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• Unsur-unsur Golongan IA disebut juga Golongan Logam Alkali. 

• Unsur-unsur Logam alkali adalah Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, Caesium dan 

Fransium. 

• Elektron valensinya ns1 

 

1. KELIMPAHAN  

Litium banyak terdapat dalam mineral-mineral  

Spodumene : LiAlSi2O6.  

Lepidolite : K2Li3Al4Si7O21(OH,F)3. Mineral ada yang mengandung Cs dan 

Petalite : LiAlSi4O10  

Sodium dan kalium adalah unsur-unsur golongan IA  yang paling melimpah di alam 

dan banyak dijumpai pada deposit batuan yang bersal dari penguapan air laut. Litium, 

rubidium dan cesium kurang melimpah. Fransium adalah unsure radioaktif dengan 

waktu paro yang sangat pendek. 

 

2. SIFAT-SIFAT FISIK 

Tabel 1. Sifat-sifat Fisik Unsur Golongan IA 

Unsur r atom 
(Å ) 

r ion 
(Å ) 

Melting 
point 
(°C) 

Berat 
jenis g/cc 

P I 
(ev ) 

Elektro 
negatifitas 

Kelimpahan 
ppm 

Li 1,23 0,60 180 0,54 5,4 1,0 65 

Na 1,57 0,95 98 0,97 5,1 0,9 28.300 

K 2,03 1,33 64 0,86 4,3 0,8 25.900 

Rb 2,16 1,48 39 1,53 4,2 0,8 310 

Cs 2,35 1,69 29 1,87 3,9 0,7 7 



2.1 Tren Jari-jari atom dan ion 

Jari-jari atom maupun jari-jari ion dalam stu golongan dari atas ke bawah jari-

jarinya semakin besar. Hal ini disebabkan karena Lintasan electron yang dalam 

semakin banyak.  

Jari-jari ion mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan jari-jari 

atomnya, karena ion logam alakali membentuk ion positif. Ion positif mempunyai 

jumlah electron yang lebih sedikit dibandingkan atomnya. Berkurangnya jumlah 

electron menyebabkan daya tarik inti terhadap lintasan electron yang paling luar 

menjadi lebih kuat sehingga lintasan electron lebih tertatirik kea rah inti. 

 

2.2 Tren Potensial ionisasi 

Potensial ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. 

Potensial ionisasi yang kecil menyebabkan unsure semakin reaktif, semakin mudah 

dia membentuk ionnya. Berkurangnya potensial ionisasi ini kemungkinan disebabkan 

semakin jauhnya electron valensi dari inti. 

 

2.3 Tren Elektronegatifitas 

Tren elektronegatifitas dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. 

Kecenderungan ini disebabkan karena semakin besarnya jari-jari. 

 

3. SIFAT-SIFAT KIMIA 

Bilangan oksidasi Golongan IA adalah +1. Bilangan oksidasi +2 tidak mudah 

terbentuk karena energi ionisasinyanya yang sangat besar. Senyawaannya selalu 

bersifat ionic hanya beberapa senyawa Li yang mempunyai sifat kovalen. 

 

3.1 Reaksi dengan Air 

Logam bereaksi dengan air menghasilkan gas hydrogen dan logam hidroksida. 

Litium sedikit bereaksi dan sangat lambat, sodium jauh lebih cepat, kalium terbakar 

sedangkan rubidium dan cesium menimbulkan ledakan. 

Reaksi antara logam dan air adalah sebagai berikut: 

M + H2O              MOH + ½ H2 



3.2 Reaksi dengan Oksigen 

Logam alkali juga bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Li, Na, K 

biasanya disimpan dalam minyak untuk menghindari permukaannya dari oksigen. 

Oksida yang terbentuk dari logam alkali bermacam-macam. Li membentuk oksida 

normal Li2O. Na membentuk peroksida Na2O2. Bila jumlah oksigen berkuran atau 

dengan tekanan rendah dapat membnetuk oksida normal Na2O. K, Rb, dan Cs 

membentuk super oksida MO2. 

 

3.3 Reaksi dengan Alkohol 

Logam alkali bereaksi dengan alcohol menghasilkan alkoksida. Alkoksida 

yang dihasilkan merupakan pereduksi dan basa kuat. 

Contoh reaksi antara Na dengan etanol : 

Na + CH3CH2OH               CH3CH2O-Na+ + ½ H2
 

3. Unsur-unsur logam alkali 

3.1 Litium 

Litium adalah logam yang lunak, berwarna keperakan bila baru dipotong 

tetapi bila dibiarkan di udara terbuka permukaan logam segera berubah menjadi abu-

abu. Litium bila dicampur dengan aluminium dan magnesium menghasilkan alloy 

yang ringan. Alloy ini digunakan untuk baterai, beberapa glass, dan oba-obatan. 

 

3.1.1 Struktur elektron 

 
Gambar 1. Struktur Elektron Litium 

 



3.1.2 Isolasi 

Biji spodumene LiAl(SiO3)2,  bentuk � diubah dahulu menjadi bentuk � 

dengan pemanasan 1100°C. Mineral ini dicampur dengan asam sulafat panas dan 

kemudian diekstraksi dalam air menghasilkan larutan lithium sulphate, Li2SO4. 

Larutan ini dicuci sodium carbonate, Na2CO3, menghasilkan endapan yana relative 

tidak larut dalam air yaitu lithium carbonate, Li2CO3. Endapan ini direaksikan 

dengan HCl menghasilkan LiCl yang kemudian dilebur dan dielektrolisis. 

Peleburan LiCl perlu ditambah KCl sekitar 45% untuk mengurangi tititk leburnya. 

Titik lebur LiCl > 600oC setelah ditambah KCl menjadi 430oC. 

Li2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + Li2CO3 (solid) 

Li2CO3 + 2HCl 2LiCl + CO2 +H2O 

cathode: Li+(l) + e- Li (l) 

anode: Cl-(l) 1/ Cl  (g) + e2 2
-   

 

3.2 Sodium / Natrium 

 

 
Gambar 2. Warna nyala NaCl. 

 

 

 



Isolasi 

Untuk mendapatkan logam Na dilakukan elektrolisis leburan NaCl. Titik lebur 

NaCl sangat tinggi(> 800oC) maka perlu dicampur dengan CaCl2 sebanyak 60% sehingga 

titik leburnya menjadi sekitar 580oC. 

Cathode : Na+(l) + e- Na (l) 

Anode : Cl-(l) 1/2Cl2 (g) + e-

3.3 Kalium/ potassium 

3.3.1 Isolasi 

Kalium dapat diperoleh dari reduksi KCl dengan Logam Na pada 850oC 

Na + KCl K + NaCl 

3.3.2 Manfaat  

Salah satu manfaat dari oksida kalium adalah sebagai sumber oksigen. 

Kalium peroksida KO2 dengan uap air dan gas karbon monooksida akan 

menghasilkan gas O2. 

[2KO2 + H2O + 2CO2 2KHCO3 + O2 ]  

3.3.3 Reaksi kimia 

a. Reaksi dengan udara 

Potasium saangat lunak dan mudah dipotong. Permukaannya mengkilap tapi 

segera menjadi buram bila bereaksi dengan oksigen dan uap air dari udara. Bila 

potassium dibakar diudara produk utamanya adalah superoksida KO2

K(s) + O2(g) KO2(s) 

b. Reaksi dengan air 

Potasium sangat cepat bereaksi dengan air menghasilkan larutan tidak berwarna 

potassium hidroksida (KOH) dan gas H2. Reaksi ini adalah eksotermis. Reaksi ini 

lebih lambat dibandingkan rubidium tapi lebih cepat dibandingkan natrium.  

2K(s) + 2H2O 2KOH(aq) + H2(g) 



c. Reaksi dengan Halogen 

Potasium segera bereaksi dengan halogen membentuk halide. 

2K(s) + F2(g) KF(s) 

2K(s) + Cl2(g) KCl(s) 

2K(s) + Br2(g) KBr(s) 

2K(s) + I2(g) KI(s) 

d. Reaksi dengan Asam 

2K(s) + H2SO4(aq) 2K+(aq) + SO4
2-(aq) + H2(g) 

Kalium juga memberi warna nyala yang khas.  

 
Gambar 3. Warna Nyala Yang Dihasilkan Potasium Klorat Dan Sukrosa. 

 

 
 

Gambar 4.  Gambar Reaksi Antara Logam K Dan Air. 
 



3.4 Rubidium 

3.4.1 Struktur electron dari rubidium 

 
Gambar 5. Struktur Elektron dari Rubidium 

3.4.2 Isolasi  

Logam Rb dapat dibuat dengan reaksi antara logam Na dan lrburan RbCl 

Na + RbCl Rb + NaCl 

3.4.3 Reaksi kimia 

a. Reaksi dengan Udara 

Rb dengan udara menghasilkan warna coklat tua yang berasal dari  rubidium 

superoksida RbO2

Rb(s) + O2(g) RbO2(s) 

b. Reaksi dengan air 

Rubidium bereaksi cepat denga air membentuk rubidium hidroksida dan gas 

hydrogen. Larutan yangdihasilkan  tidak berwarna dan bersifat basa karena 

hidroksida yang terlarut. Reaksi ini sangat eksotermis dan sangat cepat. 

Reaksi ini lebih lambat dibandingkan cesium tapi lebih cepat dibandingkan 

potassium. 

 



c. Reaksi dengan Halogen 

Logam rubidium bereaksi cepat dengan semua halogen. 

2Rb(s) + F2(g) RbF(s) 

2Rb(s) + Cl2(g) RbCl(s) 

2Rb(s) + Br2(g) RbBr(s) 

2Rb(s) + I2(g) RbI(s) 

d. Reaksi dengan Asam 

2Rb(s) + H2SO4(aq) 2Rb+(aq) + SO4
2-(aq) + H2(g) 

 


