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Unsur-unsur golongan IIA adalah : 
 

Unsur Simbol Konfigurasi elektron 

Beryllium Be [He]2s2

Magnesium Mg [Ne]3s2

Calcium Ca [Ar]4s2

Strontium Sr [Kr]5s2

Barium Ba [Xe]6s2

Radium Ra [Rn]7s2

 
 
1. Sifat Fisik Unsur-unsur Golongan IIA 

Unsur-unsur golongan IIA merupakan golongan unsure logam alkali tanah, 

yang mempunyai sifat mengkilap dan mempunyai warna spesifik bila menyala. 

Beberapa gambar logam alkali tanah dan warna nyala dari logam alkali tanah : 

Logam Be         Logam Mg 

       
 

Logam Ca 

      



Logam Sr 

    
 

Logam Barium 

   
 
 

2. Kecenderungan Sifat Fisik Unsur-Unsur Golongan IIA 

2.1 Tren Jari-jari Atom dan Jari-jari Ion 

Tabel 1. Tren Jari – Jari Atom dan Jari – Jari Ion 
Unsur – Unsur Golongan IIA 

Unsur Atomic Radius/nm Ionic Radius/nm (M2+) 
Be 0.113 0.034 
Mg 0.160 0.078 
Ca 0.197 0.106 
Sr 0.215 0.127 
Ba 0.217 0.143 

 
Berdasarkan Tabel di atas dan Gambar di bawah kecenderungan jari-jari atom 

dan jari-jari ion dalam satu golongan dari atas ke bawah  semakin meningkat. 

Jari-jari atom dipengaruhi  oleh:  

₪ Jumlah lapisan elektron di luar nukleus (inti atom). 

₪ Gaya tarik dari nukleus terhadap elektron luar. 

Jari-jari ion lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atomnya. Hal ini 

disebabkan karena ion unsure alkali tanah merupakan ion positif sehingga jumlah 



elektronnya semakin berkurang dibandingkan dalam keadaan atomnya. 
 

 

 
Konfigurasi electron berilium dan magnesium: 

₪ Be 1s22s2 

₪ Mg 1s22s22p63s2 
 
  

 

2.1 KECENDERUNGAN Energi Ionisasi  

Energi ionisasi pertama adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan 

elektron yang paling lemah ikatannya, dari 1 mol atom menjadi ion bermuatan.  

 

 



Tabel 2. Energi Ionisasi (Kj Mol-1 ) Unsur-Unsur Golongan IIA 
 

Unsur 1st 2nd 

Be 899.4 1757.1 
Mg 737.7 1450.7 
Ca 589.7 1145 
Sr 549.5 1064.2 
Ba 502.8 965.1 

 

Berdasarkan Tabel di atas dan Gambar di bawah energi ionisasi pertama maupun 

kedua dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasinya semakin rendah. 

Energi ionisasi diatur oleh: 

₪  Muatan dalam inti atom, 

₪  Jumlah elektron dalam kulit-kulit atom dalam, 

₪  Jarak antara elektron terluar dengan inti atom. 

 

 

 
  
 

2.3 Kecenderungan Keelektronegatifan 
 

        Keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan atom untuk menarik 

pasangan elektron. Ukuran ini biasanya dibuat dalam skala Pauli, dimana unsur 

paling elektronegatif, yaitu fluorin, diberi angka 4,0. 



 
 

 

Kecenderungan keelektronegatifan unsure-unsur golongan IIA semakin ke bawah 

semakin kecil keelektronegatifannya.  

 

 
 

  

 

 



Kesimpulan Tren Keelektronegatifan Unsur-Unsur Golongan IIA 

Semakin besar ukuran atom, setiap pasangan elektron semakin menjauh dari inti 

atom logam, jadi elektron kurang kuat untuk tertarik ke inti atom. Jadi semakin ke bawah 

dalam golongan, unsur semakin kurang elektronegatif. 

 

2.4 Tren Titik Leleh 

 

 
 
 

Terlihat pada tabel di atas bahwa (dengan perkecualian pada magnesium) 
semakin ke bawah titik didih semakin menurun. Anomaly dari magnesium ini belum 
dapat dijelaskan penyebab yang pasti. 

 
2.5 Tren Titik Didih 
 
 

 

Untuk titik didih, tidak ada pola yang jelas dalam golongan II ini. Jadi, tidak 
ada pola yang jelas pula untuk kekuatan ikatan logam. 



3.Keberadaan Unsur Golongan IIA  di alam. 

Unsur-unsur golongan IIA tersebar dalam struktur batuan. 

₪ Magnesium,  Mineral utama yang mengandung magnesium adalah carnellite, 

magnesite and dolomite. Kelimpahan magnesium terletak pada urutan kedelapan 

pada kulit bumi. 

₪ Kalsium, ditemukan dalam kapur, limestone, gypsum, flourite. Stalaktit dan 

stalaknit mengandung kalsium karbonat. Kelimpahan kalsium terletak pada urutan 

kelima pada kulit bumi. 

 
4. Reaksi kimia Unsur-unsur Golongan IIA 

 Reaksi kimia unsure Golongan IIA didominasi oleh kekuatan reduksi 

logamnya. Pada golongan IIA dari atas ke bawah sifat elektropositifnya semakin 

besar. 

 
4.1 Reaksi Kimia dengan air 

₪ Berilium  tidak bereaksi dengan air atau uap air meskipun dalam suhu tinggi. 

₪ Magnesium bereaksi dengan uap air menghasilkan magnesium oksida dan 

hidrogen. 

₪  
 

₪ Magnesium murni memiliki kemampuan bereaksi yang kecil terhadap air dingin.  

₪ Kalsium, strontium, dan barium 

Unsur-unsur ini dapat bereaksi dengan air dingin dengan pengadukan kuat 

menghasilkan  hidroksida dan hidrogen. Strontium dan barium memiliki 

reaktivitas mirip dengan litium di Golongan I. 

 

Persamaan reaksi unsur-unsur ini adalah : 

X(s)  +  2H2O(l)                            X(OH)2(aq)  +  H2(g) 
 

Hidroksida yang dihasilkan  kelarutannya meningkat dari atas ke bawah dalam satu 

golongan.  

 



Tren Reaktivitas 

 Logam Golongan II semakin ke bawah reaktivitas dengan air semakin meningkat. 

Ketika logam Golongan II bereaksi membentuk oksida atau hidroksida, terlebih dahulu 

terbentuk ion logam. Pembentukan ion ini melibatkan beberapa tahap reaksi yang 

memerlukan masukan energi, untuk energi aktivasi reaksi.  

Tahapan reaksi ini melibatkan : 

₪ Energi atomisasi dari logam.  

₪ Energi ionisasi pertama.  

₪ Energi ionisasai kedua. 

Energi ini penting untuk mengubah atom logam menjadi ion dengan muatan 2+. 

Grafik di bawah ini memperlihatkan efek dari tahap penyerapan energi pada reaksi unsur 

Golongan II. 

 
 

 

Energi ionisasi mendominasi tahapan ini, terutama energi ionisasi kedua. Energi ionisasi 

semakin menurun ke bawah dalam satu golongan, karena semakin ke bawah logam 

semakin mudah membentuk ion, sehingga reaksi lebih mudah terjadi. 

4.2 Reaksi Dengan Oksigen  
 

₪ Semua logam kecuali berilium membentuk oksida di udara pada temperature 

kamar. 



₪ Semua logam membentuk oksida normal. Logam Sr dan Ba dapat membentuk 

peroksida 

  

 e.g. 2Mg(s) + O2(g)                    MgO(s) [normal oxide O2-] 

₪ Semua oksida dalam air bersifat basa kecuali BeO sedangkan MgO hanya sedikit 

membentuk hidroksida. 

 
4.3 Reaksi dengan Halogen (Halida) 

₪ Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk Halida (MX2) 

₪ Logam Golongan IIA mereduksi gas klor dengan pemanasan membentuk klorida. 
 
  2Mg(s) + Cl2(g)               MgCl2(s) 

 
Ca(s) + Cl2(g)                CaCl2(s)  

4.4 Reaksi dengan Asam 

Semua logam kecuali berelium dapat mereduksi air dan asam menghasilkan 
hydrogen   

Mg(s) + 2H+(aq)               Mg2+(aq) + H2(g) 

4.5 Reaksi dengan Hidrogen 

Kalsium, stronsium dan barium dapat mereduksi gas hydrogen bila dipanaskan 

membentuk hidrida : 

                                           Ca(s) + H2(g)                     CaH2(s)  

4.6 Reaksi dengan Nitrogen 

Logam panas alkali tanah merupakan pereduksi cukup kuat untuk mereduksi 

gas nitrogen dan membentuk nitride : 

3Mg(s) + N2(g)                          Mg3N2(s) 

 
5. Senyawaan Unsur Alkali Tanah 

5.1 Oksida   

₪ Rumus Umum oksida yang terbentuk adalah MO semuanya adalah kristal putih 

dan bersifat basa 



₪ Oksida logamnya diperoleh dari reaksi antara logam dan oksigen serta diperoleh 

dari pemanasan karbonatnya : 

MCO3                          MO(s) + CO2(g) 

₪ Oksida dari logam alkali tanah dalam air bersifat basa. Sifat basanya dalam satu 

golongan dari atas ke bawah semakin meningkat. BeO tidak larut dalam air 

sedangkan MgO sangat sedikit kelarutannya dalam air.  

₪ Reaksi Oksida dan peroksida dengan air 

O2- + H2O     2OH-  

O2
2- +2H2O   2OH- + H2O2  

MO + H2O                 M(OH)2

CaO(s) + H2O(l)                  Ca(OH)2(s)  

₪ Reaksi oksida dengan asam 

           O2- + 2H+ ---> H2O 

           O2
2- + 2H+ ---> H2O2 

₪ CaO Dihasilkan dalam skala besar untuk industri semen. 

 

5.2 Halida 

₪ Halida alkali tanah umumnya bersifat hidrat. Garam anhidratnya  dapat diperoleh 

dengan pemanasan. 

₪ Halida dari Mg dan Ca menyerap air dan larut dalam air  

₪ Kelarutan halida dalam air menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. 

Kecuali flouridanya mempunyai kecenderungan berlawanan. 

₪ Semua halida bersifat ionik kecuali berelium. 

₪  Kalsium klorida anhidrat adalah contoh yang mempunyai kiemampuan menyerap 

air yang kuat sehingga digunakan sebagai pengering.  

 

 

 



5.3 Hidroksida  

₪ Hidroksida alkali tanah adalah basa Bronsted 

₪ Mg(OH)2 tidak larut dalam air tetapi kelarutan dan kekuatan basanya naik dari 

atas ke bawah dalam satu golongan. 

₪ Kalsium hidroksida digunakan untuk uji keasaman gas karbon dioksida :  

Ca(OH)2(aq) + CO2(g)                   CaCO3(s)   + H2O(l) 

5.4 Garam Okso 

₪ Garam okso mempunyai rumus umum  XOn
m-. X adalah unsure non logam seperti 

C, N dan S. 

₪ Garam okso magnesium dan kalsium sering berada dalam keadaan terhidratnya.  

₪ Karbonatnyan, MCO3, semuanya larut dalam air dan kelarutannya menurun dari 

atas ke bawah  dalam satu golongan.  

₪ Kecenderungan yang sama juga dijumpai untuk garam, MSO4, tetapi magnesium 

sulfat larut dalam air sedangan sisanya sangat tidak larut dalam air. 

₪ Garam Okso yang lain adalah nitrat, M(NO3)2. Garam nitrat dapat dipewroleh 

dengan reaksi di bawah ini : 

M(OH)2 + 2 HNO3  M(NO3)2 + 2 H2O 

6. Isolasi  

₪ Logam berelium dapat dibuat dengan : 

1. Reduksi BeF2 dengan  magnesium atau Ca  

2. Elektrolisis BeCl2.  

₪ Magnesium dibuat dalam skala besar dengan proses :  

1. Elektrolisis garam halidanya 

2. Reduksi dari dolomite terkalsinasi dengan alloy ferrosilicon 

CaCO3.MgCO3           CaO.MgO + 2 CO2

    2 (CaO.MgO) + FeSi                       2 Mg + Ca2SiO4 + Fe 



7. Unsur-Unsur Golongan IIA 

7.1 Berelium 

₪ Terdapat dalam mineral beryl, [Be3Al2(SiO3)6].  

₪ Berelium merupakan salah satu material yang paling ringan dan mempunyai titik 

lebur yang sangat tinggi untuk suatu logam yang sangat ringan.  

₪ Logam ini digunakan untuk membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan 

yang tinggi. 

₪ Bila serbuk logamnya dibakar akan bereaksi dengan udara menghasilkan BeO and 

Be3N2.  

2Be(s) + O2(g) 2BeO(s) 

3Be(s) + N2(g) Be3N2(s) 

₪ Isolasi, Berelium tidak pernah dibuat dalam laboratorium karena ekstraksi 

bijihnya yang kompleks. Isolasi berelium dibuat dengan pemanggangan mineral 

beryl dengan sodium hexafluorosilicate, Na2SiF6, pada suhu 700°C menghasilkan 

berelium flourida yang larut dalam air, kemudian diendapkan sebagai 

hidroksidanya Be(OH)2 dengan pengaturan pH hingga 12. 

₪ Berelium murni diperoleh dengan elektrolisis leburan BeCl2 dengan penambahan 

NaCl karena  leburan BeCl2 penghantar listrik yang sangat lemah. Metode lain 

adalah melibatjkan reduksi berelium flourida dengan magnesium pada suhu 

1300oC. 

BeF2 + Mg MgF2 + Be 

7.2 Magnesium 

₪ Magnesium bereaksi dengan ammonia dan gas nitrogen pada temperature tinggi 

membentuk Mg3N2.  

₪ Digunakan secara luas untuk konstruksi karena ringan 

₪ Digunakan untuk membuat reagen Grignard. 

 

 



7.3 Kalsium 

7.3.1 ISOLASI 

₪ Logam Kalsium secara komersial dibuat dari elektrolisis leburan kalsium klorida. 

₪ Kalsium klorida dibuat dari kalsium karbonat dan asam klorida. Kalsium klorida 

juga diperoleh dari hasil samping proses Solway untuk membuat natrium 

karbonat. 

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2

₪ Dalam skala kecil kalsium dapat dibuat melalui reduksi of CaO dengan 

aluminium atau reduksi CaCl2 dengan logam natrium. 

6CaO + 2Al  3Ca + Ca3Al2O6
CaCl2 + 2Na  Ca + 2NaCl 

 

7.4 Strontium 

 
₪ Gambar warna nyala di atas berasal dari strontium sulphate salt (SrSO4)  yang 

dibakar dengan campuran potassium chlorate dan  sucrose. 

₪ Stronsium tidak pernah ada sebagai unsur bebasnya. 

₪ Stronsium lebih lunak dibandingkan kalsium 

₪ Stronsium berwarna keperakan bila baru dipotong tapi segera berwarna 

kekuningan karena terbentuk oksidanya. 

₪ Isolasi, secara komersial dibuat dalam skala kecil dengan elektrolisis leburan 

strontium chloride, SrCl2. Sr juga dapat diisolasi dari reduksi SrOdengan 

aluminium 

6SrO + 2Al 3Sr + Sr3Al2O6



7.5 Barium 

 
₪ Gambar warna nyala di atas berasal dari barium klorat 

₪ Isolasi, Logam barium tersedia secara komersial. Barium dibuat dalam skala kecil 

dengan elektrolisis leburan barium klorida. Barium juga dapat diperoleh dari 

reduksi BaO dengan Al 

6BaO + 2Al  3Ba + Ba3Al2O6

 

 

 
 
 

 


