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Abstrak 

Literasi ilmu (science literacy) dapat diartikan sebagai kemampuan-memahami-ilmu-sebagai-hasil-karya-
manusia, sedangkan literasi cara ilmiah (scientific literacy) dapat dibedakan dari itu dari segi perhatian-
lebihnya pada segi proses ilmiahnya. Kedua literasi ini tampak makin dibutuhkan masyarakat masa kini, 
akibat melimpahnya hasil ilmu, sehingga perlu dikuasai cara menyaring keabsahan berbagai informasi 
melimpah itu, ditambah pula dengan cara menyarikan makna-makna yang tak terukur (metafisis) tetapi yang 
mulai makin diperlukan pada masa kini, agar manusia dapat tetap bertahan sebagai pengendali ilmu dan 
teknologi. Salah satu cara menumbuhkan literasi ilmu dan cara ilmiah ini adalah dengan menelusuri sejarah 
berkembangnya konsep “atom”, karena dapat menunjukkan bagaimana sikap dan perilaku manusia dalam 
memaknai apa yang diamatinya dalam alam raya ini. Dari penelusuran ini, ingin ditunjukkan bahwa inovasi 
pembelajaran tentang ini perlu makin dikembangkan.  

Kata-kata kunci: Pembelajaran, Literasi ilmu, Literasi cara ilmiah, Sejarah atom, Metafisika 

PENGANTAR 

Arti semula istilah literasi (dari kata benda, kata keadaan: literacy, literate) adalah sekedar “dapat 
membaca, tidak buta huruf”. Akan tetapi kemudian pengertian sederhana ini berkembang menjadi berarti 
“selain mampu membaca, juga mampu memahami, secara skeptis/tentatif (bukannya langsung mau yakin atas 
kebenarannya), isi dan maksud yang tersirat dalam suatu bacaan, dan membentuk suatu pendapat tentangnya, 
misalnya setuju, tidak setuju, atau masih ingin membandingkannya dengan isi bacaan lain, sebelum memilih 
suatu sikap yang tetap skeptis tentangnya”. 

Literasi ilmu (science literacy) dapat diartikan [1, 2] sebagai kemampuan-memahami-ilmu-sebagai-hasil-
karya-manusia, yaitu mampu melihat pikiran-pikiran pokok dan makna metafisis (yang tergolong sulit atau 
tidak dapat diukur, hanya dapat dinalarkan) yang tersirat dalam rumusan suatu ilmu ataupun sains; dengan 
tetap bersikap skeptis. Kadang-kadang istilah literasi ilmu agak dibedakan dengan istilah literasi ilmiah 
(scientific literacy) kalau ingin memberi perhatian-lebih pada pemahaman cara kerja secara ilmiah, 
prosesnya. Cara kerja ilmiah (scientific method) dapat dikatakan meliputi beberapa langkah dasar:  

1. Langkah pengamatan/observasi secara teliti tentang hal tertentu, sedapatnya secara kuantitatif, artinya 
menghasilkan suatu hasil pengukuran berupa suatu bilangan; biasanya perlu disertai menyebut satuan yang 
digunakan untuk mengukurnya.   

2. Langkah penalaran / logika, yang biasanya diawali dengan suatu andaian/asumsi/postulat/hipotesis 
yang hendak digunakan sebagai titik tolak bernalar. Biasanya penalaran ini disyarati dilakukan secara 
konsisten; artinya tidak dapat menggunakan atau menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan, yang 
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 tidak konsisten satu dengan lainnya. Penalaran ini biasanya diakhiri dengan merumuskan suatu kesimpulan 
dari hasil-hasil penalaran itu.    

3. Langkah pengujian, yang mencoba mengukur suatu hal secara kuantitatif, yang dapat mendukung 
benarnya kesimpulan itu, atau sebaliknya mengindikasikan, atau malah meruntuhkan kebenaran kesimpulan 
itu. Ini dapat disebut sebagai “membandingkan hasil pemikiran, penalaran, dengan realitas, kenyataan yang 
terukur”. Pengujian ini dipandang sebagai tindakan yang tentatif hasilnya, artinya bahwa kebenaran hasil 
pengujian ini tidak serta merta dianggap benar atau dianggap keliru, melainkan dipandang sebagai suatu hasil 
yang selalu masih perlu dibandingkan dengan temuan-temuan pihak-pihak lain, untuk menemukan 
inkonsistensi yang perlu dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut. Sikap seperti ini terkadang disebut sebagai 
sikap skeptisnya seorang ilmuwan/wati; apapun hasil pemikiran atau pengujian yang diperoleh, senantiasa itu 
disikapi dengan “mungkin masih belum tepat betul, mungkin saja dapat ditemukan kekeliruan di salah satu 
segi pengujian ini”. Hal ini berbeda dengan sikap “pasti hasil ini benar, karena saya sudah meneliti setiap 
seginya dengan baik”. 

Kedua jenis literasi ini tampaknya makin dibutuhkan masyarakat masa kini, akibat melimpahnya hasil 
ilmu, dan gencarnya penyebarluasan hasil ilmu itu. Makin sulit untuk menguji apakah suatu informasi yang 
disebut ilmiah itu, memang ilmiah atau sebenarnya lebih berupa komunikasi untuk meningkatkan pemasaran 
suatu produk teknologi, atau mendukung suatu pandangan atau kesimpulan. Melalui makalah ini ingin 
diargumentasikan, bahwa dengan membina diraihnya suatu tingkat memadai bagi literasi ilmu dan literasi 
ilmiah, seseorang akan dapat lebih mampu mengenali keabsahan suatu informasi, dan mengenali suatu 
penalaran yang timpang atau tidak lengkap. 

Selain itu, juga ingin diajukan suatu pertimbangan metafisis, yaitu pertimbangan yang tidak dapat diukur 
kebenarannya secara kuantitatif, melainkan hanya dapat diuji secara nalar untuk menemukan adakah suatu 
inkonsistensi tersirat dalam suatu informasi atau pernyataan. Hal ini makin dipandang perlu pada masa ini, 
karena makin beragamnya sikap dan pandangan yang beredar dalam masyarakat, akibat (atau berkat) makin 
lancarnya ketersediaan informasi (baik yang benar maupun yang keliru) melalui jaringan elektronika Internet. 
Pandangan yang menyanjung ilmu dan cara ilmiah secara berlebihan, yaitu sebagai satu-satunya cara yang 
absah di jagad raya ini (saintisme, scientism) terkadang secara tak terasa menyusup dalam sikap diri kita. 
Atau kita menjadi manusia yang berbelah pribadi: di satu pihak meyakini ilmu sebagai satu-satunya cara 
pandang untuk hal ihwal duniawi, dengan menyekatnya dari sudut pandang bahwa ihwal Ketuhanan adalah 
sesuatu yang tampaknya juga benar tetapi tidak perlu dikait-kaitkan dengan sikap ilmu itu. 

Jika manusia tidak mampu lagi menyaring informasi dan mengenali inkonsistensi penalaran dalamnya, 
manusia akan mudah terajak mengikuti alur pemikiran dan tindakan yang sebenarnya inkonsisten dengan 
keinginan hakikinya sebagai manusia, yaitu ingin damai dan sejahtera dalam hidupnya, yang bukan hanya 
bersifat jasmani melainkan juga bersifat rohani. Kiranya sikap dan makna yang tak terukur (metafisis) akan 
makin diperlukan pada masa kini, sebagai pedoman hidup agar manusia dapat tetap bertahan sebagai 
pengendali ilmu dan teknologi; bukannya sebagai budak ilmu dan teknologi yang tidak dipahaminya. 

Salah satu cara menumbuhkan literasi ilmu dan cara ilmiah ini adalah dengan menelusuri sejarah 
berkembangnya suatu konsep ilmu (atau ilmiah), misalnya konsep “atom”, yang hendak disajikan dalam 
makalah ini, dan yang telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 
(SNIPS) 2016 yang telah terselenggara 21-22 Juli 2016 di Aula Timur ITB, Bandung. Pemahaman bagaimana 
paham “ada atom sebagai partikel dasar jagad raya ini” dapat menjadi titik tolak ampuh untuk memahami 
berbagai (seluruh?) jagad raya yang teramati ini, kiranya akan berpengaruh terhadap cara memandang makna 
metafisis yang mungkin ada di balik jagad raya ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 
manusia dalam memaknai apa yang diamatinya dalam alam raya ini. Dari penelusuran ini, ingin disimpulkan 
bahwa inovasi pembelajaran tentang ini perlu makin dikembangkan. 

KONSEP ATOM VERSUS KONSEP KONTINUITAS 

Sejak awal mula manusia sempat mengalami masa jeda sejenak dari upayanya mempertahankan hidup di 
alam dunia ini, telah mulai ada yang merenungkan hal-hal yang diamatinya di sekitarnya, baik tentang 
perilaku alam, di samping tentang perilaku manusia di sekitarnya. Orang-orang semacam itu lalu dipandang 
sebagai “para bijaksana” tempat bertanya bagi orang-orang lain yang merasa tidak mempunyai kemampuan 
berpikir sejauh itu, atau karena sibuknya mempertahankan hidup. 

Salah satu pemikiran yang lalu berkembang tentang alam ini adalah tentang “Bagaimana alam raya ini 
tersusun?”. Maka dapat dikatakan saat ini, dengan bermodal hasil penelitian dan pemikiran beberapa ribu 
tahun terakhir, bahwa ada dua pandangan pokok yang berkembang tentang ini: pandangan berdasar konsep 
“atom”, dan pandangan yang tidak merasa perlu menggunakan konsep atom. 

Pandangan pertama biasanya dikaitkan dengan nama Demokritos yang hidup di Yunani ~4 abad sebelum 
Masehi (~460-370 sM). Pandangannya masih bersifat spekulatif, artinya hanya berupa pandangan intuitif, 
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 yang tidak dipandang perlu diupayakan pembuktian kebenarannya. Demokritos dikenal dengan ucapannya, 
“Segala sesuatu di alam raya ini tersusun dari partikel dasar yang dapat disebut ‘atom’, karena tak lagi dapat 
dibelah lebih lanjut”. Kata “atom” berasal dari Bahasa Yunani, yang terbentuk dari suku kata a (tidak) dan 
tomos (dipotong, dibelah). 

Pandangan kedua biasanya dikaitkan dengan nama Aristoteles yang juga tinggal di Yunani dan lahir 
ketika Demokritos berusia 76 tahun, 14 tahun sebelum meninggalnya Demokritos (384-322 sM). Aristoteles 
meyakini, juga masih pada tataran spekulasi seperti Demokritos, bahwa alam ini memang tersusun atas bahan 
atau zat dasar (disebutnya “akar” zat), tetapi “akar” ini tak memerlukan tambahan konsep “atom” yang tak 
terlihat mata manusia itu. Aristoteles menyimpulkan bahwa segala sesuatu di alam ini tersusun dari tanah, air, 
udara, api, dan eter. Tanah (termasuk padatan seperti batu dan logam yang terdapat dalam tanah) adalah 
komponen terberat, yang paling besar kecenderungannya untuk turun serendah mungkin. Air adalah 
komponen serupa tapi lebih fleksibel daripada tanah, dan kalah kuat kecenderungannya untuk menuju ke 
bawah. Karena itu air selalu berada di atas tanah. Komponen ketiga disebut “udara”, yang masih 
berkecenderungan ke bawah, tetapi kalah dengan air. Kemudian ada komponen “api” yang mencakup 
Matahari, Bulan, bintang, dsb yang tak lagi berkecenderungan ke bawah, melainkan ke atas. Akhirnya ada 
komponen kelima (quintessence) yang mencakup hal-hal rohani seperti surga dsb yang senantiasa berada jauh 
di atas Bumi. Istilah quintessence telah dipinjam oleh kelompok fisikawan partikel subnuklir, yang mencoba 
menjelaskan hal-hal mendasar tentang alam semesta ini, termasuk untuk menyebut apa yang juga disebut 
sebagai energi gelap (dark energy). Tentu saja peminjaman istilah ini sama sekali tanpa membawa serta 
makna asli dari Aristoteles. 

PAHAM KONTINUITAS – TANPA ATOM 

Paham Aristoteles di atas, sebenarnya dapat dikatakan peluasan paham yang telah dikemukakan seorang 
Yunani juga bernama Empedokles (~490-430 sM) yang lahir ~30 tahun sebelum lahirnya Demokritos. 
Empedokles percaya bahwa alam raya tersusun dari 4 akar atau unsur: tanah, air, udara, dan api. Segala benda 
dalam alam ini diduga tersusun dari beberapa atau semua “akar” ini. 

Aristoteles terutama menambahkan “akar” kelima, untuk dapat mencakup hal-hal yang bersifat roh-
immaterial (non-material). Pengaruh pandangan Aristoteles ini bertahan lebih dari seribu tahun, dan baru 
mulai ditinggalkan ketika cara ilmiah mulai dikenali sebagai cara yang amat ampuh dalam mengenali dan 
mengelola alam. 

Di jaman yang lebih dekat ke masa kini, pandangan Aristoteles tentang kekontinuan zat, yang lebih kasat 
mata daripada paham “atom” yang jelas-jelas tidak dapat dilihat, dianut fisikawan Jerman bernama Ernst 
Waldfried Josef Wenzel Mach (1838-1916). Mach (yang lebih dikenal dari istilah “Bilangan Mach” yang 
mengukur laju gerak benda dengan satuan laju bunyi di udara) berpendapat, “konsep atom Boltzmann tak 
dapat diamati, jadi tidak patut diakui ada”. Fisikawan Austria Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906) 
merupakan pendukung paham atom yang kokoh. 

Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932), pelopor ilmu kimia yang amat berpengaruh pada awal abad ke 
20, juga berpendapat, “konsep mol adalah konsep yang baik dan berguna, tetapi atom tidaklah konsep yang 
terbukti ada atau nyata”. Di sini kiranya tampak, betapa cara berpikir seseorang dapat tampak (bagi orang 
lain) sebagai kurang konsisten, walaupun dia seorang tokoh ilmuwan. Rupanya Ostwald memandang konsep 
mol sekedar sebagai satuan yang bermanfaat untuk digunakan, untuk menakar jumlah zat kimia dalam rangka 
melakukan reaksi-reaksi kimiawi dengan efektif. Bahwa satu mol Hidrogen bermassa 1 gram, sedangkan 1 
mol karbon bermassa 12 gram, bagi Ostwald rupanya merupakan kenyataan yang tinggal diterima sebagai 
fakta, tanpa perlu dipikirkan lebih lanjut mengapa satuan mol itu dapat dikaitkan dengan berbagai nilai 
massa. 

Baru setelah Jean Baptiste Perrin (1870-1942) mengajukan argumentasinya berdasarkan apa yang dikenal 
sebagai “gerak Brown”, ternyata Ostwald dapat diubah pandangannya menjadi seorang yang meyakini 
realitas konsep atom. 

MENUJU TEORI KINETIK ZAT 

Teori Kinetik Zat adalah istilah yang menandakan pandangan (~“teori”) bahwa zat terdiri atas benda-
benda kecil (“partikel”, “part”-yang-kecil [3]; seperti mol adalah suatu massa, suatu gumpalan sesuatu, dan 
“molekul” adalah suatu gumpalan atau jumlah yang kecil) yang dapat saja lalu disebut atom-atom atau 
molekul-molekul (kalau tak yakin bahwa partikel itu masih dapat dibelah lagi atau tidak lagi). Partikel itu lalu 
dianggap mestinya senantiasa bergerak, karena jelas kebanyakan benda di alam ini dapat bergerak, entah dari 
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 dirinya sendiri (karena “hidup”) atau akibat angin atau tindakan pihak lain. Jadi Teori Kinetik ini 
melandaskan dirinya pada paham bahwa ada atom (setidaknya molekul). 

Konsep partikel kecil atau atom ini telah diangkat lagi ke perhatian para ilmuwan, dalam suasana yang 
didominasi paham kontinuitas Aristoteles, mulai dari Pierre Gassendi (1592-1655), Robert Boyle (1627-
1691), Isaac Newton (1643-1727), dan Daniel Bernoulli (1700-1782) yang mengalami bahwa konsep 
“partikel kecil” atau “atom” merupakan konsep yang bermanfaat untuk menjelaskan perilaku alam. Michael 
Lomonosov (1711-1765) malah mengajukan konsep partikel bergerak bagi konsep “kalor”. Newton pun 
pernah mencoba menjelaskan peristiwa pemantulan dan pembiasan yang dilukiskan secara empiris oleh 
Willebrord Snellius (1580-1626), sebagai peristiwa mekanis partikel cahaya. 

John Dalton (1766-1844) juga menggagas konsep “atom yang kekal dan tak berubah” sebagai alat yang 
dapat menjelaskan hal ihwal reaksi kimia. Penelitian tentang reaksi kimiawi antar gas, lalu menuntun Lorenzo 
Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856) untuk menyimpulkan suatu andaian / dugaan / hipotesis 
sekitar tahun 1820an: “volume yang sama bagi setiap gas, pada tekanan dan suhu yang sama, memuat 
sejumlah molekul yang sama banyaknya”. 

Johann Josef Loschmidt (1821-1895) kemudian menjadi orang pertama yang dapat menghitung seberapa 
besar “Bilangan Avogadro“ itu, yaitu setelah James Clerk Maxwell (1831-1879) dapat menunjukkan bahwa 
laju molekul gas tidaklah sama, melainkan macam-macam, dan dapat dihitung sebarannya, serta juga jarak 
melintas-bebas rata-rata (mean free path) sebuah molekul gas. Ludwig Boltzmann kemudian dapat 
memperluas cara hitung Maxwell itu untuk menghitung kaitan antara jumlah molekul dengan energinya. 

Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822-1888) pun mendukung paham bahwa gas adalah kumpulan 
molekul berlaju sama tapi berarah acak karena sekali-sekali bertumbukan. Maka Teori Kinetik Zat lambat 
laun makin terdukung secara kuantitatif. Tetapi tetap harus diakui bahwa partikel yang disebut atom itu tidak 
dapat dilihat karena tampaknya amat kecil; sehingga sulit meyakinkan ahli seperti Mach atau Ostwald yang 
“tidak mau percaya kalau tidak dapat melihatnya dengan indera mata”. Kemudian ternyata bahwa apa yang 
disebut “gerak Brown” dapat menjadi titik tolak membuktikan adanya atom. 

GERAK BROWN 

Robert Brown (1773-1858) menemukan bahwa serbuk tumbuhan tertentu yang dimasukkan ke dalam air, 
mengeluarkan butir-butir halus seukuran mikrometer, yang melalui mikroskop tampak melakukan gerak-
gerik acak yang terus menerus terjadi tanpa henti. Dugaan awal bahwa itulah bukti adanya kehidupan, segera 
dipupuskan oleh Brown sendiri, dengan mengamati bahwa debu dari batuan anorganik yang jelas benda mati, 
juga mengalami “gerak Brown” yang serupa. Tampak bahwa Brown menaati langkah cara ilmiah dengan 
baik, disertai sikap skeptis yang tidak serta merta meyakini kebenaran dari penalaran tentang apa yang 
diamatinya. 

Jean Baptiste Perrin (1870-1942) merupakan orang pertama, yang secara kualitatif dan secara kuantitatif 
dapat menggunakan adanya gerak Brown ini sebagai pembuktian bahwa konsep atom merupakan konsep 
yang “benar” ada. 

CARA J B PERRIN, SECARA KUALITATIF 

Cara kualitatif Perrin ini diterjemahkan dari kata-kata asli Perrin dan ditampilkan dalam majalah Physics 
Education [4] karena dipandang amat cemerlang. Kata-kata Perrin ini terdapat dalam makalahnya (berbahasa 
Perancis) yang tampaknya berjudul “Gerak Brown dan Realitas Molekularnya” tahun 1909 dalam Annales de 
Chimie et de Physique 18 halaman 5. Di sini ditampilkan saduran singkat dari terjemahan di [4] itu:  

… Tampaknya yang benar-benar aneh dan baru pada gerak Brown adalah, bahwa gerak ini tak pernah 
berhenti. Mula-mula ungkapan “aneh” ini akan tampak bertentangan dengan pengalaman sehari-hari kita 
tentang gesekan. Jika misalnya kita menuangkan air seember ke ember lain, kita alami bahwa segera air itu 
akan berhenti bergerak. Marilah kita coba menganalisis apa yang terjadi sehingga akhirnya tercapai keadaan 
seimbang yang diam itu.  

Semua partikel air semula memiliki kecepatan yang serupa besarnya dan searah. Tetapi akibat menumbuk 
dinding bejana, dan satu dengan lainnya, para partikel air ini akan teracakkan besar laju dan arah geraknya. 
Air itu tetap tampak bergerak-gerak dalam bejana, tetapi gerak berbagai bagiannya bermacam-macam, tidak 
lagi searah seperti semula. Kalau masih mau meninjau bagian air yang bergerak agak bersamaan, haruslah 
ditinjau butir air yang cukup kecil.  Hal ini mudah ditunjukkan dengan meneteskan tinta ke dalam air yang 
masih bergolak di bejana itu. 

Jadi yang tampak, sejauh masih terlihat, adalah bahwa gerak partikel air tetap ada, tidaklah terhenti, 
melainkan menjadi makin acak makin kecil partikel air yang ditinjau.  
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 Apakah adanya gerak acak partikel air kecil ini berkelanjutan tanpa akhir, makin kecil ukuran partikel 
airnya? Ini merupakan pertanyaan yang ditanyakan juga oleh para “kontinuis” seperti Ernst Mach dan 
Wilhelm Ostwald. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu digunakan mikroskop, karena dengan mata telanjang, akhirnya 
semua gerak pupus tak tampak lagi, seluruh air tampak diam. Yang diamati dengan mikroskop adalah serbuk 
halus yang dimasukkan ke dalam air, dengan ukuran macam-macam. Tapi justru partikel halus ini tampak 
mengalami gerak Brown itu, yang acak dan tanpa henti. Jadi pengamatan bahwa secara makroskopik air 
menjadi diam, ternyata disertai pengamatan bahwa secara mikroskopik (dengan alat mikroskop), ternyata 
gerak partikel halus tidaklah terhenti. Rupanya pada skala mikroskopik, tercapai suatu keseimbangan antara 
makin acaknya gerak partikel air yang makin kecil ukurannya, dengan munculnya gejala gerak terkoordinasi 
para partikel Brown yang berukuran 0,1 – 10 mikrometer itu yang tetap memiliki suatu laju yang memang 
bervariasi acak, baik besar maupun arahnya, tetapi tidaklah menyusut menjadi terhenti.  

Ini dianggap menuntun kita pada kesimpulan yang tak terelakkan sbb: Karena penyebaran gerak acak 
dalam air tidaklah berkelanjutan terus menerus, melainkan terhenti pada gejala gerak Brown yang tanpa henti, 
mestinya air itu sendiri terdiri atas butir-butir atau molekul-molekul yang dapat berlaju macam-macam tetapi 
yang secara internal berperilaku seperti benda pejal yang bagian-bagiannya bergerak bersama selalu. 
Sekiranya molekul semacam itu tidak ada, akan menjadi aneh, mengapa gerak makroskopik air tidak 
menghenti melainkan tetap ada berupa gerak Brown. 

Saduran berbahasa Indonesia ini dilakukan, karena kata-kata asli Perrin ini kiranya dapat menggambarkan 
penalaran yang dilakukannya di awal abad ke 20 dengan cukup jelas. 

CARA J B PERRIN, SECARA KUANTITATIF 

Perrin kemudian menunjang argumentasi kualitatifnya di atas, dengan argumentasi kuantitatif. Dia 
menampilkan cara yang dapat dipakai menghitung Tetapan Avogadro [5, 6]. Tetapan Avogadro (tadinya 
disebut Bilangan Avogadro) menyatakan ada berapa banyak atom dalam 1 gram zat hidrogen, atau berapa 
banyak atom ada dalam 12 gram karbon, atau ada berapa banyak molekul dalam 18 gram air (atau es atau uap 
air), dsb. 

Perrin mula-mula mengukuhkan bahwa gerak partikel Brown menaati persamaan gas ideal:                       
p V = N kB T. Dalam persamaan ini digunakan tetapan Boltzmann kB, yang merupakan perbandingan R/NA 
dari Tetapan Gas Umum R dengan Tetapan Avogadro NA. Argumentasinya adalah, bahwa sesuai dengan 
andaian awal Teori Kinetik Zat, seperti halnya atom, partikel Brown juga cukup kecil, dan juga terus menerus 
bergerak acak tanpa henti. Maka partikel Brown memenuhi syarat partikel Teori Kinetik Gas, dan karena itu 
menaati pula persamaan keadaan gas ideal tersebut, yang merupakan konsekuensi nalariah Teori Kinetik Zat 
itu. 

Maka berlakulah bagi partikel Brown mikroskopik ini: p V = N kB T atau p = n kB T. Simbol n menyatakan 
rapat partikel Brown N/V. Maka pada suhu tertentu, beda dp = k T dn; maknanya: beda rapat partikel Brown 
dn sebanding dengan beda tekanan dp oleh partikel Brown. 

Dalam keadaan seimbang termal dan mekanik, beda tekanan ini dapat menopang berat partikel Brown:  
dp ini = berat partikel Brown di ketinggian tertentu per luas permukaan horizontalnya = (mB g) (n) (A dh)/A. 
mB g adalah berat 1 partikel Brown, n adalah rapat partikel Brown pada ketinggian tersebut, dan A dh adalah 
volume air yang memuat partikel Brown itu. Jika teliti, dengan mB harus diartikan bukannya massa partikel 
Brown melainkan massa efektifnya, setelah gaya apung Archimedes diperhitungkan:  

        mB = mBsebenarnya (1 – ρair/ρB). 
Selain itu, tanda minus harus disisipkan, karena pengamatan menunjukkan bahwa tekanan dan rapat partikel 
Brown mengecil makin tinggi posisi h partikel itu, maka dp < 0 dan dn < 0 berkait dengan dh > 0. 
Keseimbangan ini menghasilkan: dp = k T dn = – mB g n dh  

ataupun:        dn/n = – mB g dh/kT  
yang integrasinya menghasilkan:             n(h) = n(0) e–m

B
 g h/kT 

. 
Maka dengan faktor yang kemudian disebut factor Maxwell-Boltzmann e–m g h/k

B
T ini, dapat dihitung rapat 

partikel Brown dalam suspensi air, sebagai fungsi ketinggian posisinya. 
Prakteknya, kalau n(h) ini di-plot sebagai       ln {n(h)/n(0)}    versus    (mB g/T) h  

mestinya diperoleh suatu grafik garis lurus, yang kemiringannya menghasilkan nilai bagi (–1/k). 
Maka diperolehlah nilai Tetapan Boltzmann  kB  ini, yang = R/NA,  

dengan R = tetapan gas umum = 8.314 4598 (48) J/(mol K). (48) di akhir bilangan R ini menandakan 
ketaktelitian tentang dua angka terakhir bilangan R ini. 

Maka diperolehlah tetapan Avogadro NA  pada tahun 1909 itu!!! Dengan mengukur semua besaran 
empiris dalam rumus terakhir di atas, dapat diperoleh NA ~ 6 × 1023 buah/mol. Ini bukti bahwa 1 mol zat 
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 terdiri atas NA molekul. Jadi eksistensi molekul pun terbuktikan, walaupun tidak tampak dengan mata 
telanjang. 
 

KESIMPULAN 

Dengan pembuktian rasional-kualitatif, dan ilmiah-kuantitatif oleh Perrin ini, Wilhelm Ostwald pun jadi 
mengakui bahwa atom itu memang benar ada. Dia menyisipkan [2] dalam edisi baru bukunya yang 
diterbitkan tahun 1909, Garis Besar Kimia Umum ungkapan (tersadur ringkas): 

“Saya sekarang teryakinkan bahwa kini kita sudah memiliki bukti eksperimental bahwa materi dalam 
alam ini bersifat diskret atau berbutir atau partikel. Hipotesis atom telah beribu tahun berusaha tanpa hasil, 
untuk membuktikan kebenaran dirinya. [… bagian tulisan Ostwald yang kurang relevan dengan tujuan 
makalah ini …] 

Kesesuaian gerak Brown dengan persyaratan hipotesis kinetik [… bagian tulisan Ostwald yang kurang 
relevan dengan tujuan makalah ini …] membenarkan ilmuwan yang paling hati-hati sekalipun  untuk 
menyebut tentang telah adanya bukti eksperimental bagi teori atom tentang materi. Maka hipotesis atom telah 
terangkat menjadi teori ilmiah yang kokoh landasannya, yang lalu telah menjadi konsep kunci dan esensial 
bagi ilmu atau sains, di awal abad ke 20 ini.” 

 
Perkembangan konsep atom ini dapat diartikan/diinterpretasi, bahwa cara ilmiah berkemampuan 

menuntun manusia, melalui pengamatan, bernalar konsisten, dan pengujian terhadap kenyataan,  ke arah 
pemahaman cara kerja alam ini. 

Secara metafisis dapat pula (tak harus, karena tak dapat dibuktikan secara ilmiah!) diartikan, bahwa 
seolah manusia sedang dibimbing oleh Tuhan melalui cara ilmiah dan ilmu yang diraih, ke arah pemahaman 
alam, dan juga ke arah tujuan jagad raya ini. Interpretasi semacam ini kiranya dapat lebih memperkaya 
wawasan kemanusiaan kita, daripada bertahan pada empirisme atau saintisme belaka, yang menolak 
mengakui hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan pengukuran ilmiah. 
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