melalui tes online 
Contoh Soal : 
1. Tentukan letak unsur dengan susunan elektron sebagai berikut dalam sistem periodik 
a. X : 1s2 
2s2 2p4 
b. Y : [Ar] 4s2 
3d4 
 
2. Jika diketahui letak unsur dalam sistem periodik, tentukan kulit valensi serta elektron 
valensinya 
a. Unsur X pada periode 3 dan golongan VIA 
b. Unsur Y pada periode keempat dan golongan VIB 
 
 
Asesmen Keterampilan Sains : 
melalui observasi kinerja / penampilan presentasi 
 
 Rubrik penilaian  

No. Indikator  
Kriteria Penilaian 

 

 Penilaian Mulai berkembang Sedang berkembang  Berkembang sesuai 

harapan 

Sangat Berkembang 

1 Sistematika 

Presentasi 

Materi presentasi 

diajukan secara tidak 

runtut dan tidak 

sistematis 

Materi presentasi 

diajukan secara 

kurang runtut dan 

tidak sistematis 

Materi presentasi 

diajukan secara runtut 

tetapi kurang 

sistematis 

Materi presentasi 

diajukan secara runtut 

dan sistematis 

2 Kejelasan 

Menyampaikan 

Artikulasi kurang 
jelas, suara tidak 

terdengar, bertele- 

tele 

Artikulasi jelas, suara 

terdengar, tetapi 

bertele- tele 

Artikulasi kurang 
jelas, suara 

terdengar, tidak 

berteletele 

Artikulasi jelas, suara 

terdengar, tidak 

berteletele 

3 Komunikatif Membaca catatan 

sepanjang menjelaskan 

Pandangan lebih 

banyak menatap 

catatan saat 

menjelaskan dari 

pada audiens 

Pandangan lebih 
banyak menatap 
audiens saat 
menjelaskan dari 
pada  
catatan, tanpa ada 

gestur tubuh 

Pandangan lebih 

banyak menatap 

audiens saat 

menjelaskan dari 

pada catatan, dan 

menggunakan gestur 

yang membuat 

audiens 

memperhatikan 

4 

 

Kebenaran 

Konsep 

Menjelaskan 1-2 dari 6 

konsep esensial dengan 

benar 

Menjelaskan 3-4 dari 6 

konsep esensial 

dengan benar 

Menjelaskan 5 dari 6 

konsep esensial 

dengan benar 

Menjelaskan seluruh 

konsep esensial 

dengan benar 

 



 Daftar Nilai Presentasi 

No 
Nama 

Siswa 

Kerja sama 

kelompok 

Sistematika 

Presentasi 

Kejelasan 

menyampaikan 
Komunikatif 

Kebenaran 

Konsep 

1       

2.       

....       

       

 
 
Sikap : 
-Kerjasama  
-Tanggung Jawab   
 
Rubrik penilaian  

No. Indikator  
Kriteria Penilaian 

 

 Penilaian Mulai berkembang Sedang berkembang  Berkembang sesuai 

harapan 

Sangat Berkembang 

1 Kerja sama 

kelompok  

1-2 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

3-4 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

5 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

Semua anggota ikut 

andil dalam 

menyelesaiakan LKM 

2 Tanggung 

Jawab  

1-2 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

3-4 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

5 dari 6 anggota 

kelompok yang 

menyelesaiakan LKM 

Semua anggota ikut 

andil dalam 

menyelesaiakan LKM 

 


