
Tabel Sistem Periodik Unsur
Alam dan kehidupan kita pun semua tertulis dengan lambang-lambang kimia

Mendeleev (Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907)
Pada tahun 1869, Mendeleev, ahli kimia di Universitas Petersburg di

Russia, (1) menyusun 63 jenis unsur yang sudah dikenal pada zamannya 
menurut massa atom, dan (2) menemukan "aturan periodik" bahwa sifat 
unsurnya berubah secara periodik bersamaan dengan perubahan pada
susunannya (salah satu contohnya: jumlah ikatan dengan oksigen atau 
klorin pada masing-masing unsur berubah, maka sifatnya juga berubah;
misalnya sodium menjadi NaCl dan magnesium menjadi MgCl2.). Lalu, dia 
membuat daftar periodik tempat unsur-unsur yang bersifat mirip masuk ke 
dalam golongan yang sama. Di daftar itu masih ada tempat kosong, dia 
meramalkan sifat unsur-unsur yang belum dikenal untuk tempat yang
kosong tersebut. Mula-mula tabel periodik Mendeleev tidak begitu 
diperhatikan. Tetapi, sesudah gallium (tahun 1875) dan germanium (tahun
1886) ditemukan, dan dipastikan bahwa ramalan itu benar, ramalan itu 
semakin dipercaya di seluruh dunia.

Sekarang, tabel periodik ini menjadi dasar yang bermanfaat bagi semua 
orang di bidang kimia dan fisika. 

Hidrogen 1,008

Litium 6,941 Berilium 9,012 Boron 10,81 Karbon 12,01 Nitrogen 14,01 Oksigen 16,00 Fluor 19,00 Neon 20,18

Helium 4,003

Argon 39,95Klorin 35,45Sulfur 32,07Fospor 30,97Silikon 28,09Aluminium 26,98Magnesium 24,31Natrium 22,99

Kalsium 40,08Kalium 39,10 Skandium 44,96 Titanium 47,87 Vanadium 50,94 Krom 52,00 Mangan 54,94 Besi 55,85 Kobalt 58,93 Nikel 58,69 Tembaga 63,55 Seng 65,41 Galium 69,72 Germanium 72,64 Arsen 74,92 Selenium 78,96 Bromin 79,90 Kripton 83,80

Xenon 131,3Iodin 126,9Telurium 127,6Antimon 121,8Timah 118,7Indium 114,8Kadmium 112,4Perak 107,9Paladium 106,4Rodium 102,9Rutenium 101,1Teknetium (99)Molibdenum 95,94Niobium 92,91Zirkonium 91,22Itrium 88,91Stronsium 87,62Rubidium 85,47

Sesium 132,9 Barium 137,3 Hafnium 178,5 Tantalum 180,9 Wolfrom 183,8 Renium 186,2 Osmium 190,2 Iridium 192,2 Platium 195,1 Emas 197,0 Raksa 200,6 Talium 204,4 Timbal 207,2 Bismut 209,0 Polonium (210) Astatin (210) Radon (222)

Fransium (223) Radium (226)

Rutherforsium (261) Dubunium (262) Seaborgium (263) Bohrium (267) Hassium (273) Meitnerium (268) Dermstadtium (269) Roentgenium (272)

Lantanium 138,9 Serium 140,1 Praseodimium 140,9 Prometium (145) Samarium 150,4 Europium 152,0 Gadolinium 157,3 Terbium 158,9 Disprosium 162,5 Holmium 164,9 Erbium 167,3 Tulium 168,9 Iterbium 173,0 Lutetium 175,0

Aktinium (227) Torium 232,0 Protaktinium 231,0 Uranium 238,0 Neptunium (237) Plutonium (239) Amerisium (243) Kurium (247) Berkelium (247) Kaliforium (252) Einstenium (252) Fermium (257) Mendelevium (258) Nobelium (259) Lawrensium (262)

Neodium 144,2

Karbon 12,01

Komponen batu zamrud (batu 
kelahiran bulan Mei). Bahan 
pegas mesin yang kuat 
(campuran logam dengan Be).
Tidak menyerap netron. Sumber 
netron Am-Be untuk penelitian.

Garam NaCl adalah zat utama
yang terlarut dalam air laut.
Lampu natrium untuk lampu 
terowongan.
Logam berwarna perak, bereaksi 
hebat dengan air.
Soda kue (soda bikarbonat).

Ada di dalam klorofil kloroplas.
Unsur zat pengenyal tahu 
(megnesium klorida). Logam 
campuran untuk meringankan 
bobot mobil dan pesawat. Bahan 
reaksi sintesis organik yg efektif.

Batu karang yang memanjang di 
lautan. Salah satu dari 3 unsur 
utama pupuk. Kristal pemicu 
hujan buatan (KCl). Pengukur 
umur batuan (cara K-Ar). 
Penghasil oksigen pada keadaan 
darurat.

Zat utama pembentuk tulang.
Kalau kekurangan kalsium, tulang 
menjadi keropos. Zat utama 
marmer, gips dan semen. Gua 
kapur, pegunungan kapur, batu 
karang yang memanjang di lautan.

Penerangan untuk olahraga luar 
ruangan. Bahan ringan untuk 
rangka sepeda balap. Obat untuk 
merangsang pengecambahan 
(larutan sulfat). Salah satu unsur 
logam campuran yang kuat untuk 
pesawat.

Titanium oksida adalah katalis 
cahaya, katalis lingkungan. 
Logam yang ringan, keras dan 
sulit rusak. Katalis untuk 
polimerisasi etilena, propylena. 
BaTiO3 adalah bahan kapasitor 
yang bagus.

Logam Vanadium dipakai utk alat 
pertukangan yg keras. Vanadium 
sebagai katalisator oksidasi pd 
pembuatan asam belerang. 
Berguna utk menurunkan kadar 
gula darah. Dikandung dalam 
suatu jenis jamur dan kerang laut.

Sepuh krom (untuk kilap yang 
indah). Panci stainless (panci anti 
karat, logam Cr-Ni-Fe). Kawat 
nikrom untuk pemanas kompor 
listrik. Unsur penyusun warna rubi 
(Al2O3 yang mengandung Cr).

Baja mangan tahan pukul.
Bahan baterai mangan. Batu 
mangan ada di dasar laut.
Kelenjar gondok akan 
membesar kalau terlalu banyak 
Mangan.

Pita kaset, piringan magnet.
Hemoglobin mengandung besi, 
berfungsi membawa oksigen.
Bahan struktur gedung, mobil, 
kapal dll. Logam yang melekat 
dengan magnet.

Bahan head magnetic pada hard 
disk. Atom inti vitamin B12. Baja 
KS punya sifat magnet tetap.
Bahan pewarna cat minyak
(warna biru kobalt).

Bahan penutup sistem 
kemagnetan MRI (campuran 
logam Fe-Ni). Kawat nikrom untuk 
alat pemanas listrik. Bahan baterai 
Ni-Cd. Campuran logam yang 
mudah kembali ke bentuk semula 
(campuran logam Ti-Ni).

Tembaga oksida berfungsi 
sebagai superkondukor pada 
suhu tinggi. Penghantar kalor dan 
listrik yang baik (kawat, panci). 
Bahan utama tembaga biru, 
kuningan. Pewarna darah udang, 
gurita, cumi, dll.

Kuningan (logam campuran 
dengan Cu). Bahan pewarna 
putih pada cat, salep oksid (ZnO). 
Papan seng (papan besi dilapisi 
dengan seng).
Mesin foto copy, lampu tabung 
pendar flor, tabung braun.

Diode yang bersinar biru (GaN).
Semikonduktor GaAs (dari 
komputer super sampai HP).
Logam yang titik bekunya rendah 
(29,8oC)

Bahan awal zaman 
semikonduktor.Bahan radio 
transistor pertama di dunia.
Bahan lensa dan prisma 
inframerah. Menaikkan indeks 
pembiasan kawat sinar kaca.

Bahan semikonduktor (GaAs, 
InAs dll). Arsen anorganik jumlah 
kecil terdapat pada sari laut 
seperti tumbuhan laut, tiram, dll. 
Mesin pembaca barcode.

Drum mesin fotokopi peka 
cahaya (fungsinya mengubah 
cahaya menjadi sinyal listrik). 
Bahan kaca penghalang sinar. 
Se adalah unsur yang penting 
bagi tubuh kita.

Foto bromid (kata asalnya "Silver 
Bromide(AgBr)", zat yang 
bereaksi dengan sinar dipakai 
untuk bahan foto). Pewarna ungu 
("ungu kaisar").
Cairan merah pada suhu kamar.

Bola lampu kripton yang terang. 
Gas pengisi tabung lampu kilat. 
Kalau terhisap, suara akan 
mendesah (lawan kata 
melengking).

Dipakai sebagai kertas aluminium, 
kaleng aluminium, bingkai jendela 
aluminium. Merupakan unsur 
umum tawas. Bahan obat maag 
(aluminum hidro oksida). Saphir 
adalah Al2O3 yang mengandung 
logam.

Semi konduktor yang mudah 
didapat, bahan pembuat sel surya.
Zat utama di dalam pasir, kaca 
dan semen. Silikon organik 
terdapat dalam oli, karet, damar. 
Fiber sebagai jalan sinar (SiO2).

Zat pembentuk energi tubuh.
Unsur penyusun DNA, RNA, ATP.
Salah satu dari 3 unsur utama 
pupuk. Unsur penyusun tulang 
berbentuk kalsium fosfat.

Menambah sifat elastis pada karet 
alami. Unsur utama dalam sabun 
netral. Bau bawang putih, bawang 
bombai dan sumber air panas.
Metionin yang mengandung S 
adalah asam amid yang penting.

Bahan pemutih. Unsur penyusun 
pipa vinyl klorida (PVC). Bahan 
pembersih untuk pencucian 
secara kimia. Bahan garam, 
Asam Klorida adalah zat asam 
lambung.

Menempati sekitar 1% volume 
udara. Gas pencegah oksidasi 
pada pengelasan logam. Bola 
lampu dan lampu tabung pendar 
flour yang berisi penuh dengan 
argon. Laser untuk pengobatan 
(operasi-selaput jala).

Lampu Neon. Bahan sumber 
sinar laser. Tabung neon untuk 
penghindar kilat. 
Di udara, gas mulia terbanyak 
adalah Ar, dan yang kedua 
adalah Ne.

Resin Fluorin kuat pd suhu tinggi, 
tahan air dan minyak. Digunakan 
sebagai tapal gigi untuk mencegah 
gigi membusuk. Asam fluorida bisa 
meleburkan gelas. Beberapa jenis 
CFC menghancurkan lapisan ozon.

21% volume udara bumi adalah 
Oksigen. Oksigen di atas bumi 
terbentuk dari hasil fotosintesa 
tumbuhan. Bagian penting untuk 
pembakaran dan pernapasan 
makhluk hidup. Lapisan ozon (O3) 
menahan sinar ultra violet.

78% volume udara bumi adalah 
Nitrogen. Salah satu dari 3 zat 
utama pupuk. Unsur utama 
amonia, asam amino, protein, 
DNA. Cairan nitrogen adalah 
pendingin yg efektif (-196oC).

Unsur dasar penyusun senyawa.
Unsur dasar plastik, karet, tekstil 
sintesis, intan, berlian, carbon 
nanotube, pensil, tinta India.
Unsur dasar arang aktif 
(penjernih air, deodoran).

Bahan serat kaca dan kaca 
tahan suhu tinggi. Asam boric 
untuk racun kecoa.
Penangkapan netron untuk 
pengobatan tumor otak. Boron 
Nitrida keras seperti intan.

Gas sangat ringan, untuk 
menerbangkan balon udara. 
Terbentuk dari penyatuan inti 
hidrogen di matahari atau big-bang. 
He cair sebagai pendingin magnet 
superkonduktor. Kalau menghirup 
He, suara kita melengking.

Menghilangkan sisa oksigen dari 
dalam tabung hampa. Jam atom 
rubidium (angka kesalahannya 
0,1 detik per tahun). Pengukur 
umur batuan atau meteor (cara 
Rb-Sr).

Bunga api, lampu isyarat untuk 
penjagaan (merah cerah). Isotop 
radioaktifnya adalah bahan 
diagnosa tumor tulang. Kaca 
penahan sinar X untuk pipa Braun.

Unsur dlm "YAG", zat padat utk 
bahan laser yg bercahaya kuat (Y-
Al garnet, batu kelahiran Januari). 
Y-Fe garnet adlh bahan magnet-
optik. Unsur bahan penyusun 
utama superkonduktor suhu tinggi.
Bahan pendar flour TV warna.

Bahan superkonduktif (mobil 
bermotor linear, penggambar 
diagnosa MRI). Kacamata yg 
amat tipis (nilai pembiasannya 
tinggi dlm kaca yg mengandung 
Ni). Logam campuran tahan suhu 
tinggi (mesin pesawat).

Keramik yang tahan pukulan.
Oksidanya adalah bahan tahan 
api (bahan ujung pesawat 
ulang alik). Intan tiruan 
(zirconia).

Bahan zat padat utk pelumas 
bearing-sumbu putar mesin (MoS2).
Pusat aktif zat beragi yg menangkap 
nitrogen di udara (root nodule 
bacteria yg tumbuh di tanaman 
kacang). Katalisator yg memisahkan 
belerang dr minyak bumi.

Unsur buatan radioaktif pertama 
di dunia (tahun 1937). Isotop 
radioaktifnya dipakai untuk 
pemeriksaan tumor (Umur 
paruhnya sekitar 6 jam). Bahan 
pengambar tulang, gambar 
penyebaran di seluruh tubuh.

Katalisator utk hidrogenisasi, 
katalisator pengubah bentuk ikatan 
karbon. Logam yg tidak larut dlm “air 
raja” (campuran larutan HNO3 dan 
HCl). Titik kontak sirkuit elektron, 
alat hambatan, ujung pena.
Elektroda utk mengelektrolisa garam 
(membuat klorin).

Fotokatalis yang membersihkan 
asap mobil (mengurangi NOx).
Katalis untuk reaksi penambahan 
hidrogen. Katalis pembuatan cuka.
Penutup permukaan untuk hiasan 
perak.

Film foto, kertas cetak (AgBr, AgI).
Uang perak, alat makan-minum, 
perhiasan, lapisan cermin. Logam 
campuran untuk pengobatan gigi. 
Perak asam sendawa adalah 
bahan pencegah infeksi bakteri.

Katalis pembuatan asetoaldehide 
(CH3CHO). Menyerap hidrogen 
900 kali lipat volumenya. 
Memurnikan gas hidrogen, katalis 
dalam hidrogenisasi. Katalis 
pembersih asap mobil.

Baterai Ni&Cd. Bahan pewarna 
cat minyak kuning (kuning 
kadmium). Bahan pendar flour 
untuk tabung braun (CdS).
Penyakit itai-itai karena 
keracunan Cd.

Gambar kristal cair (selaput listrik 
yg bening separuh dan konduktif).
Bahan semikonduktor (detektor 
inframerah dll.). Kaca yg ditempel 
dg cara penguapan dan bersifat 
memantulkan sinar panas. Isotop 
radioaktifnya utk pemeriksaan 
medis (kesehatan).

Pelat kaleng (lapisan timah di 
lembaran besi). Bahan utama 
solder timah. Perunggu (logam 
campuran Cu-Sn). Kaca yang 
anti buram.

Antimon oksida adalah bahan 
tahan api (plastik, gorden, 
karpet).
Campuran dengan Pb dipakai 
untuk huruf cetak. Bahan 
semikonduktor, piringan DVD.

Piringan DVD-RAM (Ge-Sb-Te; 
meleleh oleh laser dan segera 
menjadi amorfas).
Bahan detektor inframerah (Sn-
Pb-Te).

Obat kumur, obat steril. 
Tempat yang paling banyak 
menghasilkan Iodin di dunia 
adalah provinsi Chiba, Jepang.
Uji amilum karbohidrat: warna biru 
ungu. Terdapat di kelenjar thyroid.

Lampu kilat untuk foto gerak 
cepat, lampu tanpa ultraviolet 
berbahaya.
Gas pengisi Panel Plasma 
Display (PDP).

Alat standar untuk satuan 
detik(thn 1967). Jam Sesium 
(angka kesalahannya 1 detik per 
300 ribu tahun, dipakai sistem 
GPS (sistem pemosisian 
global/bumi). Mengukur radiasi, 
pemeriksaan medis/kesehatan.

Bahan penggambar bayangan 
untuk diagnosa sinar X, organ 
pencernaan. Bahan pelancar 
mesin untuk menggali minyak 
bumi. Zat hijau untuk bunga api. 
Bahan sumber elektron pada 
tabung braun.

Penyerap netron yang bagus 
(500 kali lipat kemampuan Zn).
Bahan pengatur tabung reaksi 
atom. Keramik tahan api 
(hafnium nitrida). HfO2 adalah 
bahan yg cocok utk transistor.

Tulang buatan, baut penempel 
(tidak bereaksi dengan tubuh 
manusia). Kutub listrik tahan 
karat pada kapasitor untuk 
pemisah listrik. Obat penggambar 
untuk pemeriksaan sinar X.

Filamen lampu pijar tahan panas.
Logam paling tinggi titik cairnya.
Baja untuk bor kecepatan tinggi 
(logam campuran W-Fe). Rok 
kerja untuk mencegah radiasi
sinar X.

Sensor suhu untuk suhu lebih 
dari 2000oC (pengukur suhu 
bimetal W-Re). Filamen untuk 
mesin analisa massa. Bahan titik 
pertemuan listrik pada saklar dll.

Ujung pena tinta (campuran 
logam dengan Ru atau Ir).
Osmium 4 oksida (OsO4) adalah 
pengoksidasi, katalis oksidasi.
Penggumpal jaringan makhluk 
hidup. Mengukur umur meteor 
(cara Re-Os).

Meter standar dulu adlh logam 
campuran Pt-Ir. Logam yg paling 
sulit berubah sifatnya. Unsur yg 
dipadatkan secara luar biasa 
ketika tabrakan meteor besar dg 
bumi yg diperkirakan sebagai 
penyebab punahnya zaman 
dinosaurus.

Standar kilogram (logam 
campuran Pt-Ir). Bahan untuk 
uang logam, hiasan dll. Membran 
pertukaran hidrogen pada baterai 
untuk bahan bakar. Obat anti-
kanker (Sis-platin).

Logam emas, perhiasan.
Kutub listrik untuk rangkaian 
elekronika. Pewarna kaca 
(merah). Obat anti encok 
(senyawa Au).

Logam cair: pengukur suhu, 
termometer. Penutup uap air Hg 
dimasukkan ke dlm lampu neon.
Baterai kancing raksa untuk alat 
bantu pendengaran telinga dll.
Penyakit minamata disebabkan 
oleh air raksa-metil.

Isotopnya adalah bahan 
pemeriksa otot jantung.
Termometer untuk suhu rendah 
(campuran Hg dan Tl).
Bahan optik untuk inframerah 
panjang. Juga dipakai untuk 
pengusir tikus.

Aki, baterai mobil. Campuran 
logam untuk huruf cetak, solder 
(campuran logam Pb dan Sn).
Bahan penutup radiasi (kaca 
timbal dipakai untuk tabung 
Braun televisi).

Logam campuran titik cairnya pd 
suhu rendah (sekering, pintuk 
keluar kran otomatis untuk 
kebakaran). Unsur penyusun 
utama kawat superkonduktor suhu 
tinggi. Asam sendawa bismuth 
adalah obat bisul perut.

Gas yang paling berat.
Dihasilkan sedikit dari Ra 
radioaktif.
Sumber air radon, sumber air 
radium. Umur paruh 3,8 hari.

Namanya berasal dari "astatos" 
dalam bahasa Yunani artinya 
instabil. Ditemukan dengan 
siklotron di Universitas Kalifornia 
pada tahun 1940. Umur paruh 8,1 
jam.

Ditemukan suami-istri Curie 
(tahun 1898). Sumber sinar alfa, 
netron. Baterai energi atom.
Namanya berasal dari nama 
negara Ibu Curie.

Nama berasal dari Prancis, negeri 
asal Perre, penemu unsur ini.
Unsur logam alkali yang terberat.
Umur paruh 22 menit.

Ditemukan suami-istri Curie 
(tahun 1898). Bahan cat bersinar 
secara fluoresensi (radiasi α dari 
Ra membuat ZnS bersinar).
Namanya berasal dari kata 
"radiasi".

Kacamata untuk pekerjaan 
pengelasan.
Bahan permukaan hijau kuning 
(warna pastel) untuk keramik.
Pewarna kaca (hijau kuning).

Kaca atau plastik penyerap UV.
Bahan pendar flour warna biru 
pada layar TV warna.
Mesin pembersih asap mobil.

Bahan untuk kaca optik yang nilai 
pembiasan tinggi dan nilai 
dispersi kecil. LaNi5 menyerap 
dan menyimpan hidrogen 300 kali 
volumenya sendiri. Kapasitor 
keramik. Pengukuran jaman batu 
besar (cara La-Ce).

Magnet neodimium yang terkuat 
Nd-Fe-B (motor di dalam mobil 
hybrid atau hard disk, magnet 
MRI, pengeras suara dalam HP 
dll.). Laser "YAG" mengandung 
Nd (untuk pisau operasi laser).

Unsur buatan radioaktif (dibuat di 
dalam tabung reaksi atom), umur 
paruh 17,7 tahun. Baterai tenaga 
atom (sumber listrik di angkasa 
luar). Namanya berasal dari 
"Prometeus" di mitos Yunani.

Magnet samarium kobalt yg kuat.
Pisau cukur Sm(pemotongan baja, 
refleksi permukaan bulan). Cara 
pengukuran waktu purbakala 
(mengunakan isotop radioaktip yg 
punya umur paruh 10,8miliyar 
thn). Umur paruh 106miliyar thn.

Bahan pendar flour warna merah 
pada layar TV warna. Bahan 
tanda pendar flour untuk reaksi 
kekebalan. Lampu tabung pendar 
flour warna highlight. Dinamai ini 
karena berhubungan dengan 
Eropa.

Piringan MO (magnet-optik).
Mesin memori busa kemagnetan.
Penekan gambar MRI untuk 
pemeriksaan medis.
Kulkas kemagnetan.

Bahan cat yang bisa menyimpan 
sinar. Lampu logam-hidrogen.
Logam campuran yang 
memanjang-memendek karena 
kemagnetan. Piringan magnet-
optik (memori cahaya).

Laser pengobat katarak. 
Pewarna kaca (kuning muda).
Namanya berasal dari "Holmia", 
artinya Stokholm dalam bahasa 
Latin.

Mulut mikro tinta jet printer untuk 
mencetak huruf (pengembangan 
dan penyusutan dg daya magnet).
Bahan pendar hijau televisi 
berwarna. Rekaman MO 
(magnet-optik, logam campuran 
Tb-Fe-Co).

Fiber sinar untuk jarak jauh (efek 
pertambahan cahaya). Pisau 
laser untuk pengobatan. 
Pewarna kaca (merah muda). 
Kacamata untuk pengelasan 
(menyerap sinar infra merah).

Alat pengukur individu dengan 
radiasi dosis rendah. Bahan yang 
berpendar biru (Tm yang diberi 
dope dengan sulfur).  
Sumber sinar X yang mudah 
dibawa (Tm yg ditembaki netron).

Ytterby (Swedia) adalah kota 
tempat 4 unsur (Y, Tb, Er, Yb) 
ditemukan.
Memperkuat baja anti karat.
Pewarna kaca (hijau kuning).

176Lu (umur paruh sekitar 36-38 
miliyar tahun) dipakai untuk 
pengukuran waktu (cara Lu-Hf). 
Ada kemungkinan bisa digunakan 
untuk pengobatan dengan sinar β. 
Logam paling mahal yang 
dihasilkan dari alam.

Uranium pekat(235U) menimbulkan 
reaksi rangkaian pembelahan inti 
(pembangkitan tenaga listrik 
tenaga atom). Pengukuran waktu 
bumi (cara U-Pb).

Bahan bakar untuk reaktor atom 
yang cepat berbiak, "Monju".
Baterai tenaga atom (alat pacu 
jantung atau kapal angkasa luar).

Dibuat di institut sains ion 
Jerman pada 9 Feb tahun 1996.

Dibuat di RIKEN Jepang pada 
23 Juli tahun 2004.Umur paruh 

17 detik

Umur paruh 0,00028 detik Umur paruh 0,00028 detik

Umur paruh 
0,00017 detik

Umur paruh 
0,07 detik

Umur paruh 
0,9 detik

Umur paruh 
0,0015 detik

Umur paruh 
9 detik

Umur paruh 
34 detik

Umur paruh 
2,14 juta tahun

Umur paruh 
32,500 tahun

Umur paruh 
21,8 tahun

Umur paruh    
14 miliyar tahun

Umur paruh
65 detik

Umur paruh 
15,6 juta tahun

Umur paruh 
2,64 tahun

Umur paruh 
7370 tahun

Umur paruh 
100,5 hari

Umur paruh 
1,29 tahun

Umur paruh 
1400 tahun

Umur paruh 
52 hari

Umur paruh 
58 menit

Umur paruh 
216 menit

15 unsur yang nomor 
atomnya 57-71 mempunyai 
sifat kimia yang saling mirip,
dan disebut Lantanida.
Kalau bersama Sc dan Y 
yang termasuk golongan 3, 
17 unsur ini disebut logam 
tanah mulia.

Lantanida

15 unsur yang nomor 
atomnya 89-103 mempunyai 
sifat kimia yang saling mirip,
disebut Aktinida, dan 
semuanya bersifat radioaktif.

Aktinida 

Unsur dasar penyusun senyawa.
Unsur dasar plastik, karet, tekstil 
sintesis, intan, berlian, carbon 
nanotube, pensil, tinta India. Unsur 
dasar arang aktif (penjernih air, 
deodoran).

Lambang 
kimia

Zat 
padat

Gas

Zat  
cair

Contoh 
gunanya 
dll 

Massa
atom
relatif 

Nama kimia (dalam 
bahasa Inggris) 

Nomor atom 

Perbandingan jumlah unsur-unsur (berat %)

Angkasa Kulit bumi Tubuh manusia

Yang lain

Yang lain

Unsur
yang 

jumlahnya 
kecil

Unsur yang 
jumlahnya terkecil

dll

dll

Golongan

Periode

Hideki Yukawa
(Penerima hadiah Nobel fisika pada 
tahun 1949)
Meramalkan adanya meson, partikel 
elementer yang belum dikenal

Reona Esaki
(Penerima hadiah Nobel fisika pada 
tahun 1973)
Menciptakan semikonduktor Diode
Esaki 

Shinichiro Tomonaga
(Penerima hadiah Nobel fisika pada tahun 1965) 
Menguraikan teori “renormalisasi” untuk partikel elementer

Kenichi Fukui
(Penerima hadiah Nobel kimia pada tahun 1981) 
Menyampaikan teori orbit perbatasan

Susumu Tonegawa
(Penerima hadiah Nobel fisiologi medikal 
pada tahun 1987)
Memperjelas struktur globlin imuni 

Hideki Shirakawa
(Penerima hadiah Nobel kimia pada tahun 2000)
Berhasil menemukan dan mengembangkan
polimer konduktif listrik 

Ryoji Noyori
(Penerima hadiah Nobel kimia pada 
tahun 2001)
Mengembangkan molekul katalis 
untuk sintesis asimetri 

Masatosi Koshiba
(Penerima hadiah Nobel fisika pada tahun 2002)
Berhasil mendeteksi neutrino yang berasal dari angkasa 

Koichi Tanaka
(Penerima hadiah Nobel kimia pada 
tahun 2002)
Mengembangkan cara pemeriksaan 
polimer makhluk hidup

*Massa atom relatif di tabel ini dihitung dengan cara yang sudah diperbolehkan oleh IUPAC; massa atom relatif yang sangat 
kecil dibulatkan menjadi 4 digit. Untuk unsur yang memiliki perbandingan alami pada isotopnya tidak stabil, nilai isotop massa
atom utamanya ditunjukkan dalam tanda kurung karena tidak memiliki isotop stabil.
*Umur paruh menunjukkan waktu/umur terpanjang di antara isotop-isotopnya.Unsur (277) Unsur (278)

Umur paruh 
1600 tahun

Umur paruh 
138 hari

Umur paruh 
241 ribu tahun

Umur paruh 
4,5 miliyar tahun
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Umur paruh 
213.000 tahun

Bahan bakar roket, baterai Ni-H, 
baterai bahan bakar (fuel cell). 
Ikatan hidrogen dalam spiral 
rangkap DNA. Air, asam sulfur, 
asam limau, asam amino. 
Menggambarkan hasil 
pemeriksaan MRI.

Bahan badan pesawat karena 
massa logam campuran Li ringan. 
Bahan baterai/aki litium. Pelumas 
pada suhu rendah. Litium 
karbonat untuk pengobatan 
penyakit manic-depressive 
psychosis.

Nama 
kimia
(dalam
bahasa

Indonesia) 


