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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihalah Jawaban Yang Paling Benar! 

1. Alat ukur listrik yang di gunakan untuk mengukur  hambatan listik adalah ... 
a. Barometer 
b. Voltmeter 

c. Amperemeter 
d. Ohmmeter 

e. Termometer 

2. Sebuah rangkaian terdiri dari  sumber tegangan 9volt dan lampu dengan hambatan 10ohm. Jika 
rangkaian tersebut dinyalakan. besar arus yang mengalir pada rangkaian... 
a. 2 A 
b. 1.9 A 

c. 1.2 A 
d. 0.9 A 

e. 0.5 A 

3. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan V memiliki kuat arus 6 A. Jika hambatan dibuat 
tetap, sedangkan sumber tegangan dinaikkan menjadi 2V, maka kuat arus akan menjadi… 
a. 12 A 
b. 9A 

c. 6 A 
d. 3 A 

e. Tetap 

4. Sebuah kawat dengan panjang 100m memiliki hambatan 10 ohm, jika luas penampang kawat 1 cm2, 
hitung hambatan jenis kawat... ohm.m 
a. 0.001 
b. 0.01 

c. 0.1 
d. 1 

e. 1000 

5. Hal hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya hambatan pada kawat, kecuali ... 
a. Jenis kawat 
b. Panjang kawat 
c. Jari-jari kawat 

d. Luas penampang 
e. Besar kecilnya tegangan 

6. “Arus Total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan 
arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut.” Pernyataan tsb adalah bunyi ... 
a.  
b. Hukum ohm 
c. Hukum archimedes 
d. Hukum kircoff 1 

e. Hukum kircoff 2 
f. Hukum lorents 

7. “Total Tegangan (beda potensial) pada suatu rangkaian tertutup adalah nol”. Pernyataan tsb adalah 
bunyi ...  
a. Hukum ohm 
b. Hukum archimedes 
c. Hukum kircoff 1 

d. Hukum kircoff 2 
e. Hukum lorents 

8. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0oC adalah 4 ohm dan koefisien suhu terhadap hambatan 
kawat tersebut adalah 0,00375 /oC. Suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm 
adalah … 
a. 100oC 
b. 200oC 
c. 300oC 
d. 400oC 
e. 500oC 
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9. Tiga resistor dirangkai seperti pada gambar disamping. Pada rangkaian mengalir arus 3 A. Nilai 
hambatan R adalah... ohm 
a. 2  
b. 2,7 
c. 3,2 
d. 3,6 
e. 4 

10. Pada gambar rangkaian listrik berikut,  A, B, C, D dan E adalah lampu pijar identik. Jika lampu B 
dilepas, lampu yang menyala lebih redup adalah … 
a. A dan C 
b. A dan B 
c. A dan D 
d. C dan D 
e. D dan E 

11. Instalasi listrik di rumah memiliki tegangan sambungan 220V dan arus maksimum sebesar 1A. 
Banyaknya lampu 22W yang dapat dipasang dalam rumah tersebut adalah… 
a. 5 buah 
b. 10 buah 

c. 15 buah 
d. 20 buah 

e. 25 buah 

12. Suatu perkampungan terpencil memanfaatkan air terjun yang tingginya 40 m untuk membuat PLTA 
mikro dengan tegangan keluaran 220 V. Efisiensi pengubahan energi air terjun menjadi energi listrik 
50%. Besar debit air terjun tersebut jika dari generator dapat ditarik arus listrik 200 A tanpa 
menyebabkan tegangan pada generator turun adalah … 
a. 22 L/s 
b. 44 L/s 

c. 220 L/s 
d. 440 L/s 

e. 100 L/s 

13. Dalam rangkaian yang ditunjukkan di samping, total daya yang didisipasi sebagai panas dalam ketiga 
resistor adalah 12 W. Nilai hambatan R dalam rangkaian adalah … 
a. 4 ohm 
b. 10 ohm 
c. 14 ohm 
d. 24 ohm 
e. 30 ohm 

14. Sebuah rumah tangga terdiri dari 1 lampu 100 watt , 2 lampu 50 watt, 5 lampu 10 watt yang 
dinyalakan selama 10 jam perhari.  Besarnya energi listrik yang dibutuhkan rumah tangga tsb dalam 
sehari ... 
a. 1 Mega joule 
b. 3 Mega joule 

c. 5 Mega joule 
d. 9 Mega joule 

e. 12 Mega joule 

15.  Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif : 
(1) muatan Q1 menarik muatan Q2 
(2) gaya coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2 
(3) gaya coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2 
(4) kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 nol 
yang benar adalah …. 
a. 1, 2, 3 dan 4 
b. 1, 2, dan 3 

c. 1 dan 4 
d. 1 dan 4 

e. 2, 3, dan 4 

16. gaya tarik menarik atau tolak menolak  yang terjadi karena adanya dua buah muatan yang saling 
berdekatan di sebut dengan ... 
a. gaya  
b.  medan listrik 

c. gaya coloumb 
d. gaya lorent 

e. gaya berat 

17. dua buah muatan masing-masing 20 C dan 24 C terpisah sejauh 12m. gaya coloumb pada salah satu 
muatan sebesar... 
a. 3 x 105N 
b. 3 x 104 N 

c. 3000 N 
d. 300 N 

e. 3 N 



18. Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar qA = qB =10 –2 C pada jarak10 cm satu dari yang lain. 
Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu (dalam Newton) adalah ....  
a. 9x 10^7 N 
b. 9 x 10^6 N 

c. 9 x 10^5 N 
d. 1 x 10^7 N 

e. 1 x10^6 N 

19. muatan listrik A dan B terpisah sejauh r seperti pada gambar berikut 
Dimakah letak medan listrik dan gaya coulomb 
yang bernilai nol, jika QA = 4 µC dan QB = 9 µC dan 
besar jarak r adalah 10 cm... 
a. 6 cm dikanan A 
b. 6 cm dikiri A 
c. 4 cm di kanan A 
d. 4 cm di kiri A 
e. 4 cm dikiri B 

20. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada…. 
(1) besarnya muatan 
(2) jaraknya dari muatan 
(3) jenis muatan 
(4) jenis medium antara muatan dan titik 
yang benar adalah …. 
a. 1, 2, 3 dan 4       d. 2 dan 4 
b. 1, 2 dan 3           e. 4 
c. 1 dan 3 

21. Dua buah partikel A dan B bermuatan +20 μC dan +45 μC terpisah sejauh 15 cm. Jika suatu muatan 
positif yang diletakkan di antara A dan B sedemikian rupa sehingga kuat medan listrik di titik 
tersebut sama dengan nol. letak C dari A (dalam cm) adalah…. 
a. 2           b. 3          c. 4          d. 6        e. 9 

22. Sebuah bola konduktor berjari – jari 9 cm diberi muatan 6 mC. Besar kuat medan listrik  pada titik 
yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah .... 
a. 0 N/C   b. 6 N/C   c. 9 N/C  d. 12 N/C   e. 15 N/C 

23. Kapasitas kapasitor dapat diperkecil dengan cara-cara sebagai berikut .... 
(1)  ruang antar lempeng diisi minyak 
(2) dengan pasangan seri beberapa kapasitor 
(3) jarak kedua lempeng diperkecil 
(4) luas lempengnya diperkecil. 
pernyataan yang benar adalah …. 
a. 1, 2, 3 dan 4       d. 2 dan 4 
b. 1, 2 dan 3              e. 4 
c. 1 dan 3 

24. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 2.10-5 F yang pernah dihubungkan untuk  beberapa saat 
lamanya pada beda potensial 500 V. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah 
kapasitor lain dengan kapasitansinya 3.10-5 F yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam 
kedua kapasitor adalah …. 
a. 0,25 J                  d. 1,25 J 
b. b. 0,50 J                   e. 1,50 J 
c. c. 1,00 J 

25. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada : 
(1) besarnya muatan 
(2) jaraknya dari muatan 
(3) jenis muatan 
(4) jenis medium antara muatan dan titik 
yang benar adalah …. 
a. 1, 2, 3 dan 4     
b. 1, 2 dan 3         

c. 1 dan 3 
d. 2 dan 4 

e. 4 



26.  alat yang di gunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara adalah ... 
a. resistor 
b. kapasitor 

c. konduktor 
d. aviator 

e. voltmeter 

27. dua buah muatan sejenis saat terpisah sejauh R bekerja gaya Coulomb sebesar 80 N, jika muatan 
yang sama tersebut jaraknya dijauhkan menjadi 2R, berapakah besar gaya tolak menolak kedua 
muatan tersebut sekarang.... 
a. 10 N 
b. 20 N 

c. 30 N 
d. 40 N 

e. 50 N 

28. kapasitas kapasitor suatu rangkaian akan semakin besar jika rangkaian disusun secara ... 
a. seri- paralel 
b. seri 

c. paralel 
d. paralel seri 

e. campuran 

29. Potensial listrik pada jarak 30cm dari muatan 9 x 10-5 C adalah ... 
a. 2,7 M volt 
b. 2,2 M volt 

c. 2,7 K volt 
d. 2,2 K volt 

e. 2,7 volt 

30. Dua buah muatan masing masing 1 C dan 2 C diletakkan pada jarak 1 meter, besar energi potensial 
salah satu muatan adalah ... 
a. 9 x 109 j 
b. 6 x 109 j 

c. 9 x 107 j 
d. 6 x 107 j 

e. 9 x 106 j 

31. Sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 A. Sebuah titik berada 4 cm Dari kawat. Kuat 
medan magnet di titik tersebut adalah……. 
a. 0,5 . 10-4 Wb/m2  
b. 1,0 . 10-4 Wb/m2  
c. 3,14 . 10-4 Wb/m2 

d. 4,0 . 10-4 Wb/m2 
e. 5,0 . 10-4 Wb/m2 

32. Kuat medan magnet solenoida ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali…… 
a. arus listrik 
b. banyaknya lilitan 
c. panjang solenoida 

d. garis-garis gaya magnet 
e. permeabilitas bahan 

33. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang 
dialiri arus listrik sebesar 10 A. Besar induksi magnet di titik pusat lingkaran adalah .. 
a. 2× 10-3 T 
b. 10-3T 

c. 5  × 10-3T 
d. 2  × 10-3 T 

e. 8  × 10-3T 

34. Di antara pernyataan di bawah ini: 
(1)   banyaknya lilitan 
(2)   kuat arus yang melalui kumparan 
(3)   luas bidang kumparan 
(4)   hambatan kumparan 
Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya GGL induksi generator adalah …. 
a. (1), (2), (3), dan (4) 
b. (1), (2), dan (4) 
c. (1) dan (3) saja 

d. (2) dan (4) saja 
e. (4) saja 

35. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan rusuk 50 cm. Loop 
kemudian diputar dengan 60 putaran/sekon. Besar induksi magnetik yang diperlukan untuk 
menghasilkan GGL induksi maksimum sebesar 270 V ... 
a. 1,2/3,14 T 
b. 0.9/3,14 T 

c. 0,6/3,14 T 
d. 0,4/3,14 T 

e. 0,2/3,14 T 

36. Suatu rangkaian seri R, L, dan C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi 
1/25π2 H dan kapasitas kapasitor 25 μF, maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi ..... 
a. 0,5 kHz 
b. 1,0 kHz 
c. 2,0 kHz 
d. 2,5 kHz 
e. 7,5 kHz 



37. sebuah rangkaian terdiri dari induktansi 60 mH dan kapasitansi 600 pF maka besar frekwensi 
resonansinya adalah... 
a. 46 kHz 
b. 35,5 kHz 
c. 26,5 kHz 
d. 20,5 kHz 
e. 16    kHz 

38. Besarnya ggl induksi yang dihasilkan sebuah dinamo dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, 
kecuali …. 
a. panjang kumparan 
b. kuat medan magnet yang digunakan 
c. kecepatan putaran kumparan 
d. jumlah lilitan kumparan 
e. luas penampang kumparan 

39. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan 
dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat 
merusak jaringan sel manusia adalah …. 
a. inframerah 
b. gelombang mikro 
c. sinar gamma 
d. ultraviolet 
e. cahaya tampak 

40. Kegunaan sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk .... 
a. memasak makanan 
b. pemancar radio FM 
c. remote control 
d. foto tempat-tempat yang mengalami polusi 
e. menghitung luas hutan dengan bantuan foto 

 

 

 

 

 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN” 


