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KATA PENGANTAR

Braku Memahami Fisika ini ditulis untuk siswa SMK Kelas XII Semester 1 dan 2. Sistematika
dan kedalaman materi fisika yang dibahas dalam buku ini mengacu pada kurikulum baru yang disebut
Standar Isi 2006- Kurikulum baru ini lebih menekankan terciptanya proses pembelajarin untuk
membentuk hompetensi (kemampuan) dasqrlertentu pada diri siiwa. Seorang siswa dapat dikatakan
telah mengalami proses pembelajaran apabila pada dirinya telah terjadi perubahan kemampuan, sikap,
atau perilaku tertentu yang relatif pennanen sebagai akibat dari pengataman atau pelatlhan dalam
proses pembelajaran itu. Buku ini bermaksud membantu para siswa dan rekan guru dalam upaya
memenuhi tuntutan kurikulum baru tersebut.

Dari segi isi, truku ini memuat empat hal penting, yaitu sebagai berikut.
Pertama. Dalam buku ini, materi-materi pokok fisika dibahas secara rinci dengan ilustrasi dan
contoh-contoh yang mudah dicerna siswa. Hal ini disajikan melalui beberapa pendekatan, yaitu
informasi, diskusi, dan/atau kegiatan percobaan. Dengan demikian, diharapkan siswa dapatmenelusuri
dan memahami sendiri konsep-konsep fisika yang tengah dipelajarinya, tanpa berkesan menjejalinya
dengan hafalan-hafa_lan.

Kedua. Pada setiap pembahasan materi atau submateri pokok diberikan contoh soal, untuk
membimbing siswa memantapkan pemahamannya dalam materi atau submateri pokok yang
bersangkutan.

Ketiga. Untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami suatu materi atau submateri pokok,
maka setelah contoh soal langsung diberikan soal latihan. Dengan demikian, guru dapat melihat
secara bertahap perkembangan kemampuan dan tingkat daya serap sisu,a teihadap materi atau
submateri pokok itu.

Keempat. Di akhir setiap bab disajikan evaluasi bab, yaitu berupa soal-soal pilihan ganda dan soal-
soal waian yang mencakup seluruh materi bab bersangkutan. Soal-ioal tersebut dibuat d"ngur, -"ngu.,pada soal-soal Ebtanas dan UMPTN, bahkan sebagian soal rnerupakan kutipan dari soal Ebtanas dan
soal tes masuk perguruan tinggi yang pernah diujikan.

Namun demikian, tetap disadari bahwa buku ini masih acla kekurangan bahkan mungkin
kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanl,s kdtik, saran, dan-komentar dari rekan_
rekan guru maupun siswa untuk lebih diperhatikan pada penerbitan berikutnya.

Dengan selesainya penyusunan buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik bantuan berupa materi maupun
motivasi. Terutama kepada istri dan anak-anak, yang telah banyak terenggut r"bugiun waktunya
karena keseriusan penulisan buku ini.

Akhir kalam, penulis berharap semoga buku ini turut membantu dalam meningkatk anmutu
pendidikan nasional.

Penulis
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LISTRIK STATIS

STANDARKOMPETENSI : Menginterpretasikan listrik statis dan dinamis

KOMPETENSIDASAR : 1.1 Membedakan konsep listrik statis dan dinamis

1.2 Menjelaskan penerapan listrik statis dan dinamis

TUJUANPEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu:
. membuktikan melalul percobaan tentang interaksi elektrostatik dua

muatan listrik;
. memformulasikan hukum Coulomb;
. mendeskripsikan pengertian medan listrik;
. memformulasikan kuat medan listrik;
. mendeskripsikan dan memformulasikan hukum Gauss;
. mendeskripsikan dan merumuskan konsep potensial dan energi

potensial listrik;
. memformulasikan besaran usaha untuk memindahkan muatan uji

dari satu posisi (titik)'ke posisi lain;
. mendeskripsikan dan merumuskan konsep arus listrik dan beda

potensial;
. mengidentifikasi macam-macam kapasitor;
. mendeskripsikan cara kerja kapasitor keping sejajar;
. menganalisisrangkaiankapasitor;
. menjelaskan pengaruh dielektrik terhadap kapasitansi kapasitor;
. menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor yang

bermuatan.

Di dalam bab ini kita akan mempelajari listrik statis atau listrik tidah, mengalir.Ruang lingkup
perirbahasan listrik statis ini meliputi terjadinya muatan listrik, terjadinya gaya Coulomb antara dua
muatan listrik (interaksi elektrostatik), medan dan kuat medan listrik, energi potensial listrik, sampai
dengan kapasitor.

Pengetahuan mengenai listrik statis dapat kamu jadikan sebagai dasar dalammempelajarilistrik
dinamis (listrik mengalir), yang akan kamu pelajari setelah bab ini.

Memahami Fisika SMK Kelas XII 1



A. INTERAKSI ELEKTROSTATIK DUA MUATAN LISTRIK

1. Terjadinya muatan listrik
Orang yang pertama kali menjelaskan secara ilmiah tentang kelistrikan pada suatu benda ialah

seorang sarjana bangsa Prancis bernama Charles Agustin Coulomb. Dalam percobaannya,Coulomb
menggunakan dua bola kecil yang sangat ringan dan digantungkan berdekatan pada benang sutra
(gambar 1.1a).

Kedua bola itu kemudian digosok dengan sebatang karet yang sudah digosok dengan bulu kucing.
Ternyata kedua bola saling menjauh (gambar 1.1b). Kedua bola ternyata saling menjauh juga, setelah
keduanya digosok dengan batang gelas yang terlebih dulu digosokkan pada kain sutra.

Tetapi ketika bola yang satu digosok dengan batang karet dan bola yang iainnya dengan batang
gelas, ternyata kedua bola saling mendekat atau tarik-menarik (gambar 1.1c).

TT
u

Dari hasil percobaannya, Coulomb membuat kesimpulan bahwa:
a. terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif;
b. antara muatan listrik sejenis terjadi tolak-menolak, sedangkan antara muatan listrik tidak sejenis

terj adi tarik-men arik.

Peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik antara benda-benda bermuatan seperti contoh di atas
disebut interaksi elektrostatih atauinteraksi muatan-muatan iistrik diam (tidak mengalir).

2. Hukum Coulomb

Untuk mengetahui berapa besar gaya tarik atau tolak antara
muatan-muatan yang berinteraksi, Coulomb lebih lanjut
menyelieiikinya dengan suatu neraca puntir yang bentuknya
seperti ditunjukkan gambar 1.2.

Bagian utama neraca puntir ialah sebuah kawat yang dijepit
pada ujung atasn-ira, sedangkan ujung bawahnya membawa
sebuah batang isolator yang ujung-ujungnya terdapat bola yang
diberi muatan listrik. Cermin C yang terpasang pada kawat,
digrmakan untukmenentukan sudut puta.ran atau kedudukan
batang. Untuk itu, ke permukaan cermin dijatuhkan seberkas
garis cahaya, sehingga garis cahaya dipantulkan cernrin ke suatu
tempat.

Bola B digantung dengan batang isolator pada ketinggian
yang sama dengan bola A. Jika bola A dan B diberi muatan
sejenis, kedua bola tolak-menolak. Neraca dan cermin berputar

(b) Kedua bola bermuatan
sejenis, tolah menolak

Gambar 1. 1 Interaksi elektrostatih

(c) Kedua bola bermuatan
tidak sejenis, tarih menarik

Gambar 1.2
M eny elidik i g ay a ele htro st atih

dengan neraca puntir

h) Kedua bola tidak
bermua,tan

--h-.[,,
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dan tempat jatuhnya sinar pantul cahaya berpindah. Semakin besar puntiran dari lengan, berarti
semakin besar gaya yang terjadi. Dari sudut puntiran inilah, Coulomb mengukur gaya listrik. Dengan
mengubah jarak antara bola A dan B, Coulomb mengukur gaya sebagai fungsi jarak. Coulomb
menemukanbahwa:

Gaya antara dua muatan listrik sebanding denganbesar masing-masing n'tu,atan, dan berbanding
terbulih dengan kuadrat jarah antara hedua nluatan ifu. (Hukum Coulomb)

c* rO
Gambar 1.3 Gaya antara dua muatan listrik

Hukum tersebut dinyatakan dengan persamaan:

(1.1)

dengan:

Qt' Qz =
f=

muatanmasing-masing partikel (coulomb = C)
jarak antara kedua muatan (m)

tetapan Coulomb, dalam sistem satuan SI besar k = 9 x tOt \g
gaya tarik atau tolak antara partikel bermuatan (N)

k=
F=

Tetapan Coulomb seringjuga ditulis sebag"i k = # ; eo disebutp ermitiuitasudara atau ruang

hampa dan besarnya dapat ditentukan sebagai berikut.

Untuk medium lain, umumnyahargapermitivitasnya lebih besar daripada eo dan dituliskan e

s4ia. Jadi, e > eo. Perbandingan antara permitivitas suatu medium dengan permitivitas hampa./udara
disebut fefopan dielektrik (K).

t
F=-'o 4nk..

e; = 8185

€
K'= li ataui', e,*:.gr.j:K

to

(1.2a)

(1.2b)

(1.3)

Dengan demikian, apabila muatan-muatan berinteraksibuhan dalam medium udara atau hampa,
maka persamaan (1. 1) lebih spesifik ditulis:

1 qr .qz
f-.t 4fie T'

MemahamiFiaika SMK K€las XII
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atau

(1,4b)

atau

Qr'Qe
tt- (1.4c)

dengan:

g = permitivitas suatu medium (bukan udaralhampa)

K = tetapandielektrik
k = tetapan Coulomb = 9 x 10eNm2/C2

Contoh soal1.1

Dua buah muatan masing-masing 20 pC dan 24 pCterpisah pada jarak 12 cm. Hitung besar gaya
tolak-menolak yang beke4' a pada muatan tersebut bila:
a. kedua muatan diletakkan di udara;
b' kedua muatan diletakkan dalam medium dengan tetapan dielektrik = b.

Penyelesainn:

Qr =20pc=20x10-€C
q2 =24Vc=24x10-6C
r = L2cm =72x 10-2m
k =9x10eNm2CI2

1 qr .qz
F = 

--

- 4xe"K tz

F= *

F =k 
g+g

t'

r
91 9z

Gambar 7.4
Besarnya gaya tolak-menolak kedua muatan yang diletakkan:
a. diudara

(20 x 1o-6 ) (24 x 10-6 )
= (9 x 10e)

=300N
(t2 x 1.0-2)2

b. di dalam medium dengan K = 5
1F = - .300
K
1

= - .300

=60N

Contoh soal 1.2

Tiga buah muatan rnasing-masing q1 = 10 FC, ez = 20 prC, dan ee = -80 pC, ditempatkan pada
titik-titik sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya 40 c:m. Berapa besarnya gayuyangbekerja
padamuatan q1?

Penyelesaian:

q1 dengan q2 tolak-menolak dengan gaya Fp
q1 dengan q2 tarik-menarik dengan gaya F13 dan sudut antara.Fl2 dan Frs = 0 = I2Oo

Memahami Fisika SMK Kelas XII



r =40cm=0,4m
Qr = 10 prC = 10 x 10-6C

q2 = 20 pC = 20 x 10-6C

Qs =-30 pC =-30 x 10-6C

F1 -...?
Besarnya gaya Fp:

F,o = t 9L.9

(10 x 10-6) (20 x 10-6)

- r.l3

O

/tt
\

't\13, \{\
Aoo" tt

\ ,,,

--i---<

Qz

Gambar 1.5
= 9x10e

= 11,25 N
(0/)2

Besarnya gaya F6:

Frs = k gr;gq
t-

=9x109
(10 x 10-6) (30 x 10-6)

Q92
= 16,9 N

Untuk menghasilkan gaya F1, maka gaya F12 dan F13 harus dijumlahkan secara uektor, sebagai
berikut:

F1 =

=

= 24,54 N

Jadi, besarnya gaya yang bekerja pada muatan q1 ialah 24,54N.

Latihanll:,1 
,

Empat buah partikel A, B, C, dan D terietak pada garis lurus. A menarik B, B menolak C, dan C
menolak D. Jika muatan Apositif, tentukan jenis muatan D!

Dua buah muatan masing-masing 20 pC dan 30 pC. Jarak antara kedua muatan itu 20 cm.
Berapa besar gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut jika kedua muatan:
a. terletakdiudara;
b. terletak di dalam medium dengan tetapan dielektrik = 3.

Pada sudut-sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya 10 cm terdapat tiga muatan titik,
yaitu e1 = +3 FC, ez = -6 pC, dan q, = 2Ji trrC. Tentukangayayangbekerjapadamuatan qr!

B. MEDAN LISTRIK

1. Pengertian medan listrik
Ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik masih dapat d.irasakan atau dialami oleh

muatan listrik lain disebut medan listrih. Medan listrik dapat ditimbulkan oleh muatan positif mau-

1.



pun muatan negatif. Medan listrik dapat kita
gambarkan sebagai garis-garis khayal yang
dinamakan garis-garis medan (atau garis-
garis gaya) karena medan listrik merupakan
besaran vektor. Arcrh medan listrik pada
suatu tempat sama dengan arah gayayang
dialami muatan uji positif di tempat itu,
seperti ditunjukkan gambar 1.6. Pada benda
bermuatan positif, garis medan listriktimbul
(radial keluar) karena muatan positif selalu
menolak muatan uji positif. Pada benda
bermuatan negatif, garis medan listrik radial
menuju muatan negatif karena muatan
negatif selalu menarik muatan uji positif.

Apabila dalam suatu ruang terdapat dua benda bermuatan listrik yang saling berinteraksi, maka
arah medan listriknya dapat digambarkan seperti ditunjukkan gambar 1.7.

Gambar 7.6
Arah me.dan listrih di seleitar benda bermuatan listrilz

\)/'t@
Z\T,NS

a. Garis-garis medan
dua muatan titih

sama besar (+) dan (-)

b. Garis-garis medan
dua muatan titih sama

besar (+) dan (+)

c. Garis-garis medan
muatan titih (+) dan

pelat (-)

d. Garis-garis medan dua
keping sejajar bermuatan (+)

dan G)

Gambar 1.7 Arah medan listrih pada dua benda berrnuatan yang berinterahsi

Catatan:
Dari beberapa gambaran garis-garis medan di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:
o garis-garis medan tidak pernah berpotongan;
. garis-garis medan selalu mengarah radial menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati

muatan negatif;
o tempat di mana garis-garis medan lebih rapat menyatakan medan listrik di tempat itu lebih kuat,

sebaliknya yang lebih renggang medan listriknya lebih lemah.

2. Kuat medan listrik
Jika sebuah benda uji bermuatan q diletakkan dekat benda lain yang bermuatan q', maka q' akan

ditarik atau ditolak oleh q. Misalkan q bermuatan positif dan q' bermuatan negatif, seperti ditunjuk-
kan gambar 1.8, maka besarnya gaya tolak (F) yang diterima muatan -q dari muatan +q adalah:

F= ks+
t"

F - gayaCoulomb
E - kuat medan listrik

Kuat medan listrik (E) didefinisikan sebagai
hasil bagi gay a C oulomb yang bekeda pada muatan
uji dengan besar muatan uji tersebut.

l-l
6 Memahami Fisika SMK Kelas XII

(a) N/uatan positif (P)

AEh panah

msuiukkan
aEh medan

(b) Muatan negatif (N)
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(1.5a)

(1.5b)

(1.6a)

atau

dengan:

E = kuatmedan listrik, dalam satuan N/C

Contdh soat 1.3

Berapa kuat medan listrik pada jarak 1 mm dari sebuah muatan positif 1 mc?
Penyelesaian:

r=1pm=104m
e=1LrC=104C
k=9x10eNm2/C2

E = k+
t'

^ (10-6;
= (9x10sl -(r0_6 )2

= gxl"015N/C

Contoh soal 1.4

Dua buah muatan masing-masing 1 pC dan -3 pC terletak pada jarak 10 cm. Tentukanlah:
a. kuat medan listrik di titik pertengahan;
b. gaya yang dialami muatan q' = + 10-1e C yang berada di titik pertengahan tersebut.
Penyelesaian:

r =5cm=5x10-2m
Qr =1pC=l-OaC
q2 =3pC=3x10jC
a. Titik q dipengaruhi oleh dua muatan

+q, dan -ez, maka akan timbul kuat
medan E, dan Er.

Er = k+r-
10-6

=9xloeG;10_rp
= 3,6 x 106 N/c (gaya totak)

r1.6b)\

& _l-* 
=q

Gambar 1.9

-i 

Ez

Gambar 1.70

+q -----+. Er

sd.&.$*ri*s*$

Qr=1pC Qz=-3PC



Oo
Ez = k+r-

3 x 10-6
= 9 x loe ffi = 10,8 x 106N/c (gaYatarik)

Kuat medan di pertengahan merupakan penjumlahan vektor segaris:

E = Er+Ez
- (3,6 x 106) + (10,8 x 106) = 14,4 x 106 N/C

b. Gaya F yang dialami muatan q' = +10-1e yang berada di pertengahan:

F = q'.E
= lo-1e . (!4,4 x 106) = 14,4 x 10-13 N

Contoh soal 1.5

Gambar 1. 11 memperlihatkan dua keping logam dalam vakum
yang diberi muatan. Jarak antara kedua keping 15 cm, dan
medan listrik antara kedua keping E = 3000 N/C. Sebuah elektron
(q' = -e = 1,6 x 10-1eC dan m = 9,1 x 10j1kg) dilepas tanpa
kecepatan awal di titik P tepat di sisi keping yang bermuatan
negatif.

a. Berapa percepatan yang dialami elektron?
b. Berapa waktu yang diperlukan elektron untuk sampai di

keping(+)?

c. Berapa kecepatan elektron ketika sampai di keping (+)?

Penyel.esaian:

a. Gaya Coulomb yang dialami elektron:
F = q'.E

= (1,6 x 10-1e) (3000) = 4,8 x 10-16 N

Karena gaya ini, elektron mengalami percepatan ke kiri sebesar:

F 4,8 x 10-16 - ^1ta= - = ----;:- = 5.3 x l0t+filszm 9'1' x 10-ot

+
+

+

+
+

+
+

'15 cm

E = 3000 Nic

Gambar 1.11

b. vo =0; s=15cm=0,15m; dana=5,3xL014rn/sz
Waktu yang diperlukan untuk sampai di keping (+) dihitung dengan persamaEln GLBB:

1^
s = vo .t+ , at'

1^
s = 0+ tat'
<> t2 = 

2s - 
(2) (oJ?l 

= b.66 x 1o-16 =a (53 x 1014 )
= 2,38 x 10r detik

c. Kecepatan elektron ketika sampai di keping (+):
vt = vo+at

= 0 + (5,3 x 1014) (2,38 x 10-8) = 1,261x 107 m/s

Memahami Fisika SMK Kelas XII



3. Hukum Gauss

Hukum Gauss menjelaskan hubungan fluks listrik fiumlah garis medan yang menembus suatu
permukaan tertutup) denganjumlah muatan listrik yang dilingkungi oleh permukaan tertutup itu.
Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keping
sejajar.

Fluks listrik ( O ) adalah jumlah garis medan (E) yang
menembus tegak lurus suatu bidang (A).

Dinyatakan secara matematis :

O =ExA (1.7a)

dengan:

E = kuat medan listrik (N/C)

A - luasbidangyangditembus(m2)

O = fluks listrik
Satuan fluks listrik N/C m2 atauweber (Wb)

Jika medan listrik menembus bidang tidak tegak
bidang (lihat gambar 1.13), maka besarnya fluks listrik

Gambar 1.12

tr::i:z::ffi:#[:;

lurus, tetapi membentuk sudut Q terhadap
menjadi:

O =ExAcos 0

dengan:

e - sudut antara E dan garis normal bidang

Berdasarkan konsep fluks listrik tersebut,
Gauss mengemukakan hukumnya sebagai berikut:

Jumlah garis medan yang menembus suatu
permukaan tertutup sebanding dengan jumlah
muatan listrih, yang dilingkupi oleh permukaaru
tertutup itu.

O =E, Acos

dengan:

6 = jumlah garis medan listrik (fluks listrik)
E * kuat medan listrik pada permukaan tertutup
A - luas permukaan tertutup
0 - sudut antara E dan garis normal bidang
q = muatan yang dilingkupi permukaan tertutup
rn = permitivitas udara

Gcrmbar 1.13

qFr=-
co

( 1.7b)

,,.9,i .

ff. i.if rl ir:i:r.:.i n'1,i;lirili
''ir*,;ir.iati.i!.t.:,!,irr;rtili.,l

lif i!:l;ii:llllr;:ilrrrlqrlirr):i:i:
ir 

i1t,i3l.it"r,,:it:!ri :-r;,::li{i i.

'.ll i:.i' :1.1 
i iiii r!..:l: l!::il::ij:i::

rr:i ir I sllirii..iii.Liti i, r.r.r,i..i
::,: t;iIr;-i1.1! jrifr.rrl i:..::i.

_+--..-----.-.t
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Latihanl.2
$'*{ ;. $ 1!.&Ftr.{iS}*+$sS\4€S${&1

1. Hitung kuat medan listrik pada jarak 10 cm dari sebuah muatan positif 10 p C!

2. Sebuah titikdalammedanlistrikmenerimakuatmedan 20N/C. Berapabesar gayayangtimbul
bilatitikitu bermuatan 0,1 p C?

3. Dari gambar di bawah ini, tentukanlah:
a. kuat medan listrik di titik P;

b. gayayang bekerja pada muatan -2
x 10*C yang diletakkan di titik P;

c. letak titikyang kuat medannya nol.

4. Sebuah partikel yang massanya 0,05
gram dapatmengapungbebas di dalam
medan listrik, seperti ditunjukkan
gambar 1.15.

BiIa muatan partikel itu 10sC dan perce-
patan gravitasi bumi 1.0 mls2
tentukanlah kuat medan yan;
mempengaruhi partikel itu!

Gambar 1.15

4. Kuat medan listrik oleh bola konduktor
Gambar 1.16 memperlihatkan sebuah bola konduktor

yang jari-jarinya R dan diberi muatan listrik. Seluruh
muatannya akan menyebar merata pada permukaan boia.

Besarnya kuat medan listrik memenuhi persamaan:

a. Didalamboladenganr < R, misalnyadititikA.

2ytc P

Gambar 1.14

t;
+++++++

Gambar 1.16
B ola ho ndukt o r b errnuatan

-5 pc

(1.e)

b, Di permukaan bola dengan jari-jari R, misalnya di

ia:{ riiL,
Xrll'.= U,:

titik B.

.,,, E5;l=
i', .j-: ,,:

(1.10)

c. Di luar bola dengan r > R, misalnya di titik C.

.,q.'
r.3i

-+ + +-\++



Contoh soal1.6

Sebuah bola konduktor dengan jari-jari 12 cm diberi muatan 50 pC. Tentukanlah:
a. rapatmuatan pada permukaan bola;

b. kuat medan listrik pada jarak 10 cm dari pusat bola;

c. kuat rnedan listrik di permukaan bola, !2 cm dari pusat bola;

d, kuat medan listrik di luar bola, 15 cm dari pusat bola.

Penyelesaian:

a. Rapat muatan (o) didefinisikan sebagai besarnya muatan per satuan luas (A):

Karena luas permukaan bola A = AnV2,maka:

g= 50 pC=50x lOaCdanR =!2cm=0,12m,maka

50 x 10-6
" 

4 (s,t4) (oJ2)2

= 2,8 x Lo-4 Clmz

b. Kuatmedanlistrikpadar = 10cm, sedangkanR= 12 cm(r <R), makaE = 0.

c. Kuatmedan listrikpadaR = t2 cm= 0,L2m:
q

E = kR,

- (e.x 1o') 
gh# 

=3,725x 1o7N/c

d. Kuat medan listrik pada r = 15 cm = 0,15 m:

E = k+
ro

= 1o x roe) ffif = 4,5 x1o5 N/c

Sebuah bola konduktor dengan diameter 30 cm diberi muatan 100 pC. Tentukanlah:
a. rapat muatan pada permukaan bola;

b. kuat medan listrik pada permukaan bola;

c. kuat medan listrik pada jarak 20 cndari pusat bola;

d. kuat medan listrik di luar bola, berjarak 40 cmdaripusatbola.

T.L2)

(1.13)



5. Kuat medan listrik antara dua keping sejajar bermuatan
Duakeping pengantar sejajar dengan luas penampang = d,

diberi muatan listrik sama besar tetapi berlawananjenis (gambar
1-.17). Antara kedua keping itu terdapat medan listrik yang arah
garis gayanya dari muatan positif ke muatan negatif. 

A
Besarnya kuat medan Iistrik antara kedua keping memenuhi

persamaan:

(1.14)

dengan:

o = rapat muatan, yaitu banyaknya muatan tiap satuan luas
ro = permitivitas udara atau ruang hampa

= 8,85 * 1o-r2 C2lN . m2

+q

oE=-
to

E

---++
+
--+
-----+--.----.-.-.>
+

-.---->
Gambar 1.17

q, c/('= - / ,A /m- (1.15)

Jika antara kedua keping bukan diisi udara atau hampa, melainkan diisi bahan lain, maka per-
samaan (1.14) ditulis:

(1.16)

dengan:

s = permitivitas bahan antara kedua keping (bukan udara/hampa)

Contoh soal1.7

Dua buah keping konduktor sejajar dengan muatan masing-masing -3 prC dan +3 prC dan luas penam-
pang masing-masing O,L2 m2. Bila antara dua keping berisi udara dengan so = 8,85 x 10=12 C2lI{m2,
tentukanlah:

a. rapat muatan pada keping;
b. kuat medan listrik antara kedua keping.

Penyelesaian:

q = 3LtC=3x10-6C
A = O,t2 m2

€o = 8,85 x 10-12 C2ll.trm2

a. Rapat muatan pada keping:

q 3x10-6o=t = 
'l' 

=2'5x10-5c/mz

b. Kuat med.an listrik antara kedua keping:

E=9 =3E"lo-uto 8,85 ,, ro{ = 3 x 1oi N/C

E=g
s

t2 Memahami Fisika SMK Kelas XII



Latihan 1.4

Dua keping konduktor sejajar yang tiap kepingnya berbentuk persegi panjang (panjang = 4 cm dan
lebar 2 cm), diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis sebesar 1,5 pC. Tentukanlah:
a. rapat muatan pada keping;

b. kuat medan listrik antara kedua keping jika eo = 8,85 r 10-12 C2A{-2.

,c- PoTEDf.:$tAL DAN,,ENERG| POTENS|AL,L|STR|K

1. Potensial listrik
Pada setiap titik dalam medan listrik, dapat ditentukan sebuah besaran skalar yang menyatakan

potensial listrik di titik tersebut. Misalkan sebuah titik P berada dalam medan listrik yang ditimbulkan
oleh sebuah muatan titik q. Besarnya potensial listrik yang dimiliki titik P memenuhi persamaan:

G
q

V.=k9'r 0.17a)

(1.17b)atau
"r= #i

dengan:

%= potensial listrik di titik P (dalam satuan joule/
coulomb = J/C, ataudalam SI digunakan satuan

q

t

volt = V)

= muatan sumber (coulomb = C)

= jarak antara muatan sumber dengan titik P
(meter)

= 9 x 1oe N-2c-'= t1-
+TEEo

= permitivitas ruang hampa atau udara
-1r ..-1 -2= 8,85x10'-CN-m-

Apabila potensial di titik P ditimbulkan oleh beberapa
muatan sumber, maka besarnya potensial di titik tersebut
merupakan jumlah aljabar dari potensial-potensialnya.

Besarnya potensial di titik P:

V" = kx9'r

atau vn=kfqr*-qz*qg]
\rr t2 ts)

v-=kfqr-qz*qel
" \"t t2 tS)

--aP

Gambar 1.18

to

Qz fi o,
r \*-/_..._j:,__ 

i 
,,

---11----)>j '
Qg

Gambar 1.19

(1.18a)

( 1.18b)

' *: ^ :,:r"-t3 ' :' "i' .: t:
-.- :.i'."- ---,:,111:- ii! i.lll
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%,- V, : Vz +,VB ( 1.18c)

Perhatikan bahwajenis muatan q (+ atau -) menentukan nilai (+) atau (-) dari potensial masing-
masing.

2. Bidang ekipotensial
Bidang ekipotensial adalah bidang di mana setiap titikpadabidang itumempunyai potensial yang

sama. Sebuah muatan titik akan mempunyai bidang ekipotensial berupa sebuah kulit bola (gambar

1.20). Bidang ini selalu tegak lurus pada garis gaya listrik. Tiap muatan listrik yang digerakkan pada

bidang itu tidak memerlukan usaha.

(a) Muatan positif (b) Muatan negatif

Gambar 1.20 Bidang ekipotensial

3. Energi potensial listrik
Bila titik P pada gambar 1.18 di atas diketahui memiliki muatan q', maka energi potensiol (Ep)

yang dimiliki muatan q' tersebut besarnya:

Ep=q' V

o
dengan:V=ki-t
sehingga:

, q'q
IjP=K- r

(1.19)

(1.20)

Apabila muatan uji +q' dipindahkan dari posisi awal (1) ke posisi akhir (2), seperti ditunjukkan
gambar 1.21, maka untuk perpindahan posisi ini diperlukan usaha. Besarnya usaha yang diperlukan
(f'/ n) samn dengan perubahan energi potensial AEp.

Wrz = AEP

Wrz=Epz-Epr

Dengan mengingat
diperoleh:

persamaan (1.20), akan

' Q'Q r Q'Q

t2 11
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rq' F +q' F

Gambar 7.27

Wtz =

,,iffiitffil',,.. lla,,',,,



;*g*i$iffi

atau

(7.27)

Persamaan (1.21) dapat ditulis dalam bentuk lain:

Wrz=q'(k 9 .-i.-11
t2 11

Dalamhal ini: k g 
=Vo dan k 9 

=V.12't1

Dengan demikian, besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji q' dari posisi
(1) ke posisi (2) dapat ditentukan dengan melihat beda potensial antara kedua posisi terseLut, yaitu:

(7.22)

atau secara umurn dapat ditulis:

(1.23)

Wu atau W = usahayang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari posisi awal (1)
ke posisi akhir (2).

q' = muatan uji
V, = potensiallistrikpadaposisi(1)
V2 = potensial listrik pada posisi (2)

V = bedapotensial antaraposisi(1) dan(2)

Harus diingat kembali bahwa besarnya usahasama dengan besarnyape rubahan energi potensial,
atau Wp = W = AEp, dalam satuan joule atau J.

Contoh soal 1.8

Sebuah muatan Q = 2 pC. Berapa potensial di titik P yang berjarak 10 cm dan di titik e yang berjarak
50 cm?

Penyelesaian:

a=2$C=2x10-6C
rp = 10 cm = 10 x 10-2m

re = 50 cm = 50 x 10-2m

\I - l-qYD 
- l! 

-'rp

= (9 x loel 
(2 x 10-6-)

' (10 x10-2)

= 1,8 x 105 volt = 180 kV

Va = k9
rq

= (9 x 1oo1 
(2 x 1o-6-t

(50 x10 2)

= 3,6 x 104 volt = 36 kV

rr!'iriii!;t.i:fii!"!a!t1*r.iiNil'N!.1::fri!:ii*itti6J;?l:treliite*irilq3&,isplil**rdrri
{i'#if *i::!i{r*ug1!il*1mj***ffi $ejq9$hnrs*idrl#*;,;uu*rrsr



1.

2.

Latihan 1.5

Berapa potensial di titik A yang berjarak 10 cm dan di titik
muatan yang besarnya 5 pC?

Hitung potensial di titikP yang disebabkan oleh
tiga muatan sumber seperti padaganrbar 1.22
berikut inil
(Petunjuk: Perhatikan tanda jenis muatan

masing-masing!)

B yang berjarak 20 crn dari sebuah

Gcnnbar 1.22

Contoh soal 1.9

Berapa usaha yang diperlukan untuk membawa elektron (q' = -1,6 x 10-1eC) dari kutub positif baterai
12 V ke kutub negatifnya?

Penyelesaian:

Dari kutub positif baterai ke kutub negatifhya, elektron mengalami penurunan potensial sebesar

V = -12Y
q' =-1,6x10-19C
W = AEp=q' .V

- (-1,6 x 10-1e) (-r2) = 7,92 x 10-18 joule

Latihan 1.6

Proton (q' = + 1,6 x 10-1eC) mengalami penurunan potensial 5 kV sewaktu bergerak antara dua
titik. Berapabesarnya perubahan energi potensial yang dialami proton tersebut?

Berapa besarnya usaha yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah proton
(q' = 1,6 x 10-1eC) menuju sebuah inti uranium yang bermu atan +L,47 x 1O-17C? Jarak pisah awal
kedua partikel adalah 6 x 10-11m dan jarak pisah akhirnya adaiah 2 x l-0-11m.

(Petunj uk: Gunakan persamaan ( 1. 21)) !

1.

Contoh soal 1.10

Dua keping logam masing-masing mempunyai potensial V1 = 12 volt
dan V2 = 6 volt, seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Berapa
usaha yang diperlukan oleh sebuah elektron untuk berpindah dari Vr
ke V2?

Penyelesaian:

V1 = L2 volt
Yz = 6 volt
q' =-1,6x10-19C

1 o-1e c

-10 pC

t6 Memahami Fisika SMK Kelas XII
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Wrz = e'(Vz-Vr)
- (-1,6 x 1o-1e) (6 - 12)

= 9,6 x 10*1e joule

Latihan 1.7

Beda potensial antara pelat-pelat logam seperbi gambar 1.24, ilJah
40 V. Berapa usaha yang harus dilakukan untuk membawa
muatan +3 C dari A ke B, dan sebaliknya dari B ke A?

Gctmbar 1.24

D. KAPASITOR

1. Mengenal kapasitor
Kapasitor atau hondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan

listrik. Pada dasarnya, kapasitor berupa dua keping utun d,ru l"-baran penghantar yang dipisahkan
satu sama lain dengan bahan isolator. Isolator pemisah ini sering disebut bahan d.i-elehtrik. Bentuk
sederhana sebuah kapasitor ditunjukkan pada gambar 1.25.

Keping Iogam

lsolator (dielektrik)

(a) b)

Gambar 1.25 Bentulz sederhana leapasitor

Kedua keping atau lembaran pada kapasitor ini diberi muatan sama tetapi berlainan jenis, keping
yang satu diberi muatan (+) dan keping yang lainnya diberi muatan (*). Secara keseluruhan kapasitor
itu sesungguhnya netral.

Macam-macam kapasitor
Berdasar bahan dielektrik yang digunakan, terdapat beberapa macam kapasitor yaitu kapasitor

mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor ud*., dun lrirr-lain. Gambar
1.26 memperlihatkan beberapa macam kapasitor yang sering digunakan daiam praktik.

Lembar logam

AB

Fil

i
T

Simbol kapasitor

Lampeng logam Hubungan ke pelat

(a) Kapasitor kertas

Lembar mlka

(b) Kctpasitor keramik

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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Katoda

Kertas dibasahi larutan
aluminium karbonat

Anoda (lembar
aluminium dilapisi

lapisan oksid)

(c) Kapasitor elektrolit (d) Kapasitor udara (kapasitor uariabel)

Gambar 1.26 Macam-maccrm kapasitor

Di samping itu, kapasitor dibedakan juga menjadi dua kategori, yaitukapasitor terkutu| (polar)
dan lzapasitor tak terkutub (nonpolar). Kapasitor polar menghendaki pemasangannya dalam rangkaian
Iistrlktidaleboleh dibalik,bagtart anodanya (+) harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggr
dan bagian katodanya (-) harus dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah. Pemasangan terbalik
dapat merusak kapasitor tersebut. Contoh kapasitor polar ialah kapasitor elektrolit (gambar I.26c).
Kapasitor nonpolar dapat dihubungkan dengan sumbermuatan secara sembarang.

Gambar 1.27 memperlihatkan simbol kapasitor
nonpolar dan polar yang biasa digunakan dalam
gambar-gambar bagan listrik.

Katoda

l-
sitor polar

Kapasitor nonpolar

Gambar 7.27
Simbol ha.pasitor nonpolar dan polar

2. Kapasitas kapasitor
Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan suatu kapasitor untuk

menyimpan muatan listrik dinyatakan dengan besar an kapasitas atau kapasitansi. Kapasitas lzapasitor
(C) didefinisikan sebagai perbandingan antara ftiuatan q yang tersimpan dalam kapasitor daru beda
p oten sial an tan'a kedua konduletornya.

/-- q t19L\v - v 
\L.HL/

dengan:

e = banyaknya muatan yang tersimpan daiam kapasitor (coulomb)
V = beda potensial antara kedua konduktor dalam kapasitor (volt)

C = kapasitas kapasitor (coulomb,/volt, dalam SI satuan tersebut diberi nama farad (F))

lfarad=lcoulomb/volt

kl A'
-lii rll,iLV,V

bffi}t.tt
Kapasitor keping sej aj ar

-JF
Anoda

'Jl
ii

Kapa

a. Kapasitas kapasitor keping sejajar
Pada kapasitor keping sejajar, masing-masing keping diberi

muatan q sama besar tetapi berlawanan tanda, yang satu (+) dan yang
lainnya (-). Luas kepingjuga dibuat sama (= A) dan jarak pisah antar-
kePing = d (gambar 1.28).

Keping tak berputar
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Kuat medan antara dua keping memenuhi persamaan (1.14):

no'q.rJ=^ qengano,=-
to"A

sehingga:

dengan:

C = kapasitas kapasitor keping sejajar (F)

eo = permitivitas udara atau vakum
e - permitivitas bahan penyekat

sr = pennitivitas relatif bahan penyekat

A = luastiapkeping(m2)

4 = jarakpisahkeduakeping(m)

(1.25)

(1.26)

Masukkan persamaan (1.25) ke persamaan (L.26),maka diperoleh:

(t.27)

Masukkan persamaan (1.27) ke persamaan umumkapasitas kapasitor (persamaan 1.24), sehingga
kita akan memperoleh persamaan kapasitas kapasitor untuk dua keping r"J'u;"r,

t=v
q

=- q.d

(1.28)

(7.2e)

atau

(1.30)



b. Definisi permitivitas relatif
Permitivitas relatif adalah perbandingan antara kapasitor dalam bahan penyekat (Ct) dan kapasitor

daiam udara atau vakum (Co).

(1.31)

Tabel
Permitivitas relatif beberapa bahan penyekat

9L
Co'

Gf-

Vakum
Udara

Air
Minyaktransformator
Silika campuran
mika

1,00000

1,00054

78,5

2,22

3,?B

7,0

Catatan:
Nilai permitivitas udara dan vakum hanya
berbeda sedikit, sehingga dalam perhitungan
sering dianggap sama.

Contoh soal 1.11

Tentukan kapasitas kapasitor keping sejajar yang mempunyai luas keping 1,5 cm2 dan jarak antara
kepingnya 0,3 cm. Diketahui bahan dielektriknyamika, dengan Er=7,0 dan eo = 8,85 x 10-12 C2Aim2.

Penyelesaian:
A = 1,5 cm2 = I,5 O2l x 10-am2
d = 0,3 cm = 0,3 x 10-2m
tr = 7r0
ro = 8,85 x 16-tz gz4q*z

A
C = t".tni

d

= (7,0)(8,85 x ,O-"1 #*F
= 3,098 x 10-12F

= 3,098 pikofarad (pF)

Latihan 1.8

Sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai luas keping 2000 .*' drrl t"rpisah 1 cm satu sama lain.
Tentukanlah: .

a. kapasitas kapasitor bila bahan penyekatnya udara deng€rn ro = 8,85 x !O-r2 C2ArTm2;

b. kapasitas kapasitor bila bahan penyekatnya silika campuran dengan s, = 3,78.
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Gambar 1.29
Susunan seri kapasitor

Qr=Qz=q3=q (1.32)

2) Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor gabungan sama dengan jumlah beda potensial ujung-
ujung tiap kapasitor.

V=Vt+V2+V3

3) Kapasitas gabungannya dapat ditentukan dengan persamaan:

3. Susunan kapasitor
Beberapabuahkapasitordapatdisusunmenjadisaturangkaiansecaraserl aLauparalel.

a. Susunan seri kapasitor

Beberapa kapasitor yang disusun secara seri seperti gambar
1.29, akan berlaku:

1) Muatan pada masing-masing kapasitor adalah sama, yaitu
sama dengan muatan gabungannya (q).

1111
cq c1 'c2 'c"

Jika masing-masing kapasitor besarnya sarna, maka berlaku:

C" = Fc' -n

C, .C"us= 6'1g,

tl. Susunan paralelkapasitor
Pada susunan paralel beberapa kapasitor (gambar 1.30),

berlaku:

1) Beda potensial masing-masing kapasitor sama dan bernilai
sama dengan potensial sumber

Vr=Vz=Vs=V (1.37)

(1.35)

dengan:

n = banyaknya kapasitor yang disusun seri

Khusus untuk dua buah kapasitor yang disusun seri, kapasitas kapasitor gabungannya diten-
tukan dengan persamaan:

( 1.33)

(1.34)

( 1.36)

C1
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Gambar 1.30

S usunan pcLralel kap asitor



2) Muatan kapasitor gabungan sama denganjumlah muatan masing-masing kapasitor
r lr,. ri,.,,,i:iirltf li :'i:ri:i.r;,,r1:,.tliri li..::t, itt:,
: rr:,,irt l: ::;ii:ii:lli'it;:i:iti ::i:1. ti:rtliilii:li:: ::,,:,;:l

q=qr.+q2+qi (1.38)

3) Kapasitas kapasitor gabungan dapat ditentukan dengan persarnaan:

(1.3e)

Jika masing-masing kapasitor besarnya sama, maka berlaku:

Cu =.x nC (1.40)

dengan:

n = banyaknya kapasitor yang disusun paralel

Contoh soal 1.12

Dua buah kapasitor Ct= 2 prF dan Cz = 4pF disusun secara seri dan ujung-ujungnya dihubungkan ke
sumber tegangan 12 v olt. Hitunglah :

a. kapasitaskapasitorgabungan;
b. . muatan dan beda potensial masing-masing kapasitor.
Penyelesaian:
Cr = 2pF
Cz = 4lF
V = L2volt
a. Kapasitas kapasitor gabungan

C,.C"
11vs - cr+c,

2.4 8 ,/ -=r*1 = 6 =I/s'*F
b. Muatan dan beda potensial masing-masing kapasitor

c- =Q"tsv
<> q =Cc'V

-'r7/ I- L/J .,2=16pC
Pada susunan seri, muatan masing-masing kapasitor sama dengan muatan gabungan
g=et=e2=16pC.

Beda potensial masing-masing kapasitor:

er
v1=Cl

16pC
= zpf =Svolt

ez
Vo=^'v2

= 4 volt4pf

Memahami Fisika SMK Kelas XII
.. .. i. s .., !s- ,...ar.. q;.. ,.!"ia;-.".if



i'$,'lii01,ll.r*riiirf i:r$$!tl*ii:iiilli{ilf.i{l!tl

Latihan 1.9
.;l;ir.ll:r,l,itrtf r*i:il;lur;lt{:i:r:r:'llltilt*i:;tl:.l

Dari keterangan gambar di bawah ini, tentukanlah:
a. kapasitaskapasitorgabungannya;
b. muatan dan beda potensial masing-masingkapasitor.

Vao = 18 volt

Gambar 1.31

Contoh soal1.13

Dua buah kapasitor Ct = 20 pLF dan Cz = 50 pF dipasang secara paralel dengan beda potensial ujung-
ujungnya 12 volt. Tentukanlah:
a. kapasitaskapasitorgabungannya;
b. muatan masing-masing kapasitor dan muatan gabungannya.
Penyelesaian:

C:. = 2O pF; Cz = 50 pF;dan V = L2Y
;. Kapasitaskapasitorgabungannya

Cs =Cr*Cz=20+50=70prF
b. Muatanmasing-masingkapasitor

Qr = Cr.Vr ; denganVr=Vz=V=12V
= 20 .12=249 Ug

q2 - C2. Vz = 50. 12 = 669 U6
Muatan gabungannya:
q - Qr+Qz= 240+600= 840pC

i'li8tr.!*:iti!-:l\:$rlli$,.$tiiiliSl{ii'l]H'!nlitrl*$j$i

Latihan 1.10
l';t**,ir,Xlxlr,:r.riill;r*ritr!i;r,r!ls,.w:liiial*r

Dari keterangan gambar t.32, tentukanlah:
a. kapasitaskapasitorgabungannya;
b. muatan masing-masing kapasitor dan muatan

gabungannya.

Contoh soal1.14

Tiga buah kapasitor disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah:
a. kapasitasgabungannya;

b. muatan padakapasitor C1;

c. muatan pada kapasitor C2 dan C3,

Penyelesaian:

a. Kapasitasgabungannya:

Cs = Cz+Cs

= 2+4= 6pF

1t1
cs -c1'cn

!r!,i ..,!ii.,. ritrjlrl .,;iir,r..ir,rit!rrj i..!,1!rrri;::,,:ri.rrt :..

U2-JUr

Gambar 7.32

Cz=2PF

Vab = 12 volt

Gambar 1.33

,ir). ..ii 1.rr!,r!:.r.i.fir.!,.r..!.r!
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c, . c""
.F1_) vg - 

^ 
,ivl = v2B

3x6 18

3+6 9
=2 pF

b. Muatan pada C1 dengan Vu6 = 12 volt:
Muatan gabungan:

q - Cg.Vut

= 2.12= 24 $C

C, dan Cr., dapat dianggap seri seperti ditunjukkan gambff di bawah ini:

C1 C23

Sehingga: q=ql =e2J=24 pC

c. Muatan pada C2 dan C3

q - q2,s=24 PC

q2 = :'. e23 =\'zs

c' 4
Qe = .f Qzs= 

U

2

6.24=8pC

.24 = 16 pC

Latihan 1.11
.",., i., r.rr.,.. ;...,,1

Tentukanlah kapasitas kapasitor gabungan menurut susunan kapasitor seperti gambar di bawah ini!

2pF

ril--l-
L-J'tr

6pF 2ptF

-l H t-'tt-l-i'J- -l-LHHI
C6
l-{I

4. Energiyang tersimpan dalam kapasitor
Energi yang tersimpan dalam kapasitor merupakan energi potensial muatan-muatan. Energi itu

tersimpan di dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh kapasitor itu. Besarnya energi yang tersimpan
dalam kapasitor sama dengan besarnya usaha pemberian muatan.

Apabila pemberian muatan itu dimulai sejak kapasitor bermuatan nol, kemudian sedikit demi
sedikit dipindahkan dari salah satu keping ke keping yang lain, maka setelah sejumlah muatan q
dipindahkan, beda potensial antarakedua keping adalah: ! = q/C.
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Beda potensial awal sama dengan nol, maka beda potensial rata-rata ( V ) selama proses pemindahan
muatan ini ialah;

Besarnya usaha yang diperlukan ialah:

\/ o+V o*%
,==- g.t

24

1q
2C

w = qV
1q= q(rc)

w= 1d' 2C

1 (CD2

2C
.,r.1.....1..r'.'

1

w= icv2
2

w = L,"-
2lq)

IY,

,w= rlov

Karenaq = CV, maka persarnaan (6.41a) dapat ditulis:

(1.41,a)

(1.4lb)

(1.41c)

(7.41)

w* atau

Karena C = +, maka dapatjuga ditulis:

atau

Jadi, besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat kita tentukan dengan persamaan:

1 1 1q,w=;CV2= irr=it
Contoh soal1.15

Sebuah kapasitor 1000 pF dihubungkan dengan sumber teganganT2volt. Hitunglah:
a. muatan kapasitor itu;
b. energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor.

Penyelesaian:

C = 1000 FF = 1000 x 10-6F
V = 12 volt
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b.

Muatan kapasitor:
q _ C.V

= (1000 x 10-6) (12)

= 1,2 x 10-2C

Energi kapasitor:
1w = iqv
1

= ,o,z x 10-2) (12)

= 7,2 x 10 2 joule
atau

1W = =C^P2

1= i (to+) ttz)z
2

= 7,2 x 10-2 joule
i:i1lri.{l:;iiiiirilltl!1ik'.Sf ii!1,}${;,lil*iif !l!l;1,:,nii$i*fi i

Latihan 1.12
" 

'; . .' 'c9 ,. e'.r&.".s qis:'

1. Kapasitor dengan kapasitas 100 pF dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Hitunglah:
a. muatan kapasitor itu;
b. energi listrik yang dapat disimpan kapasitor.

2. Dua buah kapasitor 6 pF dan 10 trrF disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan
110 V. Hitunglah energi yang tersimpan gabungan kapasitor itu!

A.

1.

SOAL LATIHAN BAB 1

Soal pilihan ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Ada empat buah titik A, B, C, dan D bermuatan listrik. Titik A menolak titik B, titik B menarik
titik C, dan titik C menolak titik D. Jika muatan D negatif, maka muatan yang lain berturut-
turut:
A. titik A positif, B positif, dan C negatif
B. titik A positif, B negatif, dan C negatif
C. titik A negatif, B positif, dan C positif
D. titikA negatif, B negatif dan C negatif
E. titik A positif, B positif, dan C positif

Tiga titik bermuatan listrik yang sama jenis dan besarnya, terletak pada sudut-sudut segitiga
sama sisi. Bila gaya antara dua titik hermuatan tersebut adalah F, maka besarnya gaya pada

2.

setiap titik adalah ....

A. FJ5

B *"Jd
c *uJa

D. FJ'

E. %r^t,

Memahami Fisika SMK Kelas XII
,i.ri;i: r.iiijitrirr:t::t,ri{t:, I i r.ri1..rt.,1 r.,!j!i ri1



3. Suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Pada titik-titik sudut A, B,
dan C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar -2 x 104 C dan 3 x 10-6 C, maka besar gaya
Coulomb di titik C ialah ....

?"
I'

&
Qz

{
Qg

Pada gambar berikut diketahui Qr = Qs = 5 FC, Qz= 40 pC, dan r = 2 m.

Gayayang dialami oleh muatan Q, ialah .,..

A. 0,3018N

B. 0,45JtN

C. O,SJ2 N

D. 0,6J'N

E. O,gJ2 N

Dua partikel masing-masing q, dan q, yang tidak diketahui besar dan jenisnya, terpisah sejauh d.
Antara kedua muatan itu dan pada garis penghubungnya terdapat titik P dan berjarak %3 dari
e1. Bila kuat medan di titik P sama dengan nol, maka:

A. muatan e1 dan e2 merupakan muatan-muatan yang tak sejenis

B. potensial di titik P yang disebabkan oleh q, dan q, sama

C. potensial di titik P sama dengan nol
D. besar muatan et = 2 kali besar muatan q,
E. besar muat4n e1 = 4 kali besar muatan q,

Dua buah muatan listrik masing-masing bermuatan Q, = 4 C dan Q, = 9 C terpisah sejauh 1

meter. Q2 berada di sebelah kanan Q1. Sebuah titik yang mempunyai kuat medan listrik nol
terletak ... .

A. 0,5 meter di sebelah kanan Q,
B. 0,5 meter di sebelah kanan Q,
C. 1,0 meter di sebelah kiri Q,

7 . Di dalam tabung dioda, elektron keluar dari katoda dipercepat oleh anoda yang berada pada potensial
300 volt (arus searah) terhadap katoda. Berapa kecepatan elektron waktu sampai di anodajika
massa elektron-elektron 10-27 gram dan muatan elektron adalah 1,6 x 10-1e C? Anggap bahwa
elektron keluar dari katoda dengan kecepatan nol.

A. 9,8 x 108 cm/detik
B. 3,3 x 108 cm/detik
C. 5,6 x 108 cm/detik
D. 3,3 x 10e cm/detik
E. 2,1 x 108 cmldetik

Sebuah titik berada padajarak r dari sebuah bola konduktor yang bermuatan Q. Jari-jari bola
konduktor tersebut I cm. Apabila pada titik tersebut kuat medan iistriknya 2}Y/rndan potensial
listriknya 80 volt, besarnya Q = ....

A. 0,6 N
B, 0,7 N
C. 0,8 N

A. 2,2xI}-sC
B. 2,7 x \O-eC

C. 2,2xLO-8C

D. 0,9 N
E. 1,0 N

D. 2,0meter di sebelah kanan Q,
E. 2,5 meter di sebelah kiri Q,

D. 2,7 x lO4C
E. 4,5 x 10-8C

5.

..,. 27 .;ltrri$fa,.,, lt;
. .,9,tj::!Jr!:i::i::rii

. ! -' .,
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9. Duakepinglogamsejajar diberimuatanlistrikyangsamabesarnyadanberlawanantanda. Kuat
medan listrik di antara dua keping itu ....
A. berbanding lurus dengan rapat muatannya
B. berbanding terbalik dengan rapat muatannya
C. berbanding terbalik denganjarak kuadrat antara kedua keping
D. berbanding lurus dengan jarak antara kedua keping
E. arahnya menuju ke keping yang bermuatan positif

10. Dua keping logam yang sejajar dan jaraknya 0,5 cm satu dari yang lain diberi muatan listrik
yang berlawanan, sehingga timbul beda potensial 10.000 volt. Bila muatan elektron sama dengan
L,6 x 10-1eC maka besar dan arah gaya coulomb pada sebuah elektron yang ada di antara kedua
kepingialah....
A. 0,8 x 10-7N, arah ke atas

B. 0,8 x 10*17N, arah ke bawah
C. 3,2 x 10-13N, arah ke atas

D. 3,2 x 10-13N, arahke bawah

E. 12,5 x 1024N, arah ke atas

11. Segumpal awan mempunyai potensial 8 x 106 volt terhadap bumi. Ketika terjadi kilat antara
awan dan bumi, suatu muatan listrik sebesar 40 coulomb dilepaskan. Banyaknya energi yang
hilang pada peristiwa itu ialah ....

A. 5,0 x 10-6joule D. 1,6 x 108joule

B. 2,0 x 105 joule E. 3,2 x 108 joule

C. 5,0 x 106 joule

12. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas perrnukaannya masing-masing
1 m2, dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm dan permitivitas relatifnya
= 2. Jika ro = 9 x 10-12, maka kapasitas kapasitor ini ....

A. 0,35 mF D. 0,10 mF
B. 0,25 mF E. 0,05 mF
C. 0,18 mF,

13. Tiga buah kapasitor kita rangkaikan, maka:

A. jika dihubungkan seri, potensial masing-masing kapasitor sama dan muatan masing-masing
kapasitor tidak sama

B. jika dihubungkan paralel, muatan masing-masing kapasitor sama dan potensial masing-
masing kapasitor tidak sama

C. jika dihubungkan seri, potensial rangkaian sama dengan potensial masing-masing kapasitor
dan jika dihubungkan paralel muatan masing-masing kapasitor sama

D. jika dihubungkan seri muatan masing-masing kapasitor sama dan potensial masing-masing
kapasitor tidak sama

E. jika dihubungkan paralel, potensial masing-masing kapasitor dan muatan masing-masing
kapasitor sama

14. Tiga buah kapasitor masing-masing 4pF, 6pF, dan 12prF disusun seri kemudian ujung-ujungnya
dihubungkan dengan tegangan 90 volt. Bedapotensialpadakapasitor 12pFia1ah....

A. 15 volt D. 60 volt
B.3Ovolt E.7\volt
C. 45 volt



pada kapasitor yang berkapasitas c diberikan muatan listrik sebanyak q, sehingga padanya timbul

beda poiensial V. Besar energi dalam kapasitor tersebut adalah ....

c iuo
16. Tiga buah kapasitor yang kapasitasnya sama besar yaitu c' Ketiga kapasitor ini dipasang seperti

pa]h gatttbar. fapasltas pengganti antaratitikAdan B adalah ....

A. 3C

Bic
C. 2C
D. 2l3c
E. 3l2c

17. Lima kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas F disusun seperti gambar di bawah' Kapasitas

r_r.FL-t-,",-F
c

18. Tiga buah kapasitor masing-m asing 24 pF, 12 pF, gutt.-8 pF jika disglun3gri {3n ujung-qjungnya

dihubungkan dengan tegangan 110 volt akan memberikanlnergi Ws' Jika disusun paralel dan

ujung-ujungnya dihubungkan dengan tegangan 110 volt akan memberikan energi wp'

P-erbandingan antaraWs danWp adalah ""

D.

E.

A.

B.

in*
iar

ie"
iev

pengganti susunan tersebut adalah ....

A. V5F
B. 3/7 F
c. 2u3F
D. 22/3F
E. 5F

A. 1:1
B. l.L:4
C. 4: lL

cHF

19. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 10-5 F yang p9lnah dihubungkan untuk beberapa saat

lamanya pada beda potensial 550 V, kedua qi"its"id any!'unskan dengan uiung-ujung sebuah

kapasitor lain dengan kapasitansi + t fOS Fiangtidakbermuatan. Energiyangtersimpan di

dalam kedua kaPasitor ialah'..'

D. 11: L

E. 1:11

D. 7,25J

E. 1,50 J
A. 0,25 J
B. 0,50 J
c. 0,00J

B. Soal uraian

.lawablah dengan singka|ieras, dan benarl

1. Apayang dimaksud interaksi elektrostatik? Jelaskan!

2. sebutkan pernyataan hukum coulomb dan nyatakan bentuk persamaannya!



.).

4.

Dua muatan 1,0 x 10-e C dan 9,0 x 10-e C terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan besar gaya listrik
pada masing-masing muatan, ketika berada:

a, diudara;
b. dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3.

Pada keempat titik sudut sebuah persegi yang panjang sisinya 30 cm terdapat muatan berturut-
turut +5 pC, -5 pC, + 5 pLC, dan -5 pC.
Tentukan besar gaya yang bekerja:
a. padamasing-masingmuatan;
b. pada muatan uji +5 ;rC yang diletakkan di pusat persegi.

Jelaskan yang fimaksud:
a. medanlistrik;
b. kuat medan listrik.

Kuat medan listrik pada suatu titik yang diakibatkan oleh muatan 8,0 x 10-5C ialah
4,5 x 1- 06 N/C. Berapakah Sarak titik tersebut dari muatan B'0 x 10-5C?

Duabuah muatan +1,8 x 10-7C dan -1,8 x 10-7C terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar dan arah
kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan ini!

Diketahui sebuah muatan titik 4 pC.

a. Tentukan potensial listrik pada jarak r = 2O cm dan r = 50 cm dari muatan itul
b. Berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,04 pC dari titik pada

r = 50 cm ke titik pada r = 2O crr'?

Sebutkan faktor-faktor yang menentukan besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar?

Tiga kapasitor dengan kapasitas masing-masing 2 pF, 4 trrF, dan 6 pF disusun seri dan ujung-
ujungnya dihubungkan ke tegangan sumber 22volt. Hitung:

a. kapasitas total;
b. muatan dan beda potensial masing-masing;

c. muatan total;
d. energi yang tersimpan dalam sistem.

5.

6.

7.

8,

9.

10.
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LISTRIK ARUS SEARAH

STANDARKOMPETENSI : Menerapkan konsep listrik arus searah

KOMPETENSI DASAR : 2.1 Menguasai hukum kelistrikan arus searah

2.2 Menguasai hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus

2.3 Menghitung daya dan energi listrik arus searah

TUJUANPEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu:
. mendeskripsikan dan merumuskan konsep arus listrik dan beda

potensial;
. mendeskripsikan dan merumuskan hukum ohm;
. mendeskripsikan dan merumuskan hambatan listrik;
. mendeskripsikan dan merumuskan hukum I Kirchoff;
. menyusun rangkaian listrik arus searah dengan menggunakan

komponen-komponen hambatan, penghantar, sumber arus searah,
dan alat ukur listrik;

. menganalisis hubungan arus, beda potensial, dan hambatan listrik

dalam rangkaian listrik sederhana;
. menganalisis hubungan arus, beda potensial, dan hambatan listrik

dalam rangkaian majemuk dengan menggunakan hukum ll Kirchoff;
. mengidentifikasi macam-macam sumber arus searah;
. memformulasikan hubungan antara arus, hambatan dan tegangan

listrik dengan energi dan daya listrik;

. menentukan besarnya daya dan energi listrik arus searah.

Kalau pada bab 1 kita mempelajari muatan listrik dalam keadaan tidah mengollr (listrik statik),
maka pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana muatan listrik dalam keadaan mengalir, yang
disebut listrik dinamis. Pembahasan iistrik mengalir dalam bab 2 ini, dibatasi pada rangkaian listrik
dengan sumber listrik arus searah.

A PENGERTIAN ARUS LISTRIK DAN BEDA POTENSIAL

Ada beberapa asas penting yang perlu Anda ingat dan pahami kembali, yaitu sebagai berikut:
o terdapat duajenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif;
. muatan positif ada pada inti atom, sedangkan muatan negatif ada pada elektron;
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r elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain, sedangkan inti tidak dapat berpindah;
r atom-atompenghantar (konduktor) memiliki elektron-elektronbebas yangsangatmudah berpindah

dari satu tempat ke tempat lain di dalam penghantar itu;

' muatan listrik dapat bergerak (mengalir) jika ada beda potensial (tegangan).

Dari beberapa asas tersebut, kita dapat mengatakan bahwaarus listrih, ditimbuttean olehmuatan
listrik yang berpindah atau muatan listrik yang bergerah,. Bila dalam suatu penghantar terus-menerus
terjadi perpindahan muatan atau elektron, maka berarti dalam penghantar itu teriadi arus listrik.

<-- Arah arus,listrik (i)

Gambar 2.7 Arah arus dan arah aliran elektron

Gambar 2.1 memperlihatkan elektron-elektron berpindah (mengalir) dalam suatu kawat penghantar
dan mengarah ke satu arah. Tetapi harus diingat bahw aarah arus listrikharuskita katakan berlawanan
dengan q,r(rh aliran elektron.

Apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Mengalirnya arus listrik kejadiannya serupa dengan
mengalirnya air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, ogar
teriadi arus listrik pada suatu penghantar maka ujung-ujung hawat penghantar itu hurus dibuat
berbeda potensialnya: ujung yang satu potensialnya harus lebih tinggi daripada ujung yang I ain. Beda
potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik, sering disebut tegangan tistrik.

1. Kuat arus listrik
Kuat arus listrik (sering hanya disebut arus saja) didefrnisikan sebagai jumlah muatan yang

mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuarr waktu. Jadi, bila seiumlah muatan
q mengalir melalui penampang penghantar dalam waktu t, maka kuat arus i yang mengalir besarnya:

(2.1)

dengan:

q = jumlah muatan yang mengalir (coulomb)

t = waktu (detik)

i - kuat arus listrik (ampere, disingkatA)

l ampere = 1 coulomb/detik

Contoh soal2.1

Pada sebuah kawat penghantar, setiap menitnya rnengalir muatan sebesar 3200 pC. Hitunglah:
a. kuat arus yang mengalir;
b. banyaknya elektron yang mengalir.

Penyelesaian:

a. q =3200pC=3,2x10-3C

. q 3,2x10t =;=- 60 =5'3x10-bamPere

.q
t

,32'i

a-)- ri\\t-l

e O*
O*O
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b. Besarnya muatan satu elektron:

e = 1,6 x 10-19 coulomb

Banyaknya elektron yang mengalir:

q _ 3,2x10-3

e 1,6 x 10-1e

= 2x1016elektron

' ,,'':'-

L,atihan2,!

Pada suatu kawat penghantar, mengalir arus sebesar 3 ampere selama l menit. Hitunglah:
a. besarnya muatan yang mengalir.pada kawat penghantar;

b. banyaknya elektron yang mengalir.

2. Hukum Ohm dan hambatan listrik
Pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama George Simon Ohm (7789 - 1854),

menemukan hubungan antara arus dan tegangan listrik. Kucrt arus yang mengalir padq. suatu kawclt
penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Pernyataan ini disebut hukum Ohm.
Dalam bentuk persamaan, hukum ini ditulis:

V=i.R (2.2a)

Dalam persamaan tersebut, R dapat dianggap sebagai tetapan kesebandingan. Tetapan ini
selanjutnya disebut lrornbatan listrik (resistor). Persamaan (2.2a) dapaLjuga ditulis:

Q.2b)

dengan:
i - kuat arus (ampere)
V = teganganataubedapotensial(volt)
R = hambatan (ohmatau O)

Dari persamaan hukum Ohm ini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kuat arus yang mengalir daiam suatu kawat penghantar (yang tidak mengalami perubahan suhu)
besarnya:
. sebanding d.engan tegangan yang menimbulkannya;
r berbanding terbalik dengan hambatan kawat penghantar.

a. Hambatan listrik

Percobaan-percobaan yang teiiti menunjukkan bahwa fr.qmbatan suatu penghantar besarnya:
. sebanding d,engan panjang penghantar (I). Artinya, semakjn panjang kawat maka hambatannya

semakin besar.
. berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar (A). Artinya, semakin luas penampang

penghantar maka hambatannya semakin kecil.
t sebanding dengan hambatan jenis dari bahan kawat (p). Artinya, jika bahan kawat penghantar

memiliki hambatan jenis yang besar maka hambatan penghantar dari bahan itu besar, 
!ri:\. ,i:ir:.r .,r..:r*1.,:. ,.:r:i:,i:.

,iiiXl-'i:*,iir;$
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Ketentuan tersebut dinyatakan dengan persamaan:
'",.."';;.-. .1 :r -L- ''
: 4iP"X,''

I " - "ir..

dengan:

(2.3)

(2.4)

p-
t-
A=
R=

harnbatan jenis kawat penghantar (ohm.m)

panjang kawat penghantar (m)

luas penampang kawat (m2)

hambatan kawat penghantar (ohm aJag"p) ._ !

'':I
ii
:1

persamaan:

b. Pengaruh 
"lrnU 

prltadan hampatan jgnis.. 
,

Hambatan suutir p""dfruirtar ternyata dipengaruhijuga oleh siz nu p,urglrin;;;Hilit^disebabkan,
hambatan jenis suatu.ikayvat penghantar akan berubah jika suhunya berubah. Harnbatan jenis
penghantar akan berubah secara linear jika terjadi perubahar-r suhu, yang ditunjukkan dengan

dengan:

po = hambatanjenis penghantar mula-mula (ohm.m) :

pt = hambatan jenis penghantar setelah suhunyaberubah (ohm.m)

cr = koefrsien suhu (per oC 
atau 

oC-1)

At - perubahan suhu (oC)



Karena hambatan penghantar ditentukan oleh besarnya harnbatan jenis, maka besarnya hambatan
selain ditentukan oleh panjang dan luas penampang, juga ditentukan oleh suhu. Hubungan antara
hambatan dan suhu dinyatakan dengan persamaan:

L.."iir.,. ,iil "...:::r,l'r :l,.l:,ri,.l

&;R,(1+oAt) (2.5)

dengan:

Ro = hambatan penghantar mula-mula (ohm)

Rt = hambatan penghantar setelah suhunya berubah (ohm)

Semakin tinggi suhu suatu penghantar, hambatannya semakin besar. Hal itu disebabkan, hambat
jenis suatu penghantar akan bertambah besar apabila suhunya meningkat.

Contoh soal2.2

Sebuah bola lampu yang memiliki hambata n 440 A dipasang pada suatu tegangan 220V . Berapakah
kuat arus yang mengalir melalui lampu itu?

Penyelesaian:

R - 440Q danY=220Y
i -?

v 220t =E = n* =o'5A

Contoh soal2.3

Sebuah kawat penghantar pa4jangrrya 1 km dan diameternya 4 mm. Bila hambatan jenisny a 6,28
x 104 ohm.m, berapa besar hambatan kawat tersebut?

Penyelesaian:
I - 1km=1000m
D = 4mm=4x10-3m

A = n , = "\' - 
(3J4) (4-x 10-3)2 

= l,2'x 10{ m244
p - 6,28x10aohm.m

t ^ (1000)
R - p A =(6,28x to{) ;;ft; =b,o24ohm

Contoh soal2.4

Hambatan jenis bahan tembaga keras pada suhu 15oC adalah L,75 x 10{ ohm.m, dengan koefisien
suhu 0,0040C-1. Berapahambatjenis logam tersebut pada suhu 50oC?

Penyelesainn:

to = 15oC

f, = 50oC

At = 50- 15 = 35oC

fu = 1,75 x 104 ohm.m
fu='l
FL

pr = po (1 + aAt)

= (I,75 x 104) (1 + 0,004 . 85) = 2,45 x 10a ohm.m



3.

Latihan 2.2

Sebuah setrikalistrikmengambil arus lOAjikadihubungkandengantegangan 22}voIl. Berapakah
hambatan setrika tersebut?

Berapakah hambatan sebatang besi yang panjangnya 2 m, penampangnya berbentuk lingkaran
dengan j ari-j ari 5 mrn, dan hambatan j enisnya 1 0-' ?

Bahan kawat tembaga luna\ pada suhu 15oC mempunyai hambat jenis 1,67 x 104 ohm.m dan
koefisien suhunya 0,0037oC-'. Berapa hambatjenis kawat tersebut bila suhunya naik rnenjadi
500c?

3. Hukum Kirchoff I

Menurut hukum Kirchh off I, j u mlah ar u s y ang mas u k p ada s u atu
titik percabangan sama dengan jumlah orus yctng heluq.r dari titilt
p er cabang an itu. D ari gambar 2. 2 diperoleh :

Xi-r.rrk= Xikulr",

i1+i2+is=ia

Latihan 2.3

Dari gambar di samping ini, berapa kuat arus i dan ke
mana arahnya?

B. ALAT UKUR LISTRIK (MATERI PENGAYAAN)

1. Macam-macam alat ukur listrik
Alat ukur yang biasa digunakan dalam peng-

ukuran besaran-besaran listrik yaitu: amperemeter,
voltmeter, meter dasar, multitester, dan osiloskop.

a" Amperemeter, va|tmeten dan meferdasar

Amperemeter digunakan untuk mengukvr lzuat
arus listrik, sedangkan uoltmeter digunakan untuk
mengukur beda potensial alau tegangan listrik.
Pada masa sekarang, kedua alat tersebut sudah
dirangkum dalam satu alat yang disebut meter
dasar (basic meter). Jadi, meter dasar dapat
berfungsi sebagai amperemeter atau voltmeter.

Gambar 2.2

Gambar 2.4
Meter dasar (basicmeter) dapat berfungsi

s eb ag ai amp erefti. et er (p en g u k u r aru s li strih)
dan uoltmeter (pengukur tegangcln hstrih)

/f\

(e)

ijiti.:ti:iirl.,il,, 36

Gambar 2.3

*\-*'

rht (b)
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Gambar 2.5 memperlihatkan sebuah meter
dasar, dengan bagian-bagian sebagai berikut:
1) Binding posf untuk memilih batas ukur

maksimum;

2) Sakelar pemilih fungsi (voltmeter atau
amperemeter);

3) Ground (nol);

4) Penyetelnol;

5) Petunjuk fungsi alat (A atau V);
6) Skalapengukuran.

Waktu digunakan untuk mengukur, ampere-
meter dirangkai seri sedangkan voltmeter dirangkai
paralel dengan rangkaian listrikyang diukur arus
dan tegangannya. Perhatikan gambar 2.5!

b" JMtr/fffesfer

Gambar 2.5
Merangkai amperemeter dan u oltmeter

dalam rangkaian listrik; untuk mengukur
kuat arus, tegangan, dan hambatan d.alam

rangkaian itu

Gambar 2.7 Multitester analog

Voltmeter

'-l

i ,??F*il" '
[-t'jpq !.,-t/

Baterai

^ Multitester, yang sering disebut juga multimeter atau auo-meter, adalah alat ukur yang ber-fungsi sekaligus sebagai amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter (pengukur hambatan listrik). Di
samping itu, multimeter dapat digunakan dalam pengukuran arus listrik s earahmaupun arus listrik
bolak-balik' Gambar 2.6 memperlihatkan multitester yang menggu"rk^"J'a;; p"r"":"r. 

"ntuk 
pe-

nunjukan ukuran; sedangkan gambar 2.7 adalahmultitester yang dapat menyatakan langsung angka(nilai) besaran yang diukur.

Jarum
pengukur

Gagang
pengatur

batas ukur
maksimum

. Skala
pengukuran

Pengatur kalibrasi
nol

Pengatur 0 ohm

Terminal positif
Terlninal negatif

Gambar 2.6 Multitester digitat

2. Penggunaanmultimeter

- Seperti telah dijelaskan di muka bahwa, multimeter dapat berfungsi sekaligus sebagai amperemeter,
voltmeter, dan ohmmeter. Selain itu, multimeter juga dapat digunakan rlr.tui -eng.,fkur arus searah
maupun arus bolak-balik' Berikut ini marilah kita lihat lagi lebih saksama bagian-ilag'ian multimeter
beserta fungsinyamasing masing (lihat gambar 2.g)l
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a. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu menggunakan multimeter

1) Sebelum melakukan pengukuran,
pastikan bahwa sakelar pengatur batas
ukur maksimum sudah tepat, sesuai
dengan perkiraan besar arus, besar
tegangan atau besarhambatan yang akan
diukur. Biasanya ditentukan batas ukur
maksimum = 2 x besar nilai besaran
yang diukur.

Jika besar arus, tegangan, atau
hambatan yang akan diukur tidak dapat
diperkirakan, cobalah mengubah sakelar
pengatur dari yang batas tertinggi ke
batas ukurnya terendah secara bertahap.

Untuk melakukan pengukuran arus
searah (DC), perhatikan titik (+) dan (-)
kawat yang diukur harus sesuai dengan
jarum peraba (+) dan (-)" Jangan sampai
terbalik.

ekala
hambatan

skala
tegangan

skala arus

konversi untuk
skala hambatan

pengatur 0

hambatan

batas ukur
mak-qimum
tegangan AC

terninal
positif, kabel
merah (+)

t\

3)

Jarum penunjuk
skala ukurm

Terminal positif
untuk pengukuran
arus DC

Batas ukur
maksimum
tegangan DC

sakel ar
pengatur

terminal negatif,
kabel hitan (-)

Batas ukur maksimum
srus DC

Gambar 2.9
Memilih batas ukur mahsimum

tegangany0ng sesuai

multimeter

ffikabel dan jarum peraba

Gambar 2.8 Fungsi bagian bagian mutlimeter

4) BiIa saat mengukur kita akan memindahkan sakelar pengatur dari satu batas ukur ke batas
ukur yang lain, pastikan bahwa jarum peraba (+) dan (-) sudah terlepas dari kawat yang diukur.

b. Mengukurtegangan DC dengan multimeter

Rentang tegangan (beda potensial) yang dapat diukur dengan multimeter yaitu anta-ra 0 - 1000 volt
Adapun batas ukur maksimum tegangan yang dapat kita pilih; 2,5V, 10V, 25V ,250V , dan 1000V.

Larug kah - larug krh p e ng uku r e n :

1) Pilihlah salah satu batas ukur maksimum tegangan yang
sesuai dengan perkiraan besar tegangan yarrg akan kita ukur,
dengan cara memutar sakelar pengatur. Misalnya, bila per-
kiraan tegangan yang akan kita ukur sekitar 12 V, maka
batas ukur maksimum yang kita pilih adalah2 x L2Y =
24 V. Pilihan yang mendekati nilai itu adalah 25V (gambar
2.9).

2) Pengukuran dilakukan denghn menyentuhkan jarum
peraba (+) ke titik (+) salah satu ujung kabel danjarum
peraba (-) ke titik (-) ujung kabel yang 1ain, sehingga antara
multimeter dan lampu (hambatan) terhubung secara paralel
(lihat gambar 2.10).

3) Bacalah hasil pengukuran dengan melihat nilai pada garis
garis skala DCV sesuai dengan batas ukur maksimum yang
kita pilih. Jangan melihat garis-garis skala yang lain.

Gambar 2.10
Pengukurian tegangan

dengo.n multimeter

kabel hita;n

,r i:. j...,. . L..- ri il,r.:r r.a.tir.:! ;..
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c. Mengukur kuat arus DC dengan multimeter
Rentang kuat arus yang dapat diukur oleh mutlimeter adalah 0 _ 20 ampere, sedangkan batas

ukur maksimum arus yang dapat kita pilih hanya 2 pilihan yaitu2SO mA (miliampere) dan 20 A.

Lang ka h J a ng kn h p e ng ukur an :

1) Jika perkiraan arus yang diukur dibawah 250 mA, posisi kabel pengukur warna merah (+) dan
kabel warna hitam (-) tetap seperti ditunjukkan gambar 2.10. Tetapi jika perkiraan arus yang
diukur di atas 250 mA, maka kita harus memindahkan posisi asal kabel warna merah (+) ke
lubang (terminal) dengan tanda +DC20A (lihat gambar 2.12).

2) Misalnyakuat arus yang akan kita ukur diperkirakan lebih besar dari 250 mA, maka arahkan
sakelar pengatur ke batas ukur maksimum arus 20A (lihat gambar 2.11).

mul;i meter

merah

3)

4)

Lakukan pengukuran dengan menghubungkan jarum peraba (+) ke titik (+) ujung salah satu
kawat dan jarum peraba (*) ke titik (-) ujung kabel yang lain, sehingga antara multimeter dan
lampu (hambatan) terhubung secara serl (lihat gamb ar 2.\2).

Bacalah hasil pengukuran dengan melihat nilai pada garis-garis skala DCA sesuai dengan batas
ukur maksimumyang kita pilih.

d. Mengukur hambatan dengan multimeter
Rentang hambatan yang dapat diukur oleh multimeter yaitu antara 0 - 1000 kiloohm. Dalam

pengukuran hambatan, kita tidak memilih batas ukur maksimum melainkan memilih nilai lzonuersi
slzala ulzur, yaitu x1, x10, x100 dan x1k (x 1000).

Lang kah lang kah p e ng uk.u ran :

1) Pilihlah salah satu konversi skala ukur hambatan yang sesuai dengan perkiraan besar hambatan
yang akan kita ukur, dengan cara memutar sakelar pengatur. Bila besar hambatan yang akan
diukur sekitar 170 ohm, pilihlah konversi (kelipatan) x 10; bila perkiraan besarnya ribuan, pilihlah
x100; dan bila perkiraan besarnya puluhan ribu, pilihlah x1k.

2) Lakukan kalibrasi lebih dahulu dengan cara menghubungkan (menyentuhkan) keduajarum peraba
(+) dan (-), kemudian putar tombol pengatur 0 hambatan sampai jarum penunjuk tepat menunjuk
angka nol.

Gambar 2.11
Memilih batas uleur maksimum

kua.t arus
Gambar 2.72

Menguleur kuat arus dengan multimeter
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J) Dalam mengukur hambatan suatu komponen (misalnya resistor atau lampu), kita dapat langsung
menyentuhkan kedua jarum peraba ke ujung-ujung kawat dari komponen tersebut tanpa harus
ada arus yang mengalir dalam komponen itu.

oc 20A F- o 

-,0 

A0lz=\ I Xlo-Xlm(O) l-. 
", 

^'' ^*",* Jt
r OC 20Ao^reS-tr)

rffi
O 250

C
mo

c
6Y

t
off 250nA J*crcai::.r@

Gambar 2.13 Memilih konuersi skala, ukur hambatan

Gambar 2. 14 Mengukur hambatan sebuah krmpu dengan multimeter

4) Bacalah hasil pengukuran pada skala hambatan. Bila hasil pengukuran menunjukkan angka 15,
sedangkan konversi skala hambatan yang kita pilih x 10, maka hasil pengukuran itu adalah
15 x (10 ohm) = 150 ohm.

1.

Latihan 2.4

Berapa batas ukur maksimum tegangan yang harus kita pilih pada multimeter jika alat ini akan
digunakan untuk mengukur tegangal DC yang sudah bisa diperkirakan besarnya sekitar: a) 6
volt, b) 10 volt, c) 24voIL, dan d) 240volt?

Sebuah kumparan diperkirakan nilai hambatannya 150 ohm. Nilai hambatan sebenarnya ingin
diketahui dengan alat ukur multimeter.
a. Konversi skala hambatan berapa yang harus kita pilih?
b. Jika dari pengukuran ini kita peroleh angka 13, berapa nilai hambatan sebenarnya menurut

hasil pengukuran tersebut?

9

multimeter
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C. RANGKAIAN LISTRIK ARUS SEARAH

Arus listrik yang mengalir hanya ke satu arah disebut orus searah (direct currend disingkat DC).
Arus listrik yang lebih banyak dipakai orang ialah arus bolak-balih (alternating cu.rrent, disingkat
AC). Mengenai arus bolak-balik, akan kita pelajari nanti pada bab 3.

m.
(a) (b)

Gambar 2.15 Rangkaian arus searah sederhana

, Gambar 2.15 memperlihatkan suatu rangkaian listrik arus searah yang sangat sederhana. Terdiri
atas sumb er t eg ang an (baterai), Iamp u (L), dan soA elar S.

1. Rangkaian hambatan seri dan paralel

Komponen-komponen listrik seperti lampu, radio, TV, setrika, dan sebagainya, dapat dirangkai
(disusun) seri, paralel, atau gabungan seri-paralel. Gambar 2.16 dan 2. 17 memperlihatkan contoh
rangkaian lampu yang disusun secara seri dan paralel.

Gambar 2.16 Lampu-lampu yang disusun seri

a. Rangkaian hambatan seri
Pada rangkaian hambatan yang disusun seri, besar kuat arus listrik yang mengalir pada tiap-

tiaphambatan adalahsama,yaitui(lihatgambar 2.18). Denganmemakaihukumohm,V=i R, akan
diperoleh:

Vuu=iRr

Vu.=iRz

V".=iR,
V^" = i (Rt Gambar 2.18 Ranghaian hambatan seri

Gambar 2.17 Lampu-lam.pu yang disusun paralel

1)

2)+ Rz)
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Persamaan 1) sama dengan persamaan2), sehingga diperoleh:

i.R.=i(Rr+Rz)

jiij*trlt l:1!,tr!"r jr,r:!ti:tri-1':i:ia!ii:

Fiffififfi$ifffi

dengan R. = hambatan pengganti yang disusun seri

Untuktigabuah hambatan ataulebihyangdisusun seri, makahambatan pengganti seri memenuhi

(2.6a)

(2.6b)

Dari persamaan (2.6b) dapat disimpulkan bahwahambatan pengganti dari susunan seri selalu
Iebih besar daripada salah satu hambatanyang terbesar.

Contoh soal2.5

Tiga buah resistor mempunyai hambatan berturut-turut 9 O , 7 f) , dan 4 f) disusun seri. Rangkaian
ini dihubungkan dengan sebuah baterai 60 volt. Hitunglah kuat arus dan beda potensial (tegangan)
dalam tiap-tiap resistor.

Penyelesaian:

Rr=9f)
Elrz = 70
Rs=4Q
V = 60voit
i, V1, V2, dan Vg ... ?

a. Hambatan pengganti susunan seri:

R" = R1+R2+R3
= 9+7+4
= 20f2

Kuat arus pada rangkaian:

Menurut prinsip susunan sen:

i=ir=iz=is-3A

b. Beda potensial dalam tiap-tiap resistor:
v1 - i.Rr

-ao
=27 volt

V2 = i'Rz
Q4

- 
d.,

= 2'J-volt

% = i.Re
_qA
- u.a

= 12 volt

llw&iffi}Sliff?Sililliw;ffffirytrffiSffir$t{isqi8liT$rilw$ffil$.Si ind,.$t!-lt.;rdrJi:ii,i hi.-J,ti,($ei$S8tw4iry-iul$!#

Memahami Fisika SMK Kelas XII



W
Dari rangkaian seri hambatan seperti gambar
di bawah ini, tentukanlah arus dan beda
potensial dalam tiap-tiap hambatan!

Gambar 2.19

h. Rangkaian hambtatan paralel
Pada rangkaian hambatan yang disusun paralel seperti ditunjukkan gambar 2 .20, tegangan (beda

potensial) pada tiap-tiap hambatan sama besar yaitu sama dengan tegangan pada hambuirl p"rrg-
gantinya.

Dengan demikian:

Vr=Vz-V't

Besarnya hambatan pengganti susunan paralel, dapat ditentukan
sebagai berikut.

Menuruthukum ohm:

akan diperoleh:

dan bila diterapkan pada gambar 2.20

. V^u
tr = Er (1a)

. Vut
tz = E, (1b)

Menurut hukum KirchoffI, X i.r",,r - X ik lu*, maka pada rangkaian menurut gambar 2.20 berlaku:

i = ir + iz .....:........... (2)

Masukkan nilai-niiai i1 dan i2 dari persamaan (1a) dan (1b) ke persamaan (2), diperoleh:

. Vuu V"a
l=- Rr R2

11€ i=V,b(&**r)

. V"o
1-? r- Rp """""""""

Persamaan (3) sama dengan persam aart(4),sehingga:

v^, 11
6=v*(no*nr)

.V̂R

E



Bila kedua ruas persamaan dibagi dengan Vu6, akan diperoleh:

111
Rn-Rt R2

P - 
RtxR'

'T - R' +Rz

1

(2.7)

dengan: Rn = hambatan pengganti paralel

Pers amaan ( 1, 7 ) dapat disederhanakan menj adi:

(2.8)

Untuk tiga buah hambatan atau lebih yang disusun paralel, harnbatan pengganti paralel memenuhi
persamaan:

ilP
111

-+-+ -R1 R2 R3

Dari persamaan (2.9) dapat disimpulkan bahwa hambatan pengganti susunan paralel selalu
Iebih kecil daripada salah satu hambatan yang terkeci).

Contoh soal2.6

Tigabuah hambatan masing-masing R1 - 4Q, Rz = 3Q, danR3= 6O disusunparalel dandihu-
bungkan dengan sebuah baterai. Hitunglah:

a. arusyangkeluardaribaterai;
b. teganganpadatiap-tiaphambatan;
c. kuat arus dalam tiap-tiap hambatan.

Penyelesaian:

Gam.bar 2.21

(b)(a)

Rr

&
R3

V

= 4C)

= 3C)

= 6f)
= 24volt
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11118
=-+ 43624

,t
- D -" a..-, rlp - 1g 

."

Hambatan pengganti paralel:

1111
Re-R1'R2'Rg

Arus yangkeluar dari baterai:

. V"r 24 d, 18, = Rn ='%= z+,[d

= 18A

Tegangan pada tiap-tiap hambatan

Vr = Vz = Vs = Vat = V = 24 volt

Kuat arus dalam tiap-tiap hambatan
Veatt = & =t=ae'
Vta

iz = Rz =? =aa
v24i: = Ra = ?- =4A

b.

:ii,,i: i i,:iii::rr ri. i:;,::iii:liil . i ,i"::?!Stl!'ti!.-jij

Latihan 2.6

figa buah hambatan yang masing-masing besarnya 2(, ,l{t, dan 2 A , dirangkai pecara paralel dan
dihubungkan pada tegangan 12 volt, Hitunglah:
a. arusyangkeluardaribaterai;
b. tegangan pada tiap-tiap hambatan;

c. kuat arus dalam tiap-tiap hambatan.

e Rangkaian hambatan seri-paralel

Gatrrbar 2.22 memperlihatkan suatu rangkaian yang
disusun secara seri-paralel.

Dalam gambar rangkaian tersebut, berlaku ketentuan
berikut:

r Kuat arus yang melalui hambatan R, adalah i.
. Di titik cabang b kuat arus i bercabang menjadi dua,

yaitu i, dan i2, dengan:

i = ir + iz (Hukum KirchoffI)
Gambar 2.22
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. Hambatan pengganti paralel R, dan Ru adaiah Rrr, yang diperoleh dengan persamaan:

111
Rrr=Rr*R*

RzxRs
<+ nzl= R2+R3

. Hambatan pengganti total dari rangkaian ini diperoleh dengan cara menjumlahkan R, dengan
R* secara seri.

Rr=Rr+Rx

r Untuk menentukan besar i, dan i2, harus dicari dulu besar Vo., dengan Vo. = i . Rzs.

Setelah itu, dihitung:

. Vt"
11 = Rz

V*-
lz = R.s

8'Contoh soal2.7

Darigambarrangkaian di atas ini, bila diketahuitegangan
antara titik a dan d atau Vu6 = 36 volt, Rr = 2 f), R2 =
4 f), R3 = 3 f), R+ = 5 O, Rs = 6 f), dan Ro = 3 O, hitunglah:
a. hambatan pengganti total rangkaian;
b. kuat arus i yang melalui hambatan R, dan Rr;

c. kuat arus i, dan iryang, melalui hambatan Ru dan
Rr,u,n.

Penyelesaian:

a. Hambatan pengganti total rangkaian

o Jumlah$t Rr, Ru dan Rn secara
seri, sehingga diperoleh R.

R. = Rr+Ru+R+

. Jumlahkan \ dengan Ru secara
paralel sehingga diperoleh Rn:

111
Rp R. R5

11, 1

Rp126
L l+2 3

Re 12 12

t2o Ro= - f) =4f)

Jumlahkan Rl, Rp, dan R, secara seri, maka akan diperoleh hambatan pengganti total \:
& = Rr+Ro+R,

= 2+4+3=9f)

Gambar 2.23

Rr=2f2

n" = sfF>

R:=3O Rn=5O

Gambar 2.24

Gambar 2.25



b.

c.

Kuat arus i yang melalui hambatan R, atau R,

. Vut 36I = Rr = 3. =no

Kuat arus i, dan i, yang meialui Ru dan R264 (R*)

Tentukan dulu besar V"u

V.4 = i.Ro

= 4.4=16volt

. V"o 16 -1.ir ={=12=15A

, - 
V"o 

-16 -.?iz =t = 6 =2BA

( 1.1' Tentukanlah hambatan pengganti total dari tiga rangkaian di bawah inil

4a

c.

Gambar 2.26

Dari gambar rangkaian di bawah ini, ten-
tukanlah:
a. hambatan pengganti total rangkaian;
b. kuat arus i yang melalui hambatan Rn dan 

Rr = 6 c)

Rsi

c. kuat arus yang melalui hambatan R1, R2
dan Rr.

Petunjuk:

(:)

Rs=2C)

Gambar 2.27

Hambatan-hambatan R1, R2, d* R, merupakan tiga hambatan yang disusun paralel.



2. Rangkaian sumber tegangan

Untuk keperluan tertentu, beberapa sumber tegangan (misalnya baterai) sering harus dirangkai
secara seri atau paralel. Gambar 2.28 memperlihatkan tiga buah baterai (aki) yang disusun secara
seri dan paralel.

*-J rl ri t*
l1 l3

a. Surnber tegangan (baterai) yang dirangkai seri b. Sumber tegangan haterai) yang dirangkai paralel

Ga.mbar 2.28 Tiga buah baterai yang dirangkai seri dan paralel

Setiap sumber tegangan mempunyai rtrlatgaya geralz listrih, (ggl) yang dinyatakan dengan lambang
E, dan di dalamnya terdapal hambatan dalam dengan lambang r.

a. RangJ<alar? $eri silffiber fesar?gaf?

Beberapa sumber tegangan yang dirangkai seri menghasilkan gaya gerak listrik (ggl) total yang
lebih besar. Dari gambar 2.29 dapat ditentukan besarnya ggl total (Etot"r) dengan persamaan:

l2

Etot^l = E1 + E2 + E3 + ." E' (2.10) +

c'
dan hambatan dalamtotalnya (r"):

E1 E2 E3 En

r--{+r lr-
It lrz t r: lrn

Gambar 2.29

fs=ft*t2*f3*..'ft (2.11)

BiIa rangkaian sumber tegangan tersebut dihubungkaa pada suatu hambatan luar R, maka kuat
arus yang mengalir (i) pada hambatan luar tersebut adalah: 

)i.
I - 

Erorut
^ R+r"

(2.12)

Untuk beberapa buah sumber tegangan yang dirangkai seri dengan gg1 masing-masing besarnya
same, dapat ditulis:

,NE- R+nr

dengan:

(2.13)

n = banyaknya sumber tegangan yang disusun seri.

fo. Rangkaian paralelsffrnberfegangan

Beberapa sumber tegangan yang dirangkai paralel, seperti ditunjukkan gambar 2.30, menghasilkan
ggl total yanglebih kecil dbandingjika dirangkai seri.

4A ' Memahami Fisika SMK Kelas XII



Bila besarnya ggl masing-masing sumber tegangan
sama, maka besar ggl totalnya sama dengan ggl masing-
masing sumber tegangan tersebut:

'. ,- .1 .'t.'i .r. ,. :.. .:: ,,:' ..1 . : I :r'l r '

E",", 1Er = Ez= Es =...E, = E

dan hambatan dalam totalnya (rn):

1t11
r-f,-

fp-ft't2'13

atau

i Ent,rn I

lr

Gambar 2.30

(2.].4)

1n
fnr

(2.t5)

Kuat arus yang mengalir dalam hambatan luar R yang dirangkai dengan sumber tegangan yang
disusun paralel, dapat ditulis:

,..f,
*i) --n

;"'.'..E'.,
,:.r,g 1.11'

: ,1.,r., :. ..:Il-

(2.16)

Contoh soal2.8

Tiga buah baterai masing-masing memiliki ggl yang sama sebeszr 1,5 volt dan hambatan dalam yang
juga sama sebesar 0,5 ohm. Rangkaian tiga baterai tersebut dihubungkan dengan hambatan luar R
sebesar 10 ohm. Berapa ggl total ketiga baterai tersebut dan berapa kuat arus yang mengalir pada
hambatan R jika ketiga baterai:
a. disusunsecaraseri;
b. disusunsecaraparalel.

Penyelesaian:

a. Bateraidisusunsecaraseri
Besar ggl totalnya:

Etot"l = Et+E2+83=18

= 3x1,5=4,5volt
Kuat arus yang mengalir dalam hambatan R:

R+nr

3x1,5
10+(3x0,5)

= 0,394

nE

Memaharni Fisika SMK Kelas XIl



b. Baterai disusun secaraparalel
Besar ggl totalnya:
Etotul = Er = Ez - Et = 1,5 volt
Kuat arus yang mengalir melalui R:

R = 10f)

Gambar 2.32

ro+SoJ
= 0,148 A

Latihan 2.8

Lima buah baterai masing-masing memiliki ggl yang sama sebesar 6 voit dan hambatan dalamnya
juga sama = 1f). Bila kelima baterai tersebut digunakan untuk menyalakan lampu yang memiliki
hambatan R = 5 f) , berapa kuat arus yang mengalir pada lampu bila kelima baterai disusun secara:

a) seri;

b) paralel.

R+a
n

1,5

D. HUKUM KIRCHHOFF II PADA RANGKAIAN MAJEMUK (MATERI PENGAYAAN)

1. Hukum Kirchhoff ll

Hukum Kirchhoff II menyatakan bahw a dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah q,ljabar ggl (E)

sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial listrihnya (iR).

Dari gambar 2.34 dapat dirumuskan:

tE,: EiR

E1 +E2=i(rr*12* R1+ R2 + R3)

(2.17)

Contoh soal2.9

Dari gambar rangkaian di samping ini,
berapa besarnya kuat arus listrik yang
mengalir pada rangkaian tersebut?

Pehyelesaian:

Dalam menyelesaikan soal seperti ini,
langkah pertarna kita menentukan dulu
secara sembarang arah putaran arus (loop)
dalam rangkaian tersebut. Misalkan arah
putaran arus kita tentukan seperti pada
gambar di 2.36.

6V
1Q

E2

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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Beri tanda panah pada elemen (baterai) dengan arah
dari kutub negatif ke kutub positif. Pada E1 arah
panah searah dengan arah loop, maka nilai E1

ditentukan positif (+Er). Pada E2 arah panah
berlawanan dengan arah laop, maka nilai E2
ditentukan negatif (-Ez).

Menurut Hukum Kirchhoff Ii:
XE= XiR
<=) Er + (-Ez) = i (rr + R1 + R2 + t2+ Rs + R+)

<+ 36 + (-6)=i(1 + 6 + 4+ I+4+ B)

<+ 30 = i(24)

Gambar 2.35

.30
A]

24

= 1,25 A

Pemisalan arah putaran arus yang kita tentukan di atas adalah benar karena ternyata nilai i
positif. Apabila dalam soal seperti ini hasil nilai arus negatif, maka pemisalan arus harus dibalik
arahnya (dikoreksi setelah perhitungan selesai).

Tentukanlah kuat arus yang mengalir dalam
rangkaian seperti gambar di samping ini bila
diketahui:

Er = 20 V, E, = 8 V, r, - 1f), tz= l{),
Rr=6f),danRz=4Q

Gambar 2.36

2. Rangkaian majemuk

Rangkaian majemuk memiliki dua atau lebih loop (putaran arus). Dalam menyelesaikan per-
soalan rangkaian majemuk, dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Tentukan secara sembarang arah putaran arus untuk masing-masing loop dan beri tanda(Ioop I,

loop II, ....).
b. Tentukan juga sembarang arah arus cabang (i' i2,....) dengan mengingat ketentuan hukum

KirchhoffI.

c. Arus cabang diberi tanda ( + ) jika searah dengan arah pemis alan loop dan diberi tanda (-) bila
berlawanan dengan arah putaran loop.

d. Beri tanda arah panah pada elemen (baterai) dengan arah dari kutub negatif ke kutub positif. E
diberi tanda (+) bila searah putaran loop dandiberi tanda (-) bila sebaliknya.

. : ' ',l Memahami,Fisika,SMK Kelas XII
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11=1f)
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Misalkan, rangkaian majemuk yang di-
maksud, seperti gambar 2.38.

Pada titikA berlaku hukum KirchhoffI:
iz=ir+is

Tinjau masing-masing loop dengan menggu-
nakan hukum Kirchhoff II.
Loop I:
XE= XiR
<+ -Er -Ez + E: = + it (Rr + rr + rz) + i2 (R2 + 13)

Loop II:
xE= tiR
<+ +Es * E4 = +iz (Rz + 13) + is (Rs + r+ + R+)

Contoh soal2.lO

Perhatikan rangkaian di samping ini (gambar 2.39).

Rr = 10fl , Rz = 5o, Rs - 10Q, E1 - 10V, tt=2Q,
Ez = 5V, rz = 1f), Er = 15V, dan 13 = 2e).

Tentukan kuat arus pada tiap-tiap titik cabangnya!

Penyelesaian:

Diketahui:
R1 = 10f)
R, = 5f)
Rs = 10O
El - 10V, rt=2e>
E2 = 5V, rz = 1f)
E3 - 15V, rs= 2Q

Ditanyakan: i1, i2 dan is ... ?

o Misalkan arahloop, arah arus dan arah panah
baterai (elemen), kita tentukan seperti gambar
di atas.

. Pada titik Q, berlaku hukum KirchhoffI:
ir=ir+i, (1)

c Padaloop I dan II berlaku hukum Kirchhoff II:

Loop I:

tE= tiR
<+ +Er + Ez - +i, (R, + rr) + i, (R, + rr)

e +10+5 = +i1(10+2)+ir(5+1)

<-> 15 = L2\+6iz

1e 2^ = 2i.+i"2'

Gambar 2.37

o
Garnbar 2.39



1o rt = 2it+ (it+ir)

1o 2t = 3ir+is

Loop II:

XE= XiR

1o 3t = ir+3is

(2)

<+ +8, + Ez - i, (R, + rr) + i, (R, + rr)

<+ +15+5 = is(10+2)+ir(b+1)

e 20 =l2ie+6iz
1e 3; =2i,+i,
1

o 3; =2ir+(ir+ir)

(3)

Gabungkan persamaan (2) dan (B), diperoleh:
1(2x3) ,i= 9ir+3i,

1(3x1) 3t= ir+3i,

4=gir

.41
€>11 = g=tA
Hitung besar i, dengan persamaan (B):

13t = ir+3i,

11tt = ,+3i,
oBi^ = 3l-l'o22

<+i" = 9=re
()

Hitung besar i, dengan persamaan (1):

i, = it+i,
1= t*t

1
= 1-A

2

Pemisalan wah[oop padajawaban di atas adalah benar, karena ternyata nilai i1, i2, dan i3 positif Jika
dalam soal seperti ini hasil nilai arus negatif, maka pemisalan arah arus harus dibalik (dikoreksi
setelah perhitungan selesai).



Contoh soal 2.11

Hitunglah kuat arus pada tiap-tiap cabang
(i, i1, dan i2) dari rangkain seperti gambar di
sampingini!
Diketahui:
E1 =T{
F-a = 4Y
E3 = 2!Y

R1 =4Q
& =6f)
R3 = 8f)

Hambatan dalam dari elemen-elemen diabaikan. Gambar 2.40

Penyelesaian:

Misalkan arah arus pada tiap cabang, xahloop, dan panah elemen seperti gambar di bawah ini.
r Pada titik P berlaku: R3R1

rt=l+12
. Loop I'.

)E= XiR
<> +E1 -Ez= i (R1) * iz (R2)

<> 2-4=7(4)-i2(6)
e -2=4i-6i2
e _1 =2i-3iz (2)

. Loop ll:
1f,= IiR
e +Es - Ez = -il (R3) - i2 (R2)

e 27-4 =-il(8)-i2(6)
e 17 = -8ir - 6iz ......... (3)

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (3), diperoleh:

E2

E:

R2 II
l2

iPil

Gambar 2.41

(1)

17 =-8 (i +i)*6i2
e I7 =-8i-14i2
Gabungkan persama€m (2) dan (4), diperoleh:

(2x4) 4 = 8i-12i2
(4 x 1) 17 = -8i-14i2
@-

1Q1.,
Q i, = ft = - 0,5 A (arah i, dalam gambar scllah, sehingga harus dibalik)

Hitungi dengan persamaan (2):

-1 = 2i-3iz
<+ -1 = 2i-3(0,5)
<+ -1 = 2i-1,5
e2i = 1,5-1

0.5(3 i = :::- = 0,25 (arah i benar, positif)
z

Hitungi, dengan persamaan (l-):

i1 = i+i,
= 0,25 * 0,5 = 0,75 (arah i, benar, positif)

(4)



di4jtrt#rrt :i,il,j:la t:ir?ij;Liiilliri{Ti'r;-!"d!?lil;lr:

I :latihan,,,2,,.10',
,,t1,',*,:l :;.#:Ellt 

"tltfililtia:*if 
rrrr ;,r*1.}:,r

1. Darirangkaiandibawahini,hitunglahkuatarrs
yang mengalir pada tiap-tiap titik cabangnya!

Gambar 2.42

2. Besarnya kuat arus yang melewati hambatan
2 O pada rangkaian di bawah ini ialah ....
(Hambatan dalam elemen diabaikan)

3Q

Gambar 2.43

E. SUMBER ARUS SEARAH (MATERI PENGAYAAN)

Sumber arus searah adalah sumber energi listrik yang dapat menimbulkan arus listrik yang
besar dan arahnya selalu tetap (konstan). Sumber arus searah ini dapat berasal dari hasil proses
kimia atau dari proses lainnya. Sumber-sumber arus searah yang berasal dari proses kimia disebut
elemen-elemen elehtrokirnla. Sumber arus searah lainnya yarrg akan kita tinjau di sini ialah geruerator
arus seqrah.

1. Elemen-elemenelektrokimia
Prinsip dasar dari suatu elernen elektrokimia ialah dua lempeng logam berbeda jenis dicelupkan

ke dalam /arutan elektrolit dan lempeng yang satu tidak bersentuhan dengan lempeng lainnya. Suatu
reaksi kimia menyebabkan kedua logam melepaskan elektron-elektron ke larutan. Salah satu lempeng
melepaskan elektron lebih banyak daripada lempeng lain, sehingga lempeng itu potensialnya menjadi
lebih rendah daripada lempeng lain tadi. Beda potensial antara kedua lempeng tersebut dapat
menimbulkan arus listrik dalam suatu rangkaian.

Elemen elektrokimia dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu elemen primer d,an elemen
selzunder.

a. Elemen primer
Pada elemen primer, reaksi kimianya tidak dapat dibaiikkan, sehingga elemen jenis ini hanya

dapat dipakai selama reaksi di dalamnya berlangsung. Jika reaksi kimia selesai, maka bahan kimia
di dalamnya tidak dapat dikembalikan menjadi bahan kimia semula. Contoh sumber arus yang
termasuk elemen primer yaitu elemen Volta, elemen Leclance, elemen kering, elemeru ctlkulin, dan
elemen raksa.

{,rii r.... ,t'rt,.i" 
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1) Elemen Volta

Gambar 2.43 memperlihatkan skema sebuah elemen Volta'
Kegiatan kimia antara logam tembaga dan larutan asarn sulfat,
menyebabkan tembaga memperoleh potensial yang lebih tinggi daripada
seng. Tembaga menjadi kutub positif dan seng menjadi kutub negatif.

Melarutnya seng dan terbentuknya gelembung (gas hidrogen) pada

lempeng tembaga, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tiap molekul asam
sulfat (H2SO+) di dalam air, pecah me4jadi duaion H* yangbermuatan

positif dan satu SO2r- yangbermuatan negatif. Persamaan reaksinya
adalah;

HzSO+ -+ 2H* + SO]-

Atom seng yang melarut ke dalam larutan asam sulfat berupa ionZn2*. Tiap atom yang larut
meninggalkan dua elektron pada lempeng seng. Elektron-elektron inilah yang mengalir dari seng ke

tembaga melalui kawat penghantar. Pada saat itu juga, dua ion hidrogen menetralkan muatan positifnya
pada lempeng tembaga dengan mengambil dua elektron dari lempeng itu. Ion H+ yang netral menjadi
gas hidrogen (Hz). Karena ada dua elektron yang diambil oleh ion H*, lempeng tembaga kekurangan
dua elektron. Oleh karena itu, lempeng tembaga dapat menarik kelebihan elektron pada lempeng seng

melalui kawat penghantar. Dengan demikian, di luar elemen terjadi aliran elektron dari seng ke
tembaga, sedangkan di dalam elemen terjadi aliran ion H* dari seng ke tembaga.

Kekurangan yang serius dari elemen Volta ini ialah ketika elemen ini digunakan (dioperasikan)

maka arus yang dialirkannya segera melemah dan menjadi sangat kecil.

Gctmbar 2.44
Elemen Volta

2) Elemen Leclance-

Kekurangan elemen Volta diperbaiki pada elemen Leclance'.
Susunan dasar elemen Leclance'ini ditunjukkan pada gambar
2.44.Kutub positifnya terbuat dari karbon (C) yang dikelilingi
oleh bahan depolarisator untuk menghilangkan polarisasi
(terjadinya gelembung-gelembung hidrogen yang dapat
menghambat aliran arus di dalam elemen). Bahan depolarisator
terbuat dari campuran serbuk karbon dan oksida mangan yang
ditempatkan dalam bejana yang dindingnya berpori.

Kutub negatifrya terbuat dari seng (Zn) yang terendam dalam
larutan elektrolit am onium klorida (NH4CI). Depolarisasi terjadi
karena gas hidrogen yang muncul pada karbon dioksidasi oleh
oksida mangan menjadi air. Reaksi ini berjalan agak lambat.
Karena itu, jika elemen mengalirkan arus agak besar, reaksi yang
terjadi kurang cepat untuk mengoksidasi semua hidrogen yang
timbul. Akibatnya, terjadi juga polarisasi dan gg1 elemen
menurun.

Agar dapat berfungsi lagi dengan baik, elemen harus "diistirahatkan" beberapa lama untuk memberi

kesempatan depolarisator mengikat hidrogen dan memulihkan elemen menjadi normal kembali. Jadi,
elemen Leclance' halya cocok untuk keperluan pengaliran arus yang berlangsung sebentar-sebentar.
Dahulu elemen Leclance'digunakan untukmenjalankan pesawattelegraf ataubel listrik.

3) Elemen kering (batu baterai)

Pada dasarnya, elemen kering atau batu baterai merupakan elemen Leclance'yang sedikit
dimodifikasi pada susunannya (gambar 2.45). Kutub positif elemen kering terbuat dari karbon, dikelilingi

Gambar 2.45
Elemen Leclance
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oleh inti yang terbuat dari campuran oksida mangan dan arang yang
bertindaksebagai depolarisator. Kutub positif ini diletakkan di dalam
wadah yang terbuat dari seng dan berisi pasta amonium klorida. Wadah
dari seng itu berfungsi sebagai kutub negatif elemen.

Bahan depolarisator pada elemen kering ini bekerja lebih cepat
daripada depolarisator pada elemen Leclance. Karena itu, elemen kering
dapat digunakan lebih lama (dalam jangka waktu tertentu) sampai
keadaan elemen memburuk akib at terj adinya reaksi-reaksi setempat
yang tidak dapat dihindari.

Gamba.r 2.464) Elemen alkalin (baterai alkalin) Etemenkering
Elemen ini susunan dasarnyahampir sama dengan elemen kering. Perbedaannya hanya pada

jenis elektrolitnya, yaitu menggunakan elektrolit kalium hidroksida (KOH). Elemen alkalin ini
mengalirkan arus lebih besar dan lebih lama. Ggl yang dihasilkan sebesar 1,5 V.

5) Ele'men raksa (mercury)

Pada elemen raksa (gambar 2.46), kutub
positifnyaterbuat dari seng dan kutub negatifnya
berupa oksida raksa, sedangkan elektrolitnya be-
rupa kalium hidroksida. Kemampuan
mengalirkan arusnya lebih besar daripada jenis
karbon-seng, dan memiliki ggl yang lebih tetap
dalam keadaan dibebani (digunakan). Elemen
raksa ini banyak digunakan sebagai sumber
tegangan pada alat-alat elektronik kecil, seperti
jam tangan dan kalkulator.

a) Akumulatortimbal-asamsulfat

Akumulator jenis ini lebih umum pemakaiannya,
terutama pada kendaraan berrnotor. Terdiri atas dua kumpulan
pelat timbal (PbO ) yang fi celupkan dalam larutan asam sulfat
sebagai elektrolit. Salah satu kumpulan pelat timbal itu dilapisi
timbal dioksida (PbOz) dan berhindak sebagai peiat positif(unhrk
kutub positifl, sedangkan kumpulan timbal lainnya bertindak
sebagai pelat negatif ( untuk kutub negatifl. Letak pelat positif
dan negatif sangat berdekatan tetapi dipisahkan oleh bahan
penyekat (isolator). Gan,lbar 2.47 memperlihatkan penampang
akumulator satu sel.

Kolak dalam
dari baja

Butir-butir oksida
raksa

Lubang udara

Gambar 2.48 Akumulator satu sel

Kotak luar
dari baja

Gambctr 2.47 Elemen rahsa (mercury)

b. Elennen sekunder
Dalam kehidupan sehari-hari, elemen sekunder ini dikenal dengan sebutan akumulator atau qhi.

Akumulator merupakan elemen elektrokimia bahan-bahan pereaksinya dapat diperbaharui kembali.
Artinya, apabila bahan-bahan pereaksinya sudah tidak berfungsi lagi maka dapat diperbaharui kembali
dengan cara mengalirkan arus listrik dari sumber luar yang arahnyaberlawanan dengan arus yang
dihasilkan akumulator.

1) Macam-macam akumulator

Dua jenis akumulator yang akan dibahas di sini yaitu akumulator timbal-asam sulfat dan
akumulator n i kel - kad miu m.
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Sebuah akumulator biasanya terdiri atas 3 atau 6
sel (kamar) yang disusun secara seri. Satu sel memiliki
ggl kira-kira 2,Ivolt. Bila akumulator terdiri atas 3 sel
maka ggl totalnya menjadi sebesar 3 x 2,1 V =
6,3 V. Ini disebut baterai 6 volt (gambar 2.48).
Kebanyakan kendaraan bermotor menggunakan
baterai 12 volt.

b) Akumulatornikel-kadmium

Aki jenis ini menggunakan kalium hidroksida
sebagai elektrolitnya, nikel sebagai kutub positif, dan
campuruur logam kadmium sebagai kutub negatif. Aki
nikel-kadmium banyak dibuat menyerupai elemen
kering (batu baterai), tetapi dapat diisi ulang seperti
halnya aki dan lebih tahan disimpan lama.

2) Pemeliharaan akumulator

Agar akumulator (aki) dspal bekerja maksimum, perlu dilakukan pemeliharaan yaitu sebagai
berikut.

' Setelah atau selama digunakan, aki perlu diisi (di-chorge) wlang secara teratur. Pada kendaraan
bermotor, aki diisi oleh dinamo yang diputarkan oleh mesin secara otomatis.

' Air pelarut di dalam aki lama-lama akan berkurang (menguap). Karena itu, sewaktu-waktu perlu
ditambah dengan "air murni" (air suling). Periksa tanda batas minimurn dan maksimum elektrolit
pada aki.

Aki tidak diperkenankan mengalirkan arus yang terlalu besar, misalnya sampai 100 A, karena
akan menimbulkan panas di dalam aki sehingga dapat merusak susunan kimia lempeng-
lempengnya.

Gambctr 2.49
Ahumulator haterai) 3 sel, 6 V

Gambar 2.50
Pengisian a.kumulator

3) Pengisianakumulator

Akumulator diisi dengan mengalirkan arus searah dari
sumber arus luar (catu daya) dengan ketentuan:
. Arah arus pengisi berlawanan dengan arah arus yang

dikeluarkan aki. Berarti, kutub positif sumber (pengisi)
dihubungkan dengan kutub aki (gambar 2.49).

. Sumber arus pengisi harus memiliki ggl yang lebih tinggi,
misalnya untuk aki yangmemiliki ggl6Vharus diisi dengan
sumber arus pengisi 7 - 8 V. Tetapi arus pengisi baterai
juga tidak boleh terlalu besar karena timbulnya panas akan
merusak lempeng-lempeng aki.

2. Generator arus searah

Selain diperoleh dari elemen-elemen elektrokimia, sumber arus searah dapat juga didapat dari
generator arus searah. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik (gerak) menjadi
energi listrik. Energi listrik pada generator timbul karena adanya peristiwainduksi.

Generator ada yang menghasilkal arus bolak-balik (AC) dan ada yang menghasilkan arus searah
(DC). Prinsip kerja dari kedua jenis generator ini pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada
bentuk komutatornyo. Generator AC memiliki dua cincin yang terpisah, sedangkan generator DC
memiliki satu cincin yang terbelah dua (lihat.gamb ar 2.50).
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Kumparan

v'Cincin
(komutator) 

-/--
R

(a) Generator arus bolak-balik ft) Generator arus searah

Ga,mbar 2.51 Generator sebagai pembangkit arus listrilz

Pri nsi p kerj a g en erator

Apabila kumparan kawat penghantar digerakkan di dalam medan magnet dan memotong garis
gaya medan magnetnya, maka pada kumparan itu akan timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi. Ggl
induksi menyebabkan terjadinya arus listrik. Pada generator AC, utn. yang dihasilkan berupa arus
bolak-balik; sedangkan pada generator DC, arus yang dihasilkannya berupa arus searah.

F. ENERGI DAN DAYA LISTRIK

1. Perhitungan energi listrik
Untuk memindahkan atau mengalirkan muai,an q dari suatu titik ke titik lain yang memiliki

beda potensial V, diperlukan energi listrik. Besarnya usaha atau energi r-rntuk pemindahan muatan,
dirumuskan sebagai berikut:

Karena muatan q = i . t, maka persamaan (2. 18) dapat kita tuiis:
W=itV
atau

W=Vit (2.1e)

Ketika muatan listrik bergerak dari a ke b melalui sebuatr hambatan 1l (gambar 2.52), muatan
kehilangan energi potensial listriknya akibat terjadinya tumbukan dengan atom--atom dalam hambatan
R' Hal itu akan menimbulkan energi kalor (dalam bentuk panas). Bcsarnya energi listrik yang hilang
(berubah menjadi panas) ketika arus i melewati hambatan R, dapat dirumuskarisebagaiterikut:
W=Vit

W =,0,V

W=1rR,t

atau karenaharga

Ga;nbar 2.52

(2.18)

Karena harga V = i R, maka diperoleh:

W=(t.R)it
," '' *-.^ArfA4A . I

.Vt= R'

ni-a

maka diperoleh:

(2.20)



Vw=vEt

y2
w= R t

dengan:

(2.21)

W = energi listrik (ioule)
i = kuat arus listrik (A)

R = hambatanlistrik(O)
V = beda potensial (tegangan) listrik CV')

t = waktu (detik)

2. Perubahan energi listrik menjadi kalor
Energi listrik dapat diubah menjadi kalor, misalnya dalam setrika listrik, solder listrik, kompor

listrik, dan sebagainya. Pada waktu mempelajari kalor, kita telah mengenal bahwa besarnyakalor
yang diserap atau diberikan oleh sebuahbendamemenuhi persamaan:

Q=mcAT

dengan:

(2.22)

m = massabenda(gramataukilogram)
c = kalor jenis benda (kalori/gramoC atau joule/kgoC)
AT = perubahan suhu (oC)

A = kalor(kaloriataujoule)

Satuan energi listrik dan kalor ternyatasetara, bisa dalam satuan joule dapatjuga dalam satuan
kalori. Dari percobaan yang telah dilakukanJames Joule, diperoleh:

l joule = 0,24 kalori

atau

L kalori = 4,18 joule

Untuk lebih memahami kesetaraan energi listrik dan kalor ini, ikutilah contoh 2.12 dan 2.13 di
bawahini.

Contoh soal2.12

Pada rangkaian di bawah ini diketahui R1 = 4C> ,& = 8 fi , dan tegangan dari bate rai24volt. Hitung-
lah:

a. energi listrik yang diberikan baterai selama 1 menit;
b. energi kalor yang timbul pada hambatan R, d* & dalam

satuan kalori.
Penyelesaian:

Rr = 4volt
Rz = 8 volt

Gambar 2.53
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Y =24volt
t= lmenit=60detik
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a.

Besarnya arus yang mengaiir dalam rangkaian:

v24
- - 

- 

_ 9A
R - 4+8 -"'
Energi listrik yang diberikan baterai:
W = Vit

= 24 .2 .60 = 288Ojoule

Energi kalor yang timbul pada R1 dan R2:

W = i2Rt
w<l = (2)2 . (4) . 60 = 960 joule

= 960 x 0,24 kalori =230,4 kalori

wrzl= (2)2 (8) 6o = 1920 joule

= 1920 x 0,24 kalori = 460,8 kalori

Contoh soal2.13

Pada sebuahrice cooher tercantum data 140 olnrr^,220 volt. Alat ini dipasang pada jala-jala listrik
220 voll dan digunakan untuk memanaskan 500 gram air selama 5 menit. Bila suhu awal air 10oC,
berapa suhu akhir yang dicapai air?

Penyelesaian:

R = 1400
V = 22AV

f, = 5 menit

= 5x60=300detik

m = 500gram
To = 10oC

c = l kaVgramoC

Q=mcATkalori

b.

alr:

(1)

y2
Q = 0,24 O t kalori ...'.......... (2)

Persamaan ( 1 ) sama dengan persam aan (2), diperoleh :

yz
=0,24Rt

o24V2t

mcAT

€AT

<lAT=

mcR
(024) (22U2 (gOO)

(500) (1) (140) = 49,8oC

AT adalah perubahan suhu, yaitu:
AT = Ta- To

<> 49,8 = T" - 10

<> T" = 49,8 + 10 = 59,8oC

Jadi, suhu akhir yang dicapai air ialah 59,8oC.

!t!8r4t :t :1; )ltait a ija(tatrttftuit j, ?n8 *



Pada rangkaian di bawah ini, tentukanlah:

a. energi listrik yang diberikan baterai selama 2
menit;

b. energi kalor yang timbul pada'hambatan 2e),

3 f), dan 5 Q.

Pada sebuah kompor listrik tertulis 50 ohm, 100 volt.
Kompor tersebut dipasang padajala-jala 100 volt dan
digunakan untukmemanaskan 150 gram air selaina
2,5 menit. Bila suhu awal air 10oC, berapa suhu
akhir yang dicapai air?

Gam.bar 2.54

3. Perhitungan daya listrik
Di tingkat 1 Anda sudah mempelajari definisi daya, Daya (P) adaleh kecepatan' m.elalsul?an usaha

M) atau usahayang dilakulzan per satuan waktu (t).

(2.23)

Bilanilai energi listrikW dari persamaan(2.L9),(2.20),dan(2.21),kitamasukkan ke persamaan
(2.23) maka akan kita peroleh rumus daya lengkap sebagai berikut:

WD_ _T_ t

(2.24)

(2.25)

(2.26)

dengan: *

P = daya daiam sataanwatt

Satuan daya listrik seringjuga dinyatakan dalamhorse power (HP) ataudaya huda,konversinya
ialah:
1HP = 746walt

Dalam hubungannya dengan daya, energi listrik dapatjuga dinyatakan sebagai daya x waktu,
yaitu:

*-"" r.

Bila dalam persamaan W = P . t ini daya dinyatakan dalam kilowatt (kW) dan waktu dinyatakan
dalamjam (hour, disingkat h), maka akan kita peroleh satuan energi yang lain yaitukilowatt hour
ataukWh. Satuan ini sering digunakan untuk menentukan berapa besar energi listrik yang dipakai
oleh pelanggan listrik dan berapa pelanggan harus membayar tiap bulan. Konversi kWh denganjoule
ialah:

.1k$h = 3,6.x lOQ jo-ule
t 

' j'. ''"



Contoh soal 2.14

Pada sebuah lampu pijar tertulis data 40 watt, 220volt.Berapahambatanlamputersebut?

Penyelesaian:

P = 40 watt dan V = 22Ovolt
rr2

P
R

tr2
<:R

P

Q2U2= 
-40 

= 1210 ohm

Contoh soal2.15

Lampu pijar yang bertuliskan 80 watt, 220volt,dipasang pada tegangan 110 volt. Berapa daya yang
diserap lampu tersebut?

Penyelesaian:

P1 = 80 watt; Yt= 220 volt; dan Vz = 110 volt

p, _ (v; )',R

e2u260=
R

(220P
<+ K = g0 =605ohm

Pz=

(110 )2= 60b = 20 watt

untuk menyelesaikan soal seperti ini, dapatjuga digunakan rumus singkat:

(2.27)

Contoh 2.16

Dua buah lampu masing-masing memiliki data 60 W; L20 volt dan 40 wat|;120 volt. Kedua lampu
tersebut dihubungkan seri pada tegangan 120 volt. Berapa jumlah daya pada kedua lampu tersebut?
Penyelesaian:

P1= 60 w, vr = 120 V
Pz= 40 W, Vz = 120 V
V = 120 voit

f&I
R

ffiL:



v2
ftt -R.

Hitung dulu harnbatan masing-masing lampu dengan rumus:

V2D_-rL- 
P

v,'z (120)2nr=t=:[f-240el
v: iozcttzD---: =3600

'"2 - p2 40

Hambatan total lampu yang dirangkai seri:

R" - Rr+Rz

= 240+360=600 O

Jumlah daYa Pada kedua lamPu:

- 02CD2 =24watl
600

Contoh soal2.17

Pesawat TV dinyalakan rata-rata 6 jam sehari' Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan

22OVilan memerlukan arus2,5e ry"upr""-""tgi 
tlrt iLy";itu;;t dibayar dalam satu hari jika

il-**t 
""""gi 

listrii< tiap tWn sebesar Rp L50'00?

Penyelesaian:

t = 6 jam Per hari

v - 220v
i = 2,54
l kwh = Rp 150,00:

Besarnyaenergi yang digunakan dalam satu hari:

w - vit
= (220)(2,5) (6)

= 3300wattjam = ## kilowattjam = 3'3 kWh

Energi listrik yang harus dibayar dalam 1 hari (6 jam) = 3,3 x Rp 150,00 = Rp 495,00.

::.ai;::.::-:i:.::'.i':::;;: " 
:ars+:Eil :i...'91$ \S:

Latihan 2.12
irir .:'r'a'i:ii:-i'a I tiFr:aili!''/t'::'i' i':tiiii*

l.Berapahambatanlistrikpadasuatusetrikayangbertuliskan200W;22ovoLtj?
2.Berapadayayangdiserapolehsetrikatersebutpadanomorljikasetrikadipasangpadategangan

3. lllJin,"r"nu dengan data22Oy;40 w dihubungkan seri dengan-sebuah hambatan dari 990 f2

dan dipasang pada-tegangan 220 v. Berapa kuat *o" r*gilLigtu" p"at tangkaian tersebut?

4,sebuahpanghangatnasimemilikiaatasoW;220V.,t.ruti"idipakaiselala24jam'Berapa
energi listrik yan; harus dibayar d.i#""t" t 

"ri :ift" 
ftu"gt put itwh = Rp 150'00?

:.: j,i:..r:.n iii ;1 .i !:r:" '::! '!le*:i:rll:!' 
15: 'ir"lr 'r;::rr:::: ':t! ': 

rllllrisrsn lililfil:i':'
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SOAL.IATIHA,N' :BAB 2

A. Soal Pilihan ganda
Pilihlah satu jawahan yang paling tepat!

1. Pernyataan di bawah ini adalah mengenai arus listrik.
1. Arah arus listik berlawanan dengan arah aliran elektron.

2. Arus listrik mengalir akibat adanya beda potensial pada ujung-ujung penghantar.

3. Kuat arus sama dengan jumlah muatan yang mengallr per satuan waktu.
4. Satuan kuat arus adalah ampere.

Pernyataan di atas yang benar yaitu:

A. l,2dan3 D.4saja
B. 1 dan 3 E. 1,2,3 dan 4

C. 2dan 4

2. Jika pada suatu kawat penghantar mengalir arus 4 ampere, maka banyaknya muatan listrik per
menit yang mengalir dalam penghantar tersebut ialah . .. .

A. 4 coulomb D. 120 coulomb

B. 12 coulomb E. 240coulomb

C. 60 coulomb

3. Sebuah lampu dilalui arus sebesar 0,8 ampere. Jumlah elektron (muatan listrik satu elektron

-1,6 x 10-1eC) dalam satu jam ialah....
A. 1,8 x 1022 D. 1,28 x 10-1e

B. 5,0 x 1018 E. 2,00 x 1-0-16

C. 7,2 x 10-1e

4. Jika arus listrik sebesar 10 mA rnengalir dalam kawat penghantar rnenimbulkan beda potensial
1 volt pada ujung-ujung kawat, maka hambatan dari kawat itu ialah ....

A.0,1ohm D. 100ohm
B. l ohm E. 110 ohm

C. l0ohm

5. Dalam SI satuan hambatan jenis adalah ....

A. ohmmeter D. voltmeter
B. ohm E. ohmmeterkelvin
C. volt detik

6. Pernyataan-pernyataan berikut menyatakan besarnya hambatan suatu kawat penghantar:

1. tergantung pada suhu kawat penghantar;

2. tergantungpadabahankawatpenghantar; '
3" tergantung pada hambatan jenis, panjang, dan luas penampang kawat penghantar.

Pernyataan-pernyataan tersebut yang benar yaitu:
A. 1 dan 2 D. hanya 3

B. .l dan 3 tr. 1,2 dan 3

C. 2dan 3



7. Besar hambatan pengganti antara a dan b jika:

&= 1CI

R4 = 2C)

&= 4e
1,3 f)

ialah....
A, 0,87O

B. 1,15f)

c. 8,7 f)
D. 11,5f)
E. 87O

Pada titik P dari suatu rangkaian listrik (lihat
gambar) ada 4 cabang masing-masing dengan
arus I, - 5A, I2 = 44' dan Is = 24. Arah masing-
masing arus seperti tampak pada gambar.
Besar In ialah ....

A. 3 ampere menjauhi P

B. 7 ampere menuju P

C. 7 ampere menjauhi P

D. llamperemenujuP
E. 11 ampere menjauhi P

Diketahui Rr = 9 f), Rz = 6 f), R: = 3 f), dan

R+ = 2fJ. Ujung AB dihubungkan Pada
potensial l20V.
1. hambatanpenggantisebesar 10f)
2. aruspadaR+= 14,

3. arus pada R, = 2 4
4. arus pada Rs = 11/3 A
Pernyataan di atas yang benar yaitu:
A, 1,2 dan 3
B. 1dan3
C. 2dan4
D. 4 saja
E. 1,2,3 dan 4

10. Pada rangkaian seperti gambar, masing-
masing hambatan (R) adalah 6 ohm. Tegangan
baterai adalah 9 V, sedangkan hambatan dalam
baterai diabaikan. Arus I sebesar ....

A. 1,5A

B. 0,5 A
c. 4,5 A
D. 1,0A
E. 3,OA

R,

R
R,

&

8.

q
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11. Enarn buah elemen masing-masing dengan GGL 1,5 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm, disusun
menjadi dua buah paralel yang masing-masing terdiri atas 3 buah elemen seri.

Bila susunan elemen itu hendak diganti dengan
sebuah elemen saja dengan GGL = E dan
hambatan dalamnya = r, maka:
A. E=4,5Vdanr=0,75ohm
B. E=9Vdanr=3ohm
C. E=SVdanr=0,3ohm
D. E=1,5Vdanr=0,8ohm
E. E=9Vdanr=0,75ohm
Gambar berikut ini ialah rangkaian arus searah dengan:

Rr=4ohm; Rr=6ohm

rt = 0,3 ohm; r, = 0,2 ohm

Er=30V;Er=9Y
Kuat arus listrik yang terjadi dalam rangkai-
an arus listrik searah sebesar ....

A. 10 ampere

B. 8 ampere

C. 6 ampere

D. 2 ampere

E. l ampere

Dari rangkaian listrik di bawah ini, dapat dihitung:
A. I = 0,01 A dan Vae = 0,45 V
B. I = 0,02 A dan VAe = 0,90 V
C. I = 0,03 A dan Vae = 1,35 V
D. I = 0,04A dan Vo" = 1,80 V
E. I- 0,05AdanVAg =2,25V
Dalam elemen elektrokimia, selama adanyareaksi kimia akan terjadi ....
A. perubahan energi listrik menjadi energi kimia
B. perubahan energi kimia menjadi energi kalor

C. perubahan energi kalor menjadi energi mekanik
D. perubahan energi listrik menjadi energi kalor
E. perubahan energi kirnia menjadi energi listrik
Pada elemen volta yang menggunakan elektrolit asam sulfat (H2SO4), ion-ion hidrogen akan
bergerakke....
A. arah tembaga

B. arah seng

C. arahtembagadanseng

16. Di bawah ini yang termasuk elemen sekunder ialah .. . .

bEE"-F__j+Fl ,

ll__lt
IEEEI"!+F-J

12.

13.

14.

15.

A. elemenVolta
B. elemen Leclance

C. akumulator timbal-asam sulfat

D. tetap diam

E. udaradanmenjadigas

D. batubaterai
E. elemenraksa



17.

18.

Bola lampu dari 10 watt dan 110 volt dapat dipakai pada ....

A. arusbolakbaliksaja
B. arus searah saja

C. arusbolakbalikmaupun arus searah

D. arus bolak-balik dengan tegangan 220 volt
E. tidak adajawaban di atas yangbenar

Sebuah penghantar yang hambatan listriknya R dialiri arus listrik i dalam waktu t. Hubungan
energi W yang dilepaskan penghantar itu adalah . .. .

A. W=Rit

B. w=+
c. w=s

I

D. w= Ef
t

E. W=Vi

19. Sebuah lampu pijar dari 100 watt 120 volt, yang dinyalakan selama 24 jam pada tegan gan 720
volt, menggunakan energi listrik sebanyak ....

A. 288,0kwh
B. 38,8kwh
c. 20,0kwh

20. Sepotong kawat d.engan hambatan R jika dialiri arus sebesar i menghasilkan kalor tiap detik
sebesar H. Untuk arus listrik sebesar 2i, halor yang dihasilkan tiap detik dalam kawat ialah

D. 12,0kwh
E. 2,4kwh

sebesar ....

Ain
1B' tH

C.H
21. Sebuah alat pemanas listrik digunakan untuk mendidihkan 3 kg air 4"C. BiIa diketahui hambatan

per.nanas 60 ohm, tegangan kerja240 V, dan untukmenaikkan 1oC dari 1kg air dibutuhkan
energi 4,2 x 103 joule, maka air akan mendidih pada 100oC setelah ....

D. 2H

E. 4H

D. 35menit
E. 42rnenit

A. 2l menit
B. 30 menit
C. 31,5menit

22. ltlat listrik yang mernpunyai hambatan terbesar ialah .. . .

A. pemanas

B. motor

C. lampu

D. pesawatTV

E. pompaair

120 volt

120 volt

120 volt

220 volt
22Ovolt

400watt

200 watt

150 watt

110 watt

125watt
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23. Sebuah lampu pijar yang menggunakan daya 80 watt pada tegangan sumber 220 volt, dipasang
pada suatu sumber berpotensial 110 volt. Daya yang dipakai oleh lampu itu ialah ....

A. 320watt
B. 160 watt
C. 80watt

D. 40watt
E. 20watt

B. Soal uraian
Jawablah dengan singkat, jelas, dan benar!

1. Apa yang disebut arus listrik dan jelaskan bagaimana agar terjadi arus listrik dalam suatu
penghantar?

2. Sebutkan secara lengkap faktor-faktor yang menpengaruhi besarnya hambatan listrik!
3. Menurut hukum ohrn, besarnya kuat arus yang mengalir dalam suatu kawat penghantar:

1)

2)

4. Sebuah kawat penghantar memiliki hambatan R. Sebuah kawat lain terbuat dari bahan yang
sama dan panjang sama, memiliki garis tengah dua kali kawatpertama. Berapakah hambatan
kawat vang kedua ini?

5. Hitung semua hambatan yang dapat diperoleh dengan menggabungkan tiga penghambat 100

ohm dengan berbagai cara!

6. Penghambat 10 ohm, 12 ohm, dan 1,5 ohm dihubungkan paralel. Berapakah hambatan
penggantinya?

7. Untuk mengukur besaran listrik apa saja alat ukur listrik di bawah ini?

A. Voltmeter
B. Amperemeter

C. Ohmmeter

Gambarlahbagan penghambatpadasoalnomor 6 di atasyangdihubungkan dengan sebuah sumber
arus 9,0 V dan hambatan dalam 0,5 ohm!

a. Hitung arus yang dialirkan oleh sumber arus!

b. Hitung dengan jepit sumber arus!

c. Hitung ruas yang mengalir melalui masing-masing pengharnbat!

Empat buah baterai, masing-masing mempunyai penghambat dalam 0,1 ohrn disusurt seri, kemu-
dian ditutup dengan sebuah lampu pijar yang hambatannya 0,6 ohm. Hitung:

a. kuat arus yang mengalir melalui lampu;

b. tegangan jepit tiap baterai.

Dari rangkaian di bawah ini, tentukan kuat arus listrik pada masing-masing titik cabang!

R:=8o

D. Multimeter
E. Osiloskop

8.

9.

10.

Er=10V
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11. Jelaskan perbedaan anLaraelemen primer dan elemen sekunder!
12. Sebutkan contoh sumber arus searah yang termasuk elemen primer dan yang termasuk elemen

sekunder!

13. Jelaskan cara kerja sumber arus searah berikut ini!
a. Elemen Leclance
b. Elemen kering (batubaterai)
c. Akumulator timbal-asam sulfat

13. Jelaskan cara pemeliharaan dan cara pengisian akumulatorl

14. Solder listrik pada tegangan 220 volt menghasilkan arus 4 ampere, dipakai selama * t"rt Kepala

solder listrik tersebut terbuat dari bahan logam yang massanya 0,5 kg dan kalor jenisnya
4 x 103 joule/kgoK. Jika hanya 50Vo energilistrik yang dipakai untuk menaikkan suhu alat itu,
berapajoule energi listrik yang dipakai oleh solder dan berapa kenaikan suhu solder?
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LISTRIK ARUS BOLAK-BALIK

srAl$DARr{o-rvtP,ErE!s!]i:

,|fOMP,ETENSIDA$A$ r'

,Tl;,:lUANP€MBELAJARAN,.,.'::,'

Menerapkan konsep listrik arus bolak-balik

3.1 Menguasai hukum kelisirikan arus bolak-balik

3.2 Menguasai hubungan antara tegangan, impedansi, dan arus

3.3 Menghitng daya dan energi listrik arus bolak-balik

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu:
. membedakan karakteristk arus listrik bolak-balik dan arus searah

yang diamati dengan alat ukur listrik;
. mendeskripsikan dan memformulasikan arus dan tegangan

sin u so id al;
. mendeskripsikan dan memformulasikan hubungan nilai maksimum

dan nilai efektif besaran sinusoidal;
. menafsirkan besaran-besaran listrik sesuai grafik sinus yang

ditunjukkan layar osiloskop;
. menganalisis rangkaian listrik bolak-balik yang memiliki RL seri;

. menganalisis rangkaian listrik bolak-balik yang memiliki RC seri;

. menganalisis rangkaian listrik AC yang memiliki RLC seri;

. mengidentifikasi peristiwa resonansi pada rangkaian RLC;

. menentukan frekuensi resonansi pada rangkaian RLC seri;

. merumuskan energi dan daya listrik arus bolak-balik;

. menghitung masalah kelistrikan sehari-hari yang berhubungan
dengan energi dan daya listrik;

. mendeskripsikan cara transmisi dan pemakaian listrik AC dalam
kehidupan sehari-hari.

Selain listrik arus searah (dc), dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal juga listrik dengan
arah arus bolak-balik, disebut arus listrik bolak-balik (alternating current, disingkat ac). Berbeda
dengan arus listrik searah, arus listrik bolak-balik mempunyai arah arus dan teganganyangberubah-
ubah secaraperiodih. Listrikyang dipakai di rumah kita adalahjenis listrik ac yang memiliki frekuensi
50 Hz atau 50 sikluslsekon. ltral ini berarti bahwa gerak bolak-balik arus listrik itu 50 kali dalarn 1

detik.

Dalam suatu skemarangkaian listrik, sumber arus dc diberi lambang 
-{F- 

sedangkan
sumber arus ac diberi lambang 

-f
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A. PE.NGERTIAN ARUS LISTRIK BOLAK-BALIK

1. Mennbedakan tegangan dc dan tegangan ac

Perbedaan tegangan dc dan tegangan ac dapat kita amati dengan menggunakan alat ukur iistrik
yang disebut osiloskop . Osiloskop adalah alat ukur listrik yang dapat menunjukkan besarnya tegangan
dan ffekuensi arus bolak-balik. Tegangan dan frekuensi arus ac itu dapat kita baca padalayar kaca
osiloskop dalam bentuk grafrk tegangan-waktu (grafik V - t). voltmeter dc

Gamtrar 3.1 dan 3.2 memperlihatkan
rangkaian arus dc dan arus ac yang diperiksa
besar tegangannya dengan voltmeter dc dan
osiloskop.

Perhatikan gambar 3. 1! Pada rangkaian
listrik dengan arus dc, kita melihat jarum
penunjuk pada voltmeter dc menyimpang dari
posisi ke angka tertentu yang menyatakan
nilai tegangan iistrik dc itu. Pada layar
osiloskop, kita melihat garis putih lurus yar'g
menggambarkan niiai tegangan yang tetap
besarnya. Nilai tegangan padalayar osiloskop
itu besarnya sama dengan yang dibaca pada
voltmeter dc.

Perhatikan gambar 3.2! Voltmeter dc
yang dirangkai pada arus ac tampak jarum-
nya tetap menunjuk angka nol. Artinya, alat
ini tidakdapat menunjukkan nilai tegangan
karena arah arus dan tegangan ac berubah-
ubah. Tetapi pada layar osiloskop tampak
gambar seperti gelombang (disebut Crafik
sinusoidal). Simpangan grafik ini meng-
gambarkhn besarnya tegangan maksimum
dari arus ac yang diukur pada rangkaian
tersebut. Dari pengamatan ini dapat disimpul-
kan bahwa nilai tegangan/arus ac berubah dari
nilai nol sarnpai dengan nilai maksimumnya.

Gambar 3.7
Mengukur tegangan dc dengan uoltmeter dc da'n osiloshop

voltmeter dc

o

I

srr-b"r Iarus ac \

osiloskop
rangkaian arus ac

Gambar 3.2
Mengukur tegangan ac dengan uoltmeter dc dan osiloskop

2. Arus dan tegangan sinusoidal
Sumber arus bolak-balik adalah generator ac yang dapat menghasilkan ggl induksi sebesar:

V = V*uk" . sin or t (3.1)

Persamaan (3.1) merupakan fungsi sinus
seperti dilukiskan gambar 3.3. Oleh karena
itu, ggl induksinya disebut ggl sinusoidal atau
arus dan tegangan sinusoidal.

Pada rangkaian arus bolak-balik yang
mempunyai hambatan R (gambar 3.4),
berlakujuga hulzum O hm. Dengandemikian,
besar kuat arusnya dapat ditentukan sebagai
berikut:

osiloskop

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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\, sin cut

R

= i*, sehingga dapat diperoleh;

i=(sinot (3.2)

harga sin ro t disebut sudut fase.

Persarnaan (3.1) dan (3.2) ternyata mempunyai
sudut fase yartg sam&, yaitu sin ro t. Jadi, rangkaian
ac yang hanya mernpunyai hambatan R saja,
tegangan dan arusnya mempunyai sudut fase yang
saraa atau sefase. Keadaan tersebut dapat
dilukiskan dengan grafikhubunganV - t dan i - t
seperti dituqjukkan garnbar 3.5.

B. NILAI EFEKTIF DAN NILAI
MAKSIMUM BESARAN SINUSOIDAL

1. Nilai maksimum dan frekuensi
Dengan osiloskop dapat diamati nilai

maksimum arus/tegangan d an freku ensiny a, y a:ng
tergambar dalam bentuk garis cahaya (trace) pada
layarnya.

Gambar 3.6 di samping ini rnenunjukkan
tampilan layar osiloskop. G ari s s kal a u eft ikal adalah
garis skala untuk tegangan dan gnrls shala
horizont al untuk skala waktu.

Misalkan untuk skala tegangan diatur 2volt/
garis skala dan skala waktu diatur 5 milidetik/garis
skala. Kemu dian "te st he ad" osiloskop disentuhkan
pada rangkaian arl.s bolak-balik secara paralel (lihat
kembali garnbar 3.1) dan nampakpadalayar grafik
sinusoidal seperti terlihat pada gambar 3.5. Dari
gambar tersebut dapat fitafsirkan sebagai berikut.
. Amplitudo gelombang pada layar tampak 3 garis skala, ini

Gambar 3.4
Rangkaian arus ac ylng mempunyai

hambatan R

Gambar 3.5
Grafik hubungan V - t dan i - t arus

d.c yang hanya mempunyai R

Gambar 3.6
Grafik sinusoidal pada layar osiloskop

berarti tegangan maksimum arus ac

v^-
I=-=.R

v_
D
-t\

Harga

yang diukur adalah:

V- = 3 garis skala x 2 volt/garis skala = 6 volt
e Periode satu gelombang pada layar tampak 4 garis skala, ini berarti bahwa periode T adalah:

T =4garis skalax SmilidetiVgarisskala

= 20 milidetik = 2011000 detik = 0,02 detik
Jadi, frekuensi tegangan ac yang diukur

11*' =T=0,02 =SoHz

, 73 , 
irii.li]1iii{*,rrl itltr\ti

I

I I

\ I \
\
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2. Nilaiefektif
Nilai efektif arus/tegangan bolak-balik adalah kuat aruVtegangan yang dianggap setara dengan

arus aruVtegangan searah yangmenghasilkanjumlah kaloryang samaketikamelalui suatu penghantar
dalam waktu yang sama.

Hubungan arus/tegangan efektifdengan arus/tegangan maksimum dinyatakan dengan persamaan
(3.3) dan (3.4).

(3.3)

ll.,r

(3.4)

arus efektif (A)

arus maksimum (A)

tegangan efektif (V)

begangan maksimum CV)

Contoh soal3.1

Gambar di samping ini menunjukkan tampilan gelombang
tegangan ac pada layar osiloskop ketika dihubungkan
dengan rangkaian arus ac. Bila skala tegangan diatur pada
1V/cm dan skala horizontal diatur 5 milidetiVcm dan
tiap kotak mempunyai ukuran 1 cm, tentukanlah:
a. tegangan maksimum sumber ac;

b. tegangan puncak ke puncak sumber ac;

c. frekuensi sumber ac;

d. tegangan efektif sumber ac. Gambar 3.7
Penyelesaian

a. Tegangan maksimum sumber arus ac pada layar tampak tinggi, simpangan maksimum gelombang
adalah 5 cm. Berarti besar tegangan maksimum:
V'', =5cmx2V/cm=10V

b. Tegangan puncak ke puncak (Voo):

V* = 2.V,.,.,

= 2x10=20V
c. Frekuensi sumber ac:

Pada layar tampak periode satu gelombang adalah 8 cm. Berarti besar periode T:
T =Scmx5milidetik/cm

= 40 milidetik = 40 x 10-3 detik = 0,04 detik
Jadi, besar frekuensi sumber:

1
=-0,04

Hz

^1t =-.T

=25

\ I
I I

\
I



d. Tegangan efektif sumber ac:

Latihan 3.1

1. Sebuah osiloskop diatur penguatvertikalnya 3 V/cm
dan waktu sapu horizontal 10 milisekon/cm. Bila
suatu sinyal diberikan pada input terminal
tegangannya terlihat tampilan layar seperti gambar
di samping ini.
Tentukanlah:
a. tegangan maksimum sumber;
b. teganganpuncakkepuncak;
c. frekuensi sumber;
d. teganganefektif.

2. Arus ac yang menuju suatu bola lampu diukur dengan amperemeter ac, besarnya terbaca 1A.
Berapa kuat arus maksimum dari arus bolak-balik tersebut?

C. INDUKTOR DALAM RANGKAIAN ARUS BOLAK.BALIK

1. Pada rangkaian induktif, tegangan mendahului arus

Gambar 3.9 memperlihatkan sebuah induktor (L)
yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik.
Rangkaian seperti ini disebut ronglzaian induhtif.

Besarnya tegangan dan arus pada rangkaian induktif
dinyatakan dengan persamaan:

v-
J'V"f =

20
= J, = 20 x 0,707 = I4,L4volt

V=V,*sin rrrt

dan

(3.5)

(3.6)

Gambar 3.8

V = V- sin rrlt

Garnbar 3.9 Grafik sinusoidali = i- sin ( rrl t; 90e)

Kedua persamaan tersebut dapat dilukiskan dalam bentuk seperti ditunjukkan gambar 3.9.

Dari kedua persamaan di atas, atau dari gambar 3.9, dapat kita baca bahwa pada rangkaian
induktif, tegangan (V) mendahului arus (i) sebesar 90o, atau i mengalami keterlambatan terhadap V
sebesar 90o atauVzn.

2. Pengertian fase dan beda fase antara tegangan dan kuat arus pada rangkaian
induktif
Faktor otpadapersamaanV=V-sin rrrtdisebut/asetegangart,sedangkanfaktor(crtt-90)pada

persamaan i = i,,. sin co t disebut /c se arus . Selisih fase tegangan dan fase arus disebut bed a fase . J adt ,
dalam rangkaian induktifbeda fasenya 9Oo, dengan arus ketinggalan 90o oleh tegangan.

/ / \



3. Fasor sebagai diagram vektor untuk menyatakan tegangan dan arus

Hubungan antara tegangan dan arus serta beda fase antara kedua besaran tersebut dapat lebih
j elas dinyatakan dengan fas or ( diagram vektor ).

Fasor merupakan vektor yang dapat berputar dengan arah
berlawanan jarumjam. Garnbar fasor di samping ini melukiskan
persamaan V = V- sin ro t, dengan rrl t merupakan sudut fasenya
(gambar 3.10).

Garnbar 3.11 melukiskan diagram fasor hubungan tegangan
dan arus dalam rangkaian arus bolak-balik yang mengandung
hambatan R saja. Diagram tersebut menyatakan bahwa:

o !=V*sin ot
.' i=i-sin alt
r Vsefasedengani

Gambar 3.12 melukiskan diagramfasor hubunganV dan i
arus bolak-balik yang mengandung sebuah induktor (rangkaian
induktif). Diagram tersebut menyatakan bahwa:

o \,r=V,osin ot
o i=i-sin(t-9Oo)
o Vmendahului i dengan beda fase 9Oo

Gambar 3.12

4. Reaktansiinduktif
Hambatan yangtimbul padainduktor L yang dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik

disebut reoft tan s i induktif C('). Besarnya reaktansi induktif dirumuskan:

Xr.= ctlL (3.7a)

karena a =2n f, maka dapat ditulis:

Xt = 2nfl'

Gambar 3.10

Gambar 3.11
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dengan:

XL = reaktansiinduktif(ohm)
o = frekuensi sudut arus ac (radls)

f = frekuensi arus ac (Hz)

L = induktansi diri (henry)

Dengan menggunakan hukum ohm, dapat kita tentukan hubungan antara tegangan dan arus

pada ran gkai an induktif dengan reaktansi induktifnya sebagai berikut:

Vr,=il .Xl (3.8)

dengan:

VL = teganganpadainduktor(V)
iL = arus padainduktor (A)

XL = reaktansi (hambatan) induktif (ohm)

Contoh soal3.2

Sebuah induktor murni mempunyai induktansi 2 x !0-2 henry, dipasang pada rangkaian arus botak-

balik yang frekuensinyaS0lFrz. Berapakah reaktansi induktif rangkaian itu?

Penyelesaian:

L = 2xt0-2[
f = 50Hz
XL = 2rfL

= (2) (3,t4)(50) (2 x 1O-2) = 6,28 ohm

Latihan 3.2

1. Berapa induktansi suatu kumparan yang mempunyai reaktansi induktif 9 42 O?

2. Suatu kumparan dilewati arus 2 x 10-2 A ketika dipasang pada tegan gan 25 volt dengan frekuensi

400 Hz. Berapa besar induktansinya?

5. Rangkaian seri R dan L

a. ?bgrangarl dan suduf pergeseran fase

Gambar 3. 13 memperlihatkan rangkaian
seri hambatan (R)dengan induktor (L) yang
dihubungkan dengan sumber arus ac. Dalam
rangkaian ini, diketahui bahwa:

. arusisefasedenganteganganVp;

. arus iketinggalan 90o oleh teganganV".

Gambar 3.13
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Pernyataan tersebut dapat dilukiskan
dals"' diagram fasor seperti ditunjukkan
gambar 3.14. Tampak bahwa besarnya
tegangan total V merupakan jumlah vektor
dari V" danVr. Jadi, besarnyategangantotal
padarangkaian R- L adalah:

Dapat dinyatakan pula bahwa besarnya
fose (sudut pergeseran fase) V terhadap 1
adalah Q, dengan: Gambar 3.74

Dengan mengingat hukum ohm, sudut pergeseran fase V terhadap i dapat juga dinyatakan:

(3.10)

(3.11)

b. lmpededansi rangkaian seri R dan L
Karena V* dan V" membentuk sudut 90" 0ihat lagi

gambar 3. 14) dan i sefasd dengan Vs, maka R dan X"juga XL
membentuk sudut 90" (gambar 3.15), sehingga besar
resultan R dan X" yaituZ adalah:

(3.12a)

(3.12b)

Resultan hambatan-ha:rrbatan dalam rangkaian arus
bolak-balik di sebrfi imp edan si, diberi lamb arrg Z.

Contoh soal3.3

Induktor dengan induktansi 10-2H dipasang seri dengan

hambatan sebesar 10 O pada suatu rangkaian ac dengan
frekuensi 50 Hz dan tegangan 50V. Berapa kuat arus yang
mengalir pada rangkaian?

Penyelesainn:

XL'= 2nfL
= 2(g,14)(50) (10-1

= 3,14A

Garnbar 3.15

atau

R=10p L=L0-2H

i = ....?



R2 +Xfl17_
L

=

= 10,48O

Kuat arus yang mengalir pada rangkaian:

Vi - 7 (hukumohm)

50
= 10,48

= 4,77 A

Suatu kumparan mempunyai induktansi 10r H dan hambatan dalamnya 30 fi . Hitung impedansinya
pada frekuensi 100 kHz serta kuat arus yang mengalir pada kumparan jika kumparan dipasang pada

tegangan 100 volt.

1. Pada rangkaian kapasitif arus
mendahului tegangan

Sebuah kapasitor (C) yang dihubungkan dengan
sumber arus bolak-balik ditunjukkan pada gambar
3.1-7. Rangkaian seperti ini disebut ranghaian
kapasitif.

Besarnya arus dan tegangan pada rangkaian
kapasitif dinyatakan dengan persamaan:

(3.13)

(3.14)

Kedua persamaan tersebut dapat dilukiskan
dalam bentuk grafik sinusoidal seperti gambar di
sampingini.

Gambar 3.18
Grafih sinusoidal arus dantegangdn ac dari

ranghaian hapasitif

q
{L

Gambar 3.17

U2n
rF-n
tl



2. Beda fase pada rangkaian kapasitif

Dengan melihat grafik sinusoidal (gambar 3'18)
dapat dinyatakan bahwa beda fase atau selisih fase
antararus dan tegangan pada rangkaian kapasitif
adalah 90o atau Vzn , dengantegangan kntinggalan
oleh arus atala ctrus mendahului tegangan. BiIa
peristiwa tersebut dilukiskan dalam bentuk fasor,
akan tampak seperti gambar 3.19.

3. Reaktansikapasitif
Hambatan yang timbul pada kapasitor yang

dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik
disebut realztansi kapasitif, Besarnya reaktansi
kapasitif dirumuskan:

Gambar 3.19

(3.15)

Karena a =2nf, maka:

dengan:

& = reaktahsikapasitif(ohm)
ro = frekuensi sudut arus ac (rad/s)

f = frekuensi arus ac (Hz)

C = kapasitaskapasitor(faradatauF)

Contoh soal3.4

Suatu kapasitor 5 U F dipasang pada rangkaian arus bolak-balik dengan frekuensi 100 Hz' Berapa

arus yang mengalir jika tegangan pada kapasitor 20 volt?

Penyelesaian:

C = 5pF=5x1OaF
f - 100H2
V = 20 volt

t:1
\a
"Q - roC,

...: :.--.,, 1.rv _-
"c- 2nfc

)t= 1

2"fC

= 318,5 C)
2 (3,14) (100) (5 x 10-6 )

Kuat arus yang mengalir dalam kapasitor:

2
= 318"5 = o'063 A

V
A6
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,t Laiihan,3r4,: :
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Sebuah kapasitor 12 p F dihubungkan dengan arus bolak-balik 300 volt yang frekuensinya 60Hz
Berapakah kuat arus yang terjadi?

4. Rangkaian seri R dan C

Gambar 3.20 memperlihatkan rangkaian seri
hambatan (R) dan kapasitor (C) dengan sumber
tegangan ac. Dalam rangkaian ini akan terjadi:
. arus i sefase dengan teganganVs;
. arus i mendahului 9Oo terhadap tegangan V".

*"-1':#i*'iT"""Ji,"liiffffi*'JHffi:it
Tampak bahwa besar tegangan total merupakan
jumlah vektor dari V* dan V". Jadi, besarnya
tegangan total pada rangkaian R - L adalah:

vi (3.16)

Dapat dinyatakan pula bahwa besarnyasudut
pergeseran fase V terhadap i adalah 0 , dengan:

t8o=Vn (3.17)

Dengan mengingat hukum ohm, sudut
pergeseran fase V terhadap i dapatjuga dinyatakan:

(3.18)

lmpedansi rangkaian seri R- C
Karena V" dan V, membentuk sudut 90o dan i

sefase dengan V" (lihat lagi gambar 3.21), maka R
dan X" juga mtmbentuk sudut 90o sehingga
impedansi (resultan R dan Xs) dapat dinyatakan:

Gambar 3.21

R=20000 Xc=150cl

.X^rse=T

Gambar 3.22

atau

Z,=

dengan:

Z = impedansirangkaian seri R-C (ohm)

'Memahami .Fisika' SMK Kdlas XII

nr*l, 1 .]u

[2nfCJ

(3.19a)

Gambar 3.20

R +'Ye

(3.leb)



Contoh soal 3.5

Suatu rangkaian seri terdiri atas hambatan R = 200 O dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif
Xc=150ft.
a. Tentukanlah harga Vs, Vc, V, 0 , dan Z bila kuat arus yang mengalir 24.
b. Lukiskan diagram fasor hubungan i dan V yang didapat.

Penyelesaian:

a. Vg, V6, Y, g rdanZ ...?

' Vn =iR
=2x200=400volt

' Vc =iXc
=2xLlO=300volt

r ! =ffi*v8
400)2 +(300)2

vc 300
vR-400-
36,870

= 500 volt

3//4tgg =

$=
Z=

=250o-

b. Diagramfasor:

V=500V

Vc = 300V

Gambar 3.23

Suatu kapasitor dari 3 p F dihubungkan dengan sebuah hambatan dari 50 O pada potensial 100 volt
dan frekuensi 1000 Hz. Hitunglah besar Xc, Z, e, Vo, dan V".

R2 +X!

+ (150)2

'1himahgnTJ:f$(6:9$4{ trcialXu,:



E. RANGKAIAN R -
1. Rangkaian seri R, L, dan G

Gambar 3.24 memperlihatkan rangkaian arus
bolak-balik yang mempunyai hambatan (R),
induktor (L) dan kapasitor (C) yang disusun secara
seri. Besarnya tegangan pada ujung-ujung R, L, dan
C sesuai dengan hukum ohm, yaitu:
. Vn =i. RdenganVosefasedengani;
. Vl, = i . X" dengan V, mendahului dan Vo 90o;
. Vc = i . Xc dengan V" tertinggal i dan Vo 900.

- Bila V" dibuat lebih besar daripada V6, rraka
keadaan ini dapat dilukiskan dalam diagram fasor
seperti ditunjukkan pada gambar 3.25.

Pada diagram fasor ini nampak bahwa sudut
pergeseran fase tegangan V terhadap arus i adalah
g , dengan:

\, 
Itv"-vct \ I + _., v*sefasei

'll/'-1at

\lr

L-CDANRESONANSI

Garnbar 3.24

v", v\ I /'

vr. *Vc
tg0= V_

atau

!9 .e,,r,+

Gambar 3.25

(3.27)

Besarnya tegangan total pada rangkaian (V) merupakan penjumlahan vektor dari Vs, Vp, dan V6,
yang dinyatakan dengan persamaan:

(3.22)

L{aren1 (V1_- V6) membentuk sudut 90o terhadap Vo dan i sefase dengan V6, maka (X" - X") juga
membentuk sudut 90o terhadap R. Sehingga impedansi aa.i rangkaian R - f, - C seri,i"tu[akan
penjumlahan secara vektor juga.

(3.23)

Contoh soal3.6

Perhatikan gambar rangkaian R - L - C di bawah ini. Dari rangkaian ini, tentukanlah:
a. tegangan pada tiap-tiap elemen;
b. impedansirangkaian;
c. fase rangkaian (fase antaraVdan i);
d. tegangantotalrangkaian.

:!.ia j :!r!atrj r4r tf&tr:€f riit!'i9ili.!*iynlg !iif':w;ti+4qerls;sti'

V'V^<___,! __+i+
-trlr00--L-,1 r

fi-i.1v;'r,v;;l

X = 900f)

i=0,1 A
Gambar 3.26
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Penyelesaian:

a. Teganganpadatiap-tiapelemen:
VR = i'R

= 0,1-x300=30V
VL = i'Xr,

= 0,1 x90V
Vc = i'Xc

= 0,1x500=50V
b. Impedansirangkaian:

Z=

c.

d.

R2 +(Xr, -Xc)'

(300)2 +(900-500)2 = 500 ohm

Faserangkaian

X' -X^tgg= -=R-
900-500 n./= goo =73

<+ 0 =53o
Tegangan total rangkaian:
V = i.Z

= 0,L x 500 = 50 volt

2. Resonansi pada rangkaian seri R, L, dan C

Pada rangkaian arus ac yang memiliki R, L, dan C yang disusun
kemungkinan, seperti ditunjukkan pada tiga diagram fasor berikut ini.

Latihan 3.6

Rangkaian seri R-L- C terdiri atashambatan 300 ohm, induktor 0,9henry, dan kapasitor 3 pF.

Rangkaian ini dihubungkan pada tegangan bolak-balik yang frekuensi angularnya L000 rad/s dan
tegangannya 50 volt. Hitunglah:
a. impedansirangkaian;
b. kuat arus dalamrangkaian;
c. teganganV*,V1,danVs;
d. faseantaraVdani.

sen dapat terjadi tiga

a. BilaX">\makatg O positif,berartiteganganmendahului
arus dan rangkaian akan bersifat induktif.

::mahami 
Fisika sMK 

felas 
xu



Biia X" < X. maka tg Q negatid berarti arus mendahului
tegangan dan rangkaian bersifat kapasitif

Bila X" = Xc, maka tg 0 menjadi nol, sehingga Z = R.
Berarti, rangkaian hanya mempunyai R saja dan akan
bersifat resrstrf karena sifat kapasitif dan induktiftrya saling
meniadakan. Keadaan inilah yang disebut keadaan
resonansi pada rangkaian seri R - L - C.

figa keadaan yang disebut di atas dipengaruhi oleh keadaan frekuensi arus bolak-balik sendiri,
dan padakeadaanX" =X"frekuensi arusbolak-balik dikatakanmencapai keadaxtfrekuensiresonansi.

Besarnya frekuensi resonansi dirumuskan sebagai berikut:

XL= &
1

col, = ,C

2€)o =

e 2nf=

G.24)

frekuensi resonansi (Hz)

induktansi(H)
kapasitansi (F)

Memahami Fisika SMK Kelas )CI

1

LC

1

lffi
1

./ L'c

dengan:

f-
L=
C=

Gambar 3.28

Garnbar 3.29



Contoh soal3.7 %
Suatu rangkaian resonansi seri dengan R = 200 O , L = 0,5 henry, dan C = 5 Ir F, dihubungkan pada

tegangan bolak-balik 100 volt. Hitunglah frekuensi resonansi rangkaian itu!
Penyelesaian:

L = 0,5H

C = 5pF=5x10-6F
1

f- n,!uc

2(3,t4) Jo,s)G ' 10 t )

1

6,28 J;,s,rou
1000

E,nW
t00,7IHz

PadafrekuensiberapakahsebuahrangkaianR-L-CseriakanberesonansibilaR=80ohm
L = t henry, dan C = 1 pF yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik?

Suatu susunan seri yang terdiri atas resistor 600 O , kumparan dengan induktansi 0,2 henry, dan

kapasitor dari 
/U vf , dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan frekuensi sudut

6000 radls.
a. Tentukanimpedansirangkaian.
b. Dengan frekuensi berapa rangkaian itu beresonansi.

c. Berapa sudut fase antara tegangan sumber bolak-balik dengan arus.

Induktor murni (L) dan kapasitor murni (C) yang berada dalam rangkaian ac tidak pernat'.

membuang energi listrik, tetapi hanya melakukan pengalihan bolak-balik energi dari rangkaian ke
medan magnetik atau medan listrik. Lain halnya dengan arus yang mengalir melalui pengharrbat
(R). Di dalam R, energi diubah menjadi kalor yang tidak dapat diubah kembali menjadi listrik.

Besarnya energi listrik per satuan waktu yang diubah menjadi kalor disebut daya listrik.Daya
listrik pada rangkaian ac identik dengan daya listrik pada rangkaian dc yaitu:

P = i3r.R

= i"r' Vn

Dalam hal ini V* adalah komponen tegangan yang sefase deng-an arus, seperti ditunjukkan gambar

3.25. HargaVn = V cos Q . Dengan demikian, maka:

.P *'Y-l eop't '

: -.' '. ' ,. " 
'tl

dengan:

V = teganganefektif
i = kuatarus efektif

= sudut fase antara V dan i

Neriiatraml gi 
i ial$,rr Ka ai'

(3.25)



Besarancos0disebutfoktordayapadarangkaian.Karenagdapatberubah,makadayarangkaian
ac pun dapat berubah menurut besarnya sudut fase. Jika pada rangkaian hanya ada R, atau tidak ada
Ldan C, maka 0 = 0sehinggacos 0 = 1. Dalamkeadaanitu, P=V. i.

Contoh soa/3.8

Sebuah kapasitan 60 p F, sebuah induktor 0,3 H, dan sebuah penghambat 50 O dihubungkan seri
dengan sumber tegangan l2OY 6OHz.
Hitunglah:
a. impedansirangkaianitu;
b. kuat arus yang mengalir melalui rangkaian itu;
c. faktordayarangkaian;
d. besar daya yang dilepaskan rangkaian.

0,30 H
Penyelesaian:

C = 60prF=60x104F
L = 0,30H

R=50O
%r = 120V
f - 60Hz
a. Impedansirangkaian:

1v"c - orC

1

- 2nf.C

2(3,14) (60) . 60 x 10-6

aL=2 nfL

= 44,23 el

%r= 120V

f =60H2
Gambar 3.30

XL=

b.

R2 +(X1-X")'

2 (3,74) (60) (0,30) = 113;04 f)

W.Qr3p4-44,%f
= 85O

Arus yang mengalir pada rangkaian:

I" = %t
"tz

120 V
GO = I,41-.N

c. Faktordayarangkaian:
Rcos0 =-"z
50o

= 85Q = o'59

Memahami Fisika SMK Kelas XII
:1n1if.:aji:jr*ffi fi *i n:irsniq*irr*ri*!$sr,s,iEiits*i:y3;t.:t; j :r



d. Besar daya yang dilepaskan rangkaian:

P = V"f.i"rcos0

= (120) (1,41) (0,59)

= 99,83 watt

Latihan 3.8

Suatu kumparan yang induktansi dan hambatannya tidak diketahui mengalirkan arus sebesar 8,0 A.
Jika diberi tegangan searah sebesar 40 V. Bila diberi tegangan bolak-balik 40 V 60 Hz, arus yang
mengalir 5,0 A.
Hitunglah:
a. induktansi dan hambatan kumparan itu;
b. daya yang dilepaskan rangkaian pada kedua keadaan itu;
c. frekuensiresistansirangkaian;
d. ams yang mengalir pada keadaan resonansi jika dihubungkan dengan tegangan I20V.

G PEMAKAIAN ARUS LISTRIK AC

1. Transmisitenagalistrik
Listrik dari PLN yang kita pakai di rumah adalah listrik arus bolak-balik (ac). Bagaimana listrik

itu bisa sampai ke rumah kita?

Listrik bisa sampai ke rumah kita melalui suatu cara yang disebut transmisi tenaga listrik.
Gambar 3.Sl melukiskan cara pentransmisian listrik. Pertama dari sebuah generator pembangkit
listrik, misalnya dengan tegangan 20.000 volt. Tegangan ini dinaikkan oleh transformator penaik
tegangan (step up) hingga 300.000 volt, bahkan ada yang sampai 500.000 volt. Hal ini dilakukan agar
listrik yang ditransmisikan arusnya kecil. Dengan arus yang kecil, dapat dikurangi kehilangan energi
listrik akibat berubah menjadi panas selama listrik dialirkan. Akibat adanya hambatan R pada kawat,
energi listrik berubah menjadi p.nas sebesar W = i2 . R . t.

!-*T-Frtr+=tr1

Penrbangkit tenaga I,strik Tlefo step up

Tlafo slet, ddwn Petusahaan

IJexgotah airpabrih brsar

Tra{o
stcp dr rn

Gambar 3.31 Transmist

Memahami Fisika SMK Kelas XII

pabrik kccil

88

tenaga listrik dari pembangkit sampai ke pemahai



Di beberapa tempat tertentu, tegangan listrik diturunkan lagi sesuai kebutuhan. Penurunan
tegangan listrik itu, dilakukan dengan transformator penurun tegangan (step down). Untuk perusahaan
pengolah air misalnya, diturunkan sampai 66.000 volt. Di stasiun dekat pusat kota, diturunkan sampai
11.000 volt untuk suplai listrik ke pabrik-pabrik besar yang menggunakan mesin-mesin listrik yang
bertenaga besar. Untuk suplai listrik ke rumah-rumah dan ke pabrik-pabrik kecil, tegangan listrik
diturunkan lagi sampai 220volt.

2. Pemakaian listrik di rumah kita
Arus listrik masuk ke rumah kita melalui

kWh meter dan pembatas daya (Iihat gambar
3.32). Alat kWh meter berfungsi untuk
mengatur banyaknya energi listrik yang
digunakan, sedangkan pembatas daya berfungsi
untuk membatasi daya maksimum yang dapat
digunakan di rumah kita. Dalam pembatas daya
ditentukan besar arus yang boleh kita gunakan,
misalnya 2A, 3 A, 44. dan seterusnya. Misalkan
di rumah kita pembatasnya bertuliskan 2,A, dan
tegangan listrik yang digunakan 220 volt, maka
daya listrik yang dapat kita gunakan
maksimum sebesar 2A x 220Y = 44oW . Jika daya listrik yang dipakai oleh peralatan listrik di rumah
kita nrelebihi 440 W , maka saklar otomatis pada pembatas daya akan memutuskan aliran listrik ke
rumahkita.

Sebelum masuk ke jaringan kabel listrik di rumah kita, arus listrik harus melewati dulu sekering.
Sekering berfungsi sebagai pengaman dari kemungkinan terjadinya hubungan pendek (korsletin[)
padajaringan kabel, yang dapatmenimbulkan percikan api dan mengakibatkan kebakaran. Hubungan
pendek dapat terjadi apabila ada dua kabel yang terbuka isolasinya dan kedua kawat di dalamnya
saling bersentuhan, sehingga kuat arus listrik pada jaringan kabel seketika menjadi sangat besar,

Di dalam sebuah sekering (lihatgambar
3.34) terdapat kawattipis yang dapatmencair
dan putus apabila dialiri arus listrik yang
sangat besar. Dengan putusnya sekering,
maka terputus juga aliran listrik pada
jaringan kabel. Pertanda putus sekering ini
meminta kita untuk segera menemukan
letak terjadinya hubungan pendek itu dan
segera memperbaikinya.

Gambar 3.33
S ekering, pengaman hubungan pendeh (horsleting)

seterika

Gambar 3.32 Diagrarn habel listrik di rumah hita

tabung kaca kawat tipis

tutup logam
tutup logam

' 
..'", ".' iiiil1. ill;ii,l'i$
tt,,, ,i\\li,tiN
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SOAL TATIHAN BAB 3.

A. Pilihan ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pernyataan di bawah ini mengenai arus bolak-balik.

1. Arah bolak-balik adalah arus dan tegangan yang besarnya berubah-ubah secara periodik.

2. Sumber arus bolak-balik adalah generator ac.

3. Harga efektif arus bolak-balik merupakan fungsi sinusoidal.

4' %r=V,o ' J2 '

Pernyataan di atas yang benar adalah:

A. 1,2, dan 3 D.

B. 1dan3 E.

C. 2dan{
2. Tampilan layar osiloskop yang digunakan untuk

mengukur arus bolak-balik seperti gambar di samping.
Bilapenguatvertikal di atur pada2V/cm, waktu sapu
horizontal 5 mVcm dan tiap kotakmempunyai ukuran
1 cm, maka besar tegangan maksimum dan frekuensi
arus bolak balik tersebut adalah ....
A. V- = 3V dan f = 0,4}j,2
B. V-=6Vdanf=0,8H2
C. V- = 6V dan f = 0,02H2
D. V- = 3V dan f = O,O2Hz

E. V-=3Vdanf=0,8H2
3. Jarum suatu voltmeter ac yang digunakan mengukur tegangan bolak-balik, menunjulkan angka

110 V. Ini berarti bahwa tegangan yang diukur besarnya ....

A. tetap 110V
B. berubahantara0dan 110V

C. berubah antara0dan 110r8
D. berubah antara-110Vdan 110V

E. berubahantara-1l,0JZ Vdrn 110Jt V
4. Dalam rangkaian arus bolak-balik yang memiliki sebuah kumparan (induktor), ggl induksi dan

arus induksi yang dihasilkan dalam rangkaian adalah ....

A. mempunyaifaseyangsama

B. arus induksi tertinggal dengan bed ^t*" f,n
1C. arusinduksi mendahuluidenganbedafase in

D. arusinduksitertinggaldenganbedafase n

E. arus induksi mendahului dengan beda fase a

l'4emahami Fisika SMK Kelas XII'
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5. Dalam rangkaian R - L seri, diketahui R = 6 ohm. Ketika rangkaian tersebut dihubungkan
dengan sumber arus bolak-balik yang memiliki tegan gan220voltdan ilekuensi anguler 200 rad./s,
ternyata arus yang mengalir dalam rangkaian 20 A. Berarti besar induksi kumparan (L) adalah

A. 0,02 henry
B. O,2henry

C. 0,04henry

6. Sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitifS0 ohm dihubungkan seri dengan sebuah resistor
40 ohm. Bila rangkaian ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-batik 100 volt, maka besarnya
tegangan pada resistor (Vo) dan tegangan pada kapasitor (Vc) adalah ....

D. 0,4henry
E. 40 henry

D. Vn=30V;V"=49Y
E. Vn=50V;V.=25Y

D. 1200 volt
E. 2400volt

A. Vn=B0V;V.=69Y
B. Vn=60V;V.=39Y
C. Vn=40V;V"=39Y

7. Suatu rangkaian seri dari R = 11 ohm, X" = 12 ohm, dan X" = 120 ohm dihubungkan dengan
tegangan bolak-balik 110 volt yang frekuensinya 60H2. Berapa tegangan pada kapasitor?

8.

A. 110 volt
B. 220volt

B. Xl=

C. Xl=

C. 1000 volt

Jika dalam rangkaian R- L - C seri terjadi resonansi, maka ....

1A. Xr,= ,C ,danZ=R D. X1 = Xg, danZ = maksimum

1E. Xl = ,,rL , 
danZ = maksimum

D. 45 x \08 Hz
E. 50 x 108H2

D. 150,6 watt
E. 200 watt

1

rC

1

x"

, danZ = maksimum

, danZ = maksimum

9' Pada frekuensi berapakah sebuah rangkaian R - L - C seri akan beresonansi bila diketahui
R = 100 ohm, L- thenry, danC = 1 pFdandihubungkandengansumberarusbolak-balik?

D. 500/n

E. 5000/n

10' Suatu rangkaian penerima beresonansi dengan pemancar yang panjang gelombangnya 11b0 m.
Jikapemancaritumemilikiinduktor 6,25x 10{ n henrydancepatrambatgeiombangc=3x 108
m./s, maka besar frekuensi resonansinva adalah ....

A. 0,5/n

B. 5/n
C. 50/n

C. 2xl08]Frz

11. Sebuah rangkaian seri yang terdiri atas sebuah komponen dan kapasitor dihubungkan dengan
sumber 40 A dan kapasitas-kapasitor 8 p F, maka daya yang dipakai rangkaian adalah .. . .

A. 2x706Hz
B. 2x108Hz

A. 110 watt
B. 120 watt
C. 139,6 watt
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ll. Soal Llraian

Jawablah dengan singkat, jelas, dan benar!

1. Jelaskanpengerbian-pengertiandibawahini:
a. arusbolak-balik;
b. nilai maksimum arus bolak-balik;
c. nilai efektif arus/tegangan bolak-balik.

2. Bagaimanakeadaan tegangan dan arus pada:

a. rangkaianinduktif;
b. rangkaiankapasitif.
Gambarkan keadaan arus dan tegangan dengan diagram fasor pada rangkaian induktif dan
kapasitiftersebut!

3. Apa yang dimaksud reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifl Tuliskan persamaan umum dari
nilai kedua reaktansi tersebut!

4. Lukiskan diagram fasor yang menggambarkan keadaan arus, tegangan, dan sudut pergeseran
fase dalam rangkaian seri R - L dan rangkaian seri R - C.

5. Dalam rangkaian R - L - C seri yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dapat terjadi
3 kemungkinan. Jelaskan tiga kemungkinan itu. Apa yang menyebabkan terjadinya ketiga
kemungkinan tersebut?

6. Sebuahkumparaninstansi0,0THzdanhambatan 14Q dihubungkanpadajaringan 140V,

Hitunglah:
a. arusyangmelaluirangkaian;
b. sudut fase antara arus dan tegangan sumber;
c. faktordayarangkaian;
d. besar daya yang dilepaskan rangkaian.

50

-HzTI



PERSIAPAN MENGHADAPI UJIAN AKHIR NASIONAL

SOAL.SOAL DAN PEMBAHASAN
Disusun menurut Deskripsi Pemelajaran Kurikulum SMK Edisi 2004.

Soal-soal dikelompokkan sesuai dengan urrrtan l{ompetensi/Sub-Kompetensi dalam Deslaipsi
Pembelajaran.

Disisipkan soal-soal yang pernah muncul dalarn Ebtanas atau UAN SMK.

Kode i 1

Kompetensi : Mengukur besaran dan menerapkan satuannya

1. Di bawah ini adalah pernyataan mengenai pengukuran.
1. Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang

ditetapkan sebagai satuan.

2. Dalam setiap pengukuran selalu adakesalahan (ketidakpastian).

3. Dalam pengukuran berulang, hasil pengukuran selalu terpencar di sekitar harga rata-ratanya.

4. Hasil pengukuran selalu bergantung pada kemampuan baca alat ukur dan kondisi benda
yang diukur.

Pernyataan di atas yang benar adalah ....

a

a

A. 1,2, dan 3
B, ldan3
C. 2dan4

Jawab:E
Pembahasan:
r Pernyataan 1 benar; mengukur adalah mernbandingkan besaran yang diukur denga:r besaran

sejenis yang ditetapkan sebagai satuan.
o Pernyataan2 benar; dalam pengukuran selalu ada kesalahan (ketidakpastian) yaitu adanya

perbedaan antara hasil pengukuran dengan harga yang dianggap benar.
r Pernyataan 3 benar; dalam pengukuran berulang, hasil pengukuran selalu terpencar di sekitar

harga rata-ratanya.
Di samping itu, hasil pengukuran juga bergantung pada metode pengukuran dan kecakapan si
pengukur.

Panjangbalokkay'u yangdiukurdengan mistarberskalamm padagambar di bawah ini adalah....
A. 150,1mm
B. 1501,2 mm
C. 151,5 mm
D. 752,2tntn
E. 152,1 mm

Jawab: C

Pembahasan:
Hasil pembacaan menunjukkan bahwa panjang
merupakan angka taksiran.

balok adalah 151,5 mm. Angka 5 terakhrr

D. 4 saja

E. semuabenar

93 ,'i: ir::

,r' ',,r, I
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3. Ilkuran yang ditunjukkan skalajangka sorong menurut gambar di bawah ini adalah .... (mm).

A. 41,6

B. 41,7

c. 4l,g
D. 41,9

E. 42,0

Jawab: D
Pembahasan:
. Skalautamamenunjukkanukuran 4lmmlebih.
. Garis ke-9 pada skala nonius tepat berimpit dengan sebuah garis skala utama. Ini berarti

bahwa skala nonius menunjukkan angka 9 x 0,1 mm = 0,9 mm.

Jadi, hasil pengukuran 41 mm + 0,9 mm = 41,9 mm.

4. Pembacaan skalamikrometer sekrup seperti gambar di bawah ini adalah ....

A. 3,24mrn
B. 3,74rnrn
C. 4,24rnrn
D. 4,47 mm
E.5,24mm
Jawab: B
Pembahasan:
Sisi teromol berada di kanan garis bawah, berarti lebih besar daripada 3,5 mm, sedangkan angka
yang berimpit dengan garis tengah ialah angka 24. Jadi, panjang benda yang diukur adalah
3,5 + 0,24 = 3,'l4 t:':lm.

5. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah ....
A. kuat arus listrik, panjang, dan berat
B. kuat arus listrik, panjang, dan intensitas cahaya

C. kuat arus listrik, panjang, dan volume
D. panjang, berat, dan intensitas cahaya

E. panjang, berat, dan volume (Ebtanq.s SMK,1998)

Jawab:B
Pembahasan:
Yang termasukbesaran pokok dalam SI yaitu panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya,
danjumlah zat. Adapunyangtermas,a,kbesaranturunan yaituluas, volume, kecepatan, percepatan,
gaya, energi, dan sebagainya.

6. Satuan dari besaran massa, waktu, dan suhu menurut sisteminternasional (SI) adalah ....

A. lb, menit, K
B. gr, menit, K
C. kg, detik, K

Jawab: C

Pembahasan:
Yang termasuk besaran pokok dalam SI yaitu:
. panjang, satuannya meter (m)

. massa,satuannya&ilogram(h,g)

D. kg, detik, oF

E. ons, detik, oR

(Ebtanas SMK,2000)
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. waktu, satuannyasekon(detih);

. kuat arus, satuannyaampere (A);

. suhu, satuannya keluin (K);

. intensitascahaya,satuannya&andela(cd);

. jumlah zat, satuannyamole (mol).

7. Di bawah ini yang merupakan besaran pokok dalam iistem Satuan Internasional adalah ....

A. kilogram danwatt
B. kilogram dan celcius

C. meter dan detik
D. meter dan celcius

E. celcius dan watt (Ebtanas SMK, 1999)

Jawab: C

Pembahasan:
Lihat pembahasan nomor 6.

8. Daya dirumuskan sebagai P = Wt. Dimensi daya adalah ....
A. ML2N
B. ML2T-2

C. MLT-2 (Ebtanas SMK,1998)

Jawab:A
Pembahasan:
Satuan baku untuk daya dapat ditelusuri sebagai berikut:

W kgmz /s2 , 2 _3

"=T = , =kgms

o satuan kg dimensinya M
r satuan m dimensinya L
r satuan s dimensinya T
Jadi, dimensi untuk daya adalah V . l,' . t-t.

9. Dimensi massa = M, panjang = L, dan waktu = T. Notasi dimensi besaran gaya adalah ....

D. MLT1
E. MLT

D. ML2T3
E. ML-3
(Ebtanas SMK, 1999)

D. 300,3 m/det

E. 268,3 m/det
(Ebtanas SMK, 1998)

A. MLT1
B. MLT*z
C. ML2T3

Jawab: B
Pembahasan:
Satuan baku gaya adalah:

. ._ ..-2 massaxpanjang MxLkg'm/detrk= (*.ktrrf = T,
Jadi, dimensi gaya adalah MLT-2.

10. Kereta api meluncur dengan kecepatan 10 miVmenit, Jika 1 mil = 1,61 km, maka kecepatan
kereta api dalam SI adalah ....

A. 966,0 m/det

B. 375,0 m/det
C. 372,0n/det

@,ryryru#w



Jawab:E
Pembahasan:
Kecepatan kereta api 10 miVmenit
l mil = 1,61km dan 1km = 1000 m
l menit = 60 detik
Jadi, bila satuan kecepatan tersebut dikonversi ke satuan m/det menjadi:

l0miVmenit =
10.(1,61X1000)m

= 268,3 m/det
60 detik

11. Sebidang tanah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 kaki dan lebar 50

kaki (1 kaki = 0,3048 m). Keliling tanah tersebut adalah ,,,.

A. 75,24m
B. 30,48 m
c. 45,72m

Jawab:E
Pembahasan:
Panjang = 150 kaki = 150 x 0,3048 = 45,72rn
Lebar = 50 kaki = 50 x 0,3048 = 15,24m
Keriringtan*=i7:x;,\;i:";:ir',?;n

= (9L,44) + (30,48) = L27,92 m

L2. Jari-jari antena parabola adalah 10 feet. Jika 1 feet = 30,48 cm, maka diameter antena tersebut
adalah....
A. 3,049m
B. 6,096 m
c. 6,290 m
(Ebtanas 5MK,2000)

Jawab:B
Pembahasan:
Diameter =2xjari-jari

= 2 x 10 (30,48 cm)

= 609,6 cm = 6,096 m

Kode :2
Kompetensi : Menerapkan Hukum Gerak dan Gaya

Gerak lurus beraturan

13. Seberkaselektronbergerakdarisatupelatkepelatyanglaindengankecepatan2,Sx 106ms-1.Jika
elektron memerlukan waktu 2 mikrosekon, makajarak antara kedua pelat adalah ....

D. 60,56m
E. L21,92rn
(Ebtanas SMK, 1999)

D. 60,960m

E. 609,60 m

D. 5,6 m
E.- 5,6x10-1m
(Ebtanas 9MK,1999)

A. 5,6 x 103 m
B. 5,6 x 102 m
C. 5,6 x 101m

'ii,:,:, :r:i,
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Jawab: D
Pembahasan:
v = 2,8, 106 ms-1

L =2ps=2x10-6s
Jarak antara kedua pelat = s

s =v.t
= 2,8 .106 x 2 . 10-6 = 5,6 meter

14. Dua buah benda bergerak lurus beraturan dari tempat yang sama. Benda I bergerak dengan
kecepatan 6 midet dan benda II bergerak setelah benda I bergerak lebih dahulu selama 15 detik
dengan kecepatan 10 m/det. Benda II muiai mendahului benda I setelah bergerak ....

A. 1,5 detik
B. 5,6 detik
C. 22,5 detlk

Jawatr: C
Pembahasan:
SI = SII

vt(t+15) =Ytr.1
6(t+15) =10.t
<>6t+90 =10t
<>4t=90

D. 54,0 detik
E. 150,0detik
(Ebtancts SMK, 1998)

D. 750 m
E. 1500m
(Ebtanas SMK,1998)

et

Gerak lurus berubah beraturan

15. Kereta api bergerak dengan kecepatan 30 m/det. Sebelummasukstasiun,keretadirem
dengan perlambatan 0,6 nldet2 sampai berhenti. Jarak yang ditempuh kereta mulai mengerem
sampai berhenti adalah ....

benda ll mulai mendahului benda I

A. 346 m
B. 450 m
C. 643m

Jawab: D
Pemtrahasan:
Kereta api dengan vo = 30 m/det (sebelum mengerem) direm dengan a = -0,6 m/det.
Berapajarak s dari saat pengereman sampai berhenti (vt = 0)?

22vr = Vo +zas
0 - (30)2+2(-0,6)s

1,2s = 900

900
'50 mD-to-l

LtL

16. Suatu benda bergerak dengan kecepatan awal 9 ms-1 mendapat percepatan 0,3 ms-2. Pada jarak
240 meter kecepatannya menjadi . .. .

90
=-4

= 22,5 detik

Memahami Fisika SMK Kelas XII tliliffi
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A. 8 ms-l
B. 12 ms-r

-1U. IDInS'

Jawab: C
Pembahasan:

_1vn =9ms'
a = 0,3 ms-2

22Vt =Vo +2as
= (9)2 + 2. (0,3) (240) = 228

vt = JzN = 1b ms-l

17. Pada grafik di samping v menyatakan kecepatan dan
t menyatakan waktu. Gerak dipercepat terjadi pada
interval waktu ....
A. (to - tl) dan (t, - tr)
B. (to - tl) dan (t, - tr)
C. (t1- t2) dan (t, - tr)
D. (\- t') dan (t, - ta)

E. (t2 -ts) dan (te -t+) (Ebtanas SMK, lggg)
Jawab:B
Pembahasan:
Pada interval waktu:
. to -t, = gerak dipercepat
. tr-t, =gerakdengankecepatantetap
, tz-tz=gerakdipercepat
. tg - tn = gerak diperlambat

Jadi, gerak dipercepat terjadi pada interval waktu (to _t1) dan (t, _tr).
18. Grafik di bawah menyataltan hubungan antara kecepatan (v) sebuah mobil yang bergerak terhadapwaktu (t).

Bagian grafik yang merupakan gerak lurus beraturan adalah ....
A.L
8.2
c.3
D.4
E. 5 (Ebtanas 9MK,2000)

Jawab: C

Pembahasan:
. Grafik(L) = gerakdipercepat

D. 17 ms-l
E. 18 ms-1
(Ebtanas 9MK,1999)

S

vt

= gerakdiperlambat

= gerak lurus beraturan (kecepatan tetap)
= gerakdiperlambat

= gerakdipercepat

= 240 rn
_,)

t

. Grafik(2)

. Grafik(3)

. Grafik(4)

. Grafik(b)

19' Kereta api mula-mula bergerak dengan kecepatan 15 m/det, dalam waktu 12 detik kecepatannya
menjadi 45 lJt/det. Jarak yang ditempuh kereta api selama waktu tersebut adalah ....
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A. 30m
B. 50m
C. 100 m

Jawab: D
Fembahasan:
Vo = 15 m/det
t = 1"2 detik

Vt -vo
t

45-75 ,
= 12 = 2,5 mldet'

vo =Sm/det t
vr = 15 m/det a

u - rr-:5t
15-5

- t,O m,/det2- 10 -r

Gerak jatuh bebas

A. 300 m/det
B. 250 m/det
C. 55 m/det

Jawab: D
Pembahasan:
ho =150m
ht =25m
"t - l

D. 360 m
"E. 420m
(Ebtanas 9MK,2000)

=45nldet
_ .''?

= 10 detik
_ 

''..?

D. 50m/det
E. 39 m/det
(Ebtanas SMK, 1998)

Memahami: Fisika SMK Kelas Xfi'

vt

st

st =vo.t

1
= 15 . 72 + \ {Z,S) (12)2 = 180 + 180 = 360 meter

2

20. Grafik di bawah ini menggambarkan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Percepatan
yang dialami benda adalah ....

A. 1,0 m/det2

B. 1,3 m/det2

C. I,SrnJdet2
D. 2,Om/det2 15

E. 3,0 m/det2 (Ebtanas 1MK,2000) 
10

Jawab:A
Pembahasan: s
Dari grafik dapat kita baca bahwa:

1o
+ ;at'

21. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 150 m di atas permukaan tanah. Kecepatan benda
pada saat mencapai ketinggran 25 m di atas permukaan tanah adalah .. . . (g = 10 nrldet2)



h =ho-h,
=150-25=I25m

vt =.Egh

= ,lml25 = ..Eboo = b0 m/detik

22' Air menetes dari menara sampai di tanah daiam waktu 2 detik. Tinggi menara tersebut adalah ....
A. 5m
B. 10m
C. 15m

Jawab: D
Pembahasan:
Gerakjatuh bebas dengan t = 2 detik.
Misal besarnya percepatan gravitasi
Tinggimenara;

,1,h =r*'
1o

= t .lO (2)- =20 meter

A. 5 detik
B. 4detik
C. 3 detik

Jawab: C
Pembahasan:
ho = 122,5 m
g = 9,8 m/det2

h =ho-ht
= 122,5 -78,4 = 44,1 m

1-h =;ct"

A. L4,7 m
B. 29,4m
c. 44,1m

bumig=l,0rn/detik-2

23 ' Benda dijatuhkan dari keting gtan L22,5 m, tanpa kecepatan awal. Jika percepatan gravitasi
9 ,8 ml det2 , maka waktu untuk mencapai ketinggian 7'8,+ mdari tanah adalah . . . .

.2 h 44.1.
-___v" -1 -1

,s ;(e'8)

t = 16 =Bdetik
24' Obeng jatuh dari tangan seorang mekanik yang sedang berada di atas gedung. Dalam waktu B

detik, obeng sampai di tanah. Bila diketahui g = 9,g *rjut2, maka keting;ian of,eng tersebut dari
permukaan tanah adalah ....

D. 20m
E. 45m
(Ebtanns SMK, 1999)

D. 2detik
E. l detik
(Ebtanas 5MK,2000)

ht =78,4m
+_,U -.^,,!

D. 5B,g m
E. gg,2 m
(Ebtanas 5MK,2000)
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Jawab: C

Pembahasan:
t = 3 detik
L_trl -....:

g = 9,8 rn/delz

,1.2h =t*
1"

= | to,s r (B)2 = 44,t m

25. Seorang siswa menerjunkan diri dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air
tanpa kecepatan awal. Jika massa siswa 40 kg dan g = 10 ms-2, maka kecepatan siswa tersebut
saat membentur permukaan air adalah ....
A. B0 ms-1
B. 16 ms-1

c. 4do -s-1
D. 4J5 ms-1

E. 4Ji ms-r

Jawab: C
Pembahasan:

vt = ,[2gi

F1

2.10.8

/too N=4J10 m,

Besaran vektor

26. Perhatikan gambar di samping!
Diketahui: Fr = 8 N, Fz = 10 N dan

cos43cr=-5rsIncl=5.

Jika R = Fr + $, maka nilai R adalah

A. 18N

B' 2fE N
c. 2J6E

Jawab:E
Pembahasan:

R=m
= .lG)' + (102 ) + 2(8x10).f -1')-1 ' ( 5)

$64-128
JB6 =6N

D. z.f n*

E. 6N
(Ebtanas SMK, 1998)

COS q, - --
5

Memahami Fisika sMK i;;iii-'

Fr=10N



27. Komponen dari vektor F pada garnbar di bawah ini adalah ....

A. F*=10NiFy=20N
B. F*=10N;Fy=10N
C. F*=20N;Fv=10N

D. F =1o16 N;Fu=1oN

E. 4=1ON;Fy=10.rF N

Jawab: D
Pembahasan:

E =Fcos3oo

=(2o) (i") = ro16 N

Fy =Fsin30o

1r)
=(20) [;j = ro m

28. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar gaya F* dan F" berturut-turut adalah ....

A. 20Ndan20Jt N

B. 20 N dan 20\6 N

C, 20Jz Ndan20N

D. 2OJD Ndan2OrE N

E. 2oJ5 NdanzoJDN

Jawab:B
Pembahasan:
F* =Fcos60o

'l

=40.;=2oN
Fy =Fsin60o

= ao. ]6
= 20lF N

29. Perhatikan gambar di bawah ini!

Bila Ft - Fz = F'r = F'2 = 4 N. Perbandingan R, : R, sama dengan ....

A. 1:3
B. L:2

C. 1: Je

D. t: Ji
E. Jz , Js (Ebtanas gMK,2000)

(Ebtanas SMK 1999)

F1

#+4i-aN&a?
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Jawab: C

Pembahasan:

32 -16
32 +16

Jadi,Rr:&=1:

30. Gambar di bawah menunjukkan sebuah balok di atas bidang mendatar yang sangat licin. Apabila
balok bergerak mendatar dengan percepatan L,25 mldetz dan massa balok = 48 kg, maka besar F
... (cos cr = 0,6; sin cr = 0,8).

A. 100 N
B. 75N
c. 59,4 N
D. 48N
E. 36N (Ebtanas SMK, 1998)

Jawab: A
Pembahasan:
Komponen gaya yang menyebabkan benda bergerak
adalah F cos cr

Menurut Hukum II Newton:

F. cos c =m. a

F . 0,6 = 48 .1,25

60
u= oS = 100N

Fsina F=?

31. Gerobakbermassa 100 kg didorong dengan kecepatan awal l0 rnldet. Setelah 2 detik, kecepatannya
ra-e,njadi 20mldet. Besar gaya dorong pada gerobak tersebut adalah ....

lR l' Fr2 +Fr2 + 2E F2 cos 12oo

l&l = 
E'z +ry'z +2Ery cos 60"

A. 100 N
B. 200 N
c. 400N

Jawab: D
Pembahasan:
m = 100k9
vo = 10 m/det
t = 2 detik

42 +42-2@x4)(-+)

= 
42 +42.r(4X4)[;)

A6I-

!+s

4

4Jg

R1

R2=

1

F
.6

D. 500 N
E. 1000 N
(Ebtanas SMK 2000)

vt =2omldet
F -...?

;lNs\$Nr$.rm:ji\{$f NilirH



Vt -Vo 20-10 2u = t: = 2 =5m/det--

F =m.a
=100.5=500N

32. Benda bermassa 15 kg diletakkan di lantai Iicin dengan gaya gesekan diabaikan. Jika benda
tersebut ditarik gaya mendatar sebesar 6 N, maka percepatan benda adalah ....

F
a-

m

A. O,4rridet2

B. 2,5rn/det2

C.9,0m/det2

Jawab: A
Pembahasan:
rn =15kg
F =6N

,a-----:

F =nt.a

A. w/sin cr

B. dcos cr

C. wltg a
Jawab:E
Pembahasan:
F =mgsin q

= w Sin cx,

ft = o,+rldet2

D, 27,0m/del2

E.90,0m/det2
(Ebtanas SMK,2000)

D. w cos cr,

E. w sin cr

1000 N+-l
l

33. Sebuah benda dengan berat w meluncur pada bidang miring yang licin. Bidang miring mem-
bentuk sudut a terhadap bidang mendatar. Komponen gaya berat yang mempengaruhi besar
percepatan benda adaLah ....

Gaya gesekan

34. Benda yang bermassa 2 kg bekerja dengan gaya seperti tampak pada gambar. Jika gesekan dengan
lantai diabaikan, maka arah gerak benda adalah ....

A. ke kanan dipercepat
B. ke kiri dipercepat

C. ke kanan diperlambat
D. ke kiri diperlambat
E. ke kanan dengan kecepatan tetap (Ebtqrles SMK, 1999)

Jawab: B
Pembahasan:
Selisih kedua gaya tersebut adalah:
F = 1.000 -200 = 800 N arah ke kiri
m - 2kg, maka:

= 400 m./s2 (dipercepat)

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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35. SebuahmesinbermassaSOOkgdiataslantaimendatar,ditarikgayamendatarsebesar52SNsehingga
mesin bergerak dengan percepatan O,25 m/det2 . Besar gaya gesek mesin tersebut dengan lantai
adalah .... (g = 10 m/detz)

A. 450 N
B. 225 N
c. 206,25 N

Jawab:A
Pembahasan:
Dari hukum II Newton diperoleh:

D. 168,75 N
E. 56,25 N
(Ebtanas SMK, 1998)

+a=0,25m/detz

F=525N
r -2 rr-ouv^g <to-'

g = 10 nr/detz

c> fe =525-75=450N
36. Pada gambar di bawah ini, balok A dan B mempunyai koefrsien gesekan sama yakni 0,2. Massa

balokA-5kgdanbalokB=3kg.ApabilabalokAdigeserdengangayaF,makaperbandingan
gaya gesekan antara balok A terhadap lantai dengan balok A terhadap balok B adalah ....

A. 3:5
B. 3:8
C. 5:3
D. 8:3
E. 8:5
Jawab: D
Pembahasan:
Tinjau sistem balok B!

ttr' =O-'v
€) + Nee- msg = 0

a3 Nuo-(3)(10) = 0

<+ Nee = 30 newton

fer= fz

= ltt.Nna
= (0,2) (30) = 6 newton

Tinjau sistem balok A!

rFr=o
4:1 + No - NAB -m4g = 0

c> Ne-30-(5X10) = 0

<) Na = 80 newton

fe.= ft
= ltk .No = (0,2) (80) = 16 newton

Jadi, fr:f, = 16:6
=8:3

F-f;
d-

m

525-f.
o,zr= loo=
e 525*f* = 0,25.300

iar'ffi..Memahami Fisika SMK Kelas XII



B?. Benda yang bermassa 10 kg meluncur di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 300' Jika
koefisien gesek kinetik antara permukaan benda dan bidang 0,02, gaya gesekan kinetiknya adalah

1A' 10N
t;B r/#*

c. 1N

Jawab: D

Pembahasan:
m = 10kg
0 =30o

F = 0,02

I = diambil L0 m/s2

N - m. gcos 30o

1_

=10.10.+.6=50J52

t = I'o'N
=0,02.50\6 = .6 N

38. BalokberrnassaS0kgterletakdiatasbidangdatar dengan koefisien gesekan 0,02. Bila g =
10 m/det2, maka gaya gesek balok terhadap bidang adalah .. . .

A. 1,4 N
B. 1,8 N
C. 6,0 N

Jawab:E
Pembahasan:
m =80kg
F = 0,02

Untuk balok pada bidang datar, berlaku :

N =w
-m.g
=80.10=800N

Gayagesek:

t = !r.N
= 0,02 . 800 = 16,0 N

A. 3 n m/det

B. 6n m/det

C. 8,7 n mldet

D' J5N

E. 2N

(Ebtanas SMK, 1999)

m.g cos .300

D. 14,0 N
E. 16,0 N
(Ebtanas 9MK,2000)

C = 10 m/det2
f-,

D. 30 n m/det

E. 60n m/det
(Ebtanas SMK, 1998)

Gerak melingkar
39. Suatu gergaji bentuk piringan mempunyai diameter 50 cm, berputar sehingga ujung (matalnya

bergerak sebanyak 6 putaran tiap detik. Kecepatan linear ujung (mata) gergaji tersebut adalah ....



.fawab:A
Pembahasan:
D =50cm=0,5m
f -6puUdet
v =crl.R

A. 11ms-l
B. 22mLs-t

C. 110ms-l

Jawab:B
Pembahasan:

v =?(kecepatanlinier)

D. 22Oms-L

E. 13.200 ms-1

(EbtanasSMK 1999)

(Ebtanas 5MK,1999)

/D\
=e"D lz )

(o.s)
=(2r.U) [tJ =L2n.0,25=3n rr/det

40. Roda sepeda motor yang berdiameter 70 cm berputar pada kecepatan 600 putaran/menit. IGcepatan
sepeda motor tersebut adalah . ...

D =70cm-+ R =35cm=0,35m
I = 600 putaran/menit

= 600 putaran/60 detik = 10 putaran/detik
.. _tvsepedamotor - :

IGcepatan sepedamotor sama dengan kecepatan linearroda.
v =co.R

=(2nf).R
=(2 .3,!4. 10) 0,35 = 21,98 dibulatkan 22ms 

I

41. Gambar di bawah ini berlaku hubungan kecepatan sudut....

A. 0e ) 0s dan o:" = crlo

B. oa ) os dan rrlg -2re,
C. oA ( 0s dan ro6 = too

D. 0A=0Bdanro6 =Iro

E. 0a ( <os dan rrrg =i ^o

Jawab: C

Pembahasan:

Rumuskecepatansudut: r = {.
Makin besar R, kecepatan sudut makin kecil, dan sebaliknya. Dengan demikian:
. oA = oc karena mempunyai R yang sama (,: !1);

. oB lebihbesardaripada oA maupun ro6 kal'enamempunyaiRyanglebihkecil(=r).

f



42. suatu kincir angin yang berputar pada porosnya, melakukan 30 putaran dalam setiap menitnya'
--' 

K"cepttan sudut kincii angin tersebut adalah ""

1
-.r* -r.rad./det-41t - 

2 - t

43. seorang pembalap mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 m/det melalui lintasan lingkaran

beriari-jari 14 -.;ii;;ssa pernbal.p*a.o' J"p"da zri kg, maka gaya sentripetal yang dialami

1

A. ?n rad/det
b

B. n rad/det

C. 2n rad/deL

Jawab:B
Pembahasan:
f = 30 putararVmenit

= 30 puV60 detik = ! nuUdetit<

o - ....?
cD =2nf

D. 4n rad/deL

E. 60n rad/det
(Ebtanas 5MK,2000)

adalah....
A. 5N
B. 25N
c. 50N

Jawab:E
Pembahasan:
v = 5 m/det

r =14m
vF. =- R

6\2
=7O . '"' = 125 N

14

44. sebuah sepeda motor membelok pada tikungan berbentuk busur lingkaran dengan jari-

jari 10 m. Jika koefisien gesek urrt*u roa.-Au" jhan 0,25 dan g = 10 m/s2' maka kecepatan motor

ierbesar yang diizinkan adalah ""
A. 5 m/s D' 1'5 m/s

B. 2,5mls E' L2m/s

C. 2,0 m/s

Jawab: A
Pembahasan:
R =10m
V =0,25

,v-
F.o = -T

nv"
e p.mg =mF

p cR

.[sR =

D. 75N
E. 125 N
(Ebtanas 9MK,2000)

m =70kg
F. =""?

g = 10 m/s2
,V -...' :

2<>v =

eV = o,25xlo)(10) m/s



Kode : 3

Kompetensi : Menerapkan gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda
tegar

Momen inersia dan momentum sudut

45. Piringan yang bermassa 2 kg dan berjarijari 5 cm diputar pada sumbu putar di pusat piringan.
Momen inersianya adalah ....

A. 2,5 . rO-4 kg *',
B. 3,5 . 10-4 kg -'
C. 2,5 .lo-3 kg -'
Jawab: C

Pembahasan:
m =zkg
r =5cm=5x10-2m
T=2

-12L =6mr
| -to= -(2) (5 x 10 -)- =2'"

46. Sebuah partikel dengan massa 5 gram bergerakmelingkar dengan jari-jari 3 cm dan kecepatan
sudutnya 20rad/s. Momentum sudut partikel itu adalah ....

A. 5 x 10$ kg m2ls

B. 6 x 10-5 kg m2ls

C. 7 x 10-5 kg m2ls

Jawab:E
Pembahasanr
m =5gram=5x10-3kg
r =3cm=3x10-2m

D. 3,5 . 10+ kg -'
E. 4,5 . 10-3 kg -'
(Ebtanas 9MK,2000)

D. 8 x 10{ kg m2ls

E. 9 x 10i kg m2ls

o =20rad/s
L -...?

lu
I rzl esx l,oa) = 2,5 x 1o-3 kg m2

,I =mr
= (5 x Lor) (3 x 10-2)2 = 4,5 x 104 kg m2

L =I. or

= (4,8 x 10-6) (20) = g x 1o-5 kg2ls

Keseimbangan benda
47. BatangPQ horizontal, berabrya 60 N, menggunakan

engsel pada titik P, sedangkan ujunC Q diikat dengan
tali dan digantungkan beban 40 N. Berapa besar
tegangan tati QR?

A. 280 N
B. 140 N
c. 70N
D. 35N
E. 30N

{ +oN

ljN,L[rr]rri\[iil{rliirliir;ilnN'1i$:+

Memahami,Fisika SFIK Kelas Xil
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Jawab:B
Pembahasan:

Xt= 0

/r\
c> 6o[tj +40(t)-rr.t =0

48. Perhatikan gambar di samping! Jika gesekan katrol
diabaikan, maka tegangan tali T pada keadaan
setimbang adalah ....

A. 3N
B. 9N
c. 12N
D. 15N
E. 21N

Jawab: D
Pembahasan:

Sisteml: X4 = O

€> +Tr -12=0
^ m _t2.r__., r 1 

_

SistemII: tq = 0

e +Tz-9 =0
<+ T'=B

SistemIII: XQ = 0

13 +Tt -\= 0

12-Tr=0
m -L2<_, rx _

x\=o
<> +Tr-Tz=0

T"-9=0
<> T =9

Dalil ftrthagoras:

P

{
P

€> 30+40=Ty

€ Ty=70

(> T sin 30o = 70

/r\e t[;j = zo

<> T= 140N

T

I

I--tr
I

d:
12N

T_
I

I

It:
9N

=15N



50.

49 . Beberapa kegiatan untuk menentukan titik berat sepotong karbon dengan bantuan benang berbeban

yaitu:
1. menggantungkan benang berbeban bersama-sama karton pada iubang A;

2. menarik garis lurus a pada karton berimpit dengan benang;

3. menarik garis lurus b padakartonberimpit dengan benang;

4. menggantungkan benang berbeban bersama-sama karton pada lubang B;

5. perpotongan adan b adalahtitikberatkarton.

Urutan kegiatan yang benar agar titikberat karton dapat ditentukan adalah ....

A. I,2,3,4,5
B. 7,2,4,3,5
c.2,3,4,5,\
D. 1,4,2,3,5
E. 2,3,7,4,5
Jawab: B

Gambar di samping adalah benda bidang homogen,
yang koordinat titik beratnyaadalah ....

A. (r7,r5)
B. (17,11)

c. (15,11)

D. (75,7)

E. (11,7)

Jawab: C

Pembahasan:
Luasbidang l adalah:

A, =30x10=300
Titik berat bidang I adalahZr(15,5)
Luas bidang 2 adalah:
L, = 10 x 20 =200
Titikberat bidang 2 adalah 220.5,20)

Jadi, koordinat titik berat bidang

, _ AtZt+ AzZz
oo - Ar+A,

300(15,5) + 200(75,20)

--+

20 30 X (cm)

300 + 200
(500 x 15.5500)

-...: 

=(15'11J

51. Dua lembar papan kayu homogen digabung seperti
pada gambar di samping. Titik berat benda gabungan
terletak di ....
A. perpanjangan garis AB
B. titikberatABC
C. garis BC

D. ditengah-tengahAB .

E. garisAC

\
\/
\/

2a \/

4:T,
\ /C \-v\x

* l0*

2a

iira,!,.r_ri:ii .rii- r,.;r .r,llir, |.:i:.r'.i i
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Jawab: D
Pembahasan:
Lembar I titik belatnya di A dan luasnya (2a) (a) = 2a2. Lembar II titik beratnya di B dan
luasnya (2a )(a) = 2a2 . Oleh karena luas lembar I dan luas lembar II adatah sama, maka titik berat
gabungan terletak di tengah-tengah AB. Ini bisa kita uji dengan menggunakan rumus titik berat:

(v ,., - Al(xr,Yr)+AIr(xz,Yz)
\'ro' r o/ ,{1 + A11

52. Gambar di samping ini menunjukkan selembar pelat
homogen yang telah dilubangi pada titik P, Q, R, S,
dan T. Agar diperoleh keseimbangan indiferen, maka
pelat tersebut harus digantung pada titik ....

A.P
B.a
C.R
D.S
E.T
Jawab: C

Pembahasan:
Keseimbangan indiferen ialah keseimbangan yang dialami benda di mana gangguan kecil yang
dialami benda tidak mengubah kedudukan titik berat benda. Jadi, keseimbangan indiferen tercapai
jika pelat digantung pada titik beratnya, yaitu titik R.

Kode | 4

Kompetensi : Menerapkan Konsep Usaha, Energi, dan Daya

Usaha dan energi

53. Sebuah benda bergerak di atas bidang datar kemudian ditahan dengan gaya 60 N, ternyata benda
berhenti pada jarak 180 m. Besar usaha pengereman benda adalah ....

\ 'o //

il"
/\

// ro

A. 10.800 joule

B. 240joule

C. 180joule

D. 120joule

E. 60joule
(Ebtanas SMK 1998)

D. 4.500joule
E. 22.500joule
(Ebtanas SMK, 1999)

Jawab:A
Pembahasan:
F =60N
s = 180m
W =F.s

= 60 . 180 = 10.800 joule

54. Sepeda motor didorong dengan gaya 300 N pindah sejauh 15 meter. Usaha untuk mendorong
sepeda motor adalah ....
A. 900joule
B. 1.500joule

C. 3.000joule

Memahami Fisika SMK Kelas XII



55.

Jawab: D
Pembahasan:
F =300N
s =15mw -?
W =F.s

= 300 . 15 = 4.b00 joule

Perubahan energi yang terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah . ...

A. energi listrik - energi kimia - energ listrik
B. energi kimia - energi kinetik - energi listrik
C. energi kimia - energi potensial - energi listrik
D. energi kinetik - energi potensial - energi listrik
E. energi potensial - energi kinetik- energi listrik (Ebtanas SMK, lggg)

Jawab:B
Pembahasan:
Padamesindiesel, enerylkirniobahanbakardiubahmenjadienergi/ainetik.Generatormengubah
energi kinetik itu menjadi energi listrih.

Sebuah bola dengan massa 2 kg dilepaskan pada ketinggian 100 m di atas permukaan tanah.
Energi kinetik pada saat bola berada pada ketinggian 20 m di atas permukaan tanah adalah ....
(g = 10 m/det2)

A. 3.200joule D. 160joule
B. 1.600joule D. 80joule
C. 800joule (Ebtanas SMK, 1998)

Jawab: B
Pembahasan:
m =2kg Ih =20m
h1 =loom g =lom/det2
4ru= o

E*r, pada saat h = 20 m?

Ep(r) + EKr) = Ep<zl + Et <zl

<+ m.g.hr + 0 = m. g. hz + Ertzl

e 2. 10. 100 = 2. L0. 20 + Ena

c) Euzr = 2000 -400 = 1600 joule

Benda bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian 4 m. Energipotensialbendayanghilang sebesar

A. 80joule
B. 60joule
C. 2Ojoule

.Iawab:A
Pembahasan:
m =2kg
h =4m
q =m.g.h

=2.4.10=SOjoule

D. 8joule
E. 2joule
(Ebtanas SMK 1999)

diambitg=10m/sz
q=?

Db-

57.



58. Usaha 20 joule dilakukan oleh suatu gaya pada balok, sehingga balok bergeser sejauh 2,5 J2 m.

Jika gaya yang bekerja membentuk sudut 45o dengan bidang datar, maka besar gaya tersebut
adalah....
A. 8N
B. 8.8 N

c. 10Jt N
Jawab: A
Pembahasan:
W = 20joule

s =2,5Jd m
F -....?
W =F.cos45o.s

w
El' - s.cos45o

20

D. 50N

E. sO\D N
(Ebtanas SMK2000)

D. 258,0joule

E. 73,5 joule
(Ebtanas SMK 2000)

D. 20,0 m
E. 30,0 m

r--l
ll
,.+ ,

- 
Q,6^tt)(rJt)

=20 =8N2,5(t,25)(2)

A. 4.704,O joule

B. 2.352,0 joule

C. 480,0joule

Jawab: A
Pembahasan:.
h =8m
m =60kg
8 = 9,8 mldel2
q =.... ?

20

59. Seorang atlet berada pada papan loncat dengan ketinggral 8 m dari permukaan air. Bila massa
atlet 60 kg dan g = 9,8 m/det2, maka energi potensial atlet terhadap permukaan air adalah ....

q =m'g'h
= (60) (9,8) (8) = 4704joule

60. Sebuah benda yang bermassa I kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 ms-l. BiIa

percepatangravitasiL0ms-2,makaketinggianbendapadasaatEo=| +**"*"-,adalah....
A. 1,5 m
B. 10,0 m
c. 15,0 m

Jawab: C

Pembahasan:
m = 1 kg; vo = 2o ms-1; dan g = 10 ms-2

Eo maksimum sama dengan Er, pada saat benda mula-mula dilempar.

F sin 45o



q =ito maksimum

€) mgh =

A. 40000joule
B. 4000joule
C. 2400joule

Jawab: D
Pembahasan:
massam=2kg
EP, + EK, - Ep, *EK"

<> m. g. hr * i* . ur' =m. g. hr+EI{"

<+ (2X10X120) + 0 = (2X10X20) + EI!
e 2400 = +00 + EIg
() EId2 = 2000ioule

Daya

A. 2}watt
B. 100 watt
C. 140watt

Jawab: A
Pembahasan:
F =60N
s =10m

P =Wt
F.s

=- t
60x10

= -To- = 2o watt

3.1
-( -4'2

2.
mvo )

^2€h =9]L8g

3€D2
=-8(O=15m

61' Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 120 m dari tanah. Bila percepatan gravitasi = 10ms-2 dan massa benda 2 kg, maka energi liinetik benda faia ketinsgian 20 m dari tanah adalah

D. 2000joule
E. 400

D. L80watt
E. 1200watt
(Ebtanas SMK, 1g9B)

t = 0,5 = 30 detik
p -,

(v, = o)

=l?0m

62' untuk mendorong :"!gun bangku kelas, seorang siswa harus menggunak an gayasebesar 60 N.Jika untuk memindahkal langku sejauh 10 m iremerlukan waktu 0,b menit, maka claya yangdikeluarkan oleh siswa adalah ....

: ,Memahamt Fisika SMK Kelas XII
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63. Benda dipindahkan dengan zuatu alat yang mempunyai daya 600 watt. Jika energi yang diperlukan
untuk memindahkan benda tersebut 540 kJ, maka waktu yang diperlukan adalah . ...

A. 900menit
B. 540menit
C. 60menit

Jawab:E
Pembahasan:
P = 600 watt dan W = 540.000 joule
t =?

wP =--t
we t =F
540.000

= -Tib-
= 900 detik = H menit = 15 menit

64. Motor listrik yang terpasang pada daya L.492 watt memiliki efisi ensi 85Vo. Jika 1 HP = 746 watt,
maka daya yang dihasilkan motor tersebut adalah . .. .

D. 54menit
E. lSmenit
(Ebtanas SMK, 1999)

A. 1,7 HP
B. 2,0 HP
c. 2,3 HP

Jawab: A
Pembahasan:
Pl =L-492watt
\ =85Vo=0,85

P.
n = Et .roovoI1

P"
o,B5= ffi .7

<+ Pz =0,85 . L.492=L.268,2watt
7.268.2

<+ Pz = Z+{ HP = 1,7 HP

65. Generatormenghasilkandayal000watt,makaenergiyangdihasilkanselamaljamadalah....

D. 12,68 HP
E. 17,65 HP
(EbtanasSMK 1999)

1HP = 746watt
p -',

D. 1.000,00jouIe

E. 3.600.000,00joule
(Ebtanas SMK 2000)

A. 1,00joule

B. 3,60joule

C. 16,67joule

Jawab:E
Pembahasan:
P = l.000watt
| = ljam= 3600detik
W =....?
w =P.t

= 1000 x 3600

= 3.600.000joule



66. Suatu generator listrik diputar oleh motor diesel. Daya motor diesel 8 PK, dan daya listrik yang
keluar 4476waLt. Bila 1 PK= 746 watt, maka efisiensi generator tersebut adalah ....

A. 0,56 D. 1,33

B. 0,74 E. r,34

C. 0,75 (Ebtanas SMK 1998)

Jawab: C

Pembahasan:

P1 =8PK=8x746=5968W
P2 = 4476W

davaoutput
Efrsiensi - -;----;-- ,qayarnpur

P2 4476
n = P, ='5968 =o'75

67. Air te4jun tingginya 100 m mengalirkan air sebanyak 1200 m3 tiap 2 detik untuk memutarkan
generator hidrolistrik (g = 10 m/s-2). Jika diketahui generator menghasitkan daya listrik sebesar
4,5 x 10e kW, maka efrsiensi generator itu adalah ....

A, 257o D, 80Vo

B, 50Vo E. t00Vo

C. 75Vo

Jawab: C

Pembahasan:
h =100m;t=2detik
V = 1200 m3 (volume air);

9 = 10 m,/s2; Porr*,, t= 4,5 x 109 kW

w
Pirrp..t = ; harSaW = Ep air terjun

Ee mgh
r.=-=--mpur t t

Massa air m diperoleh dari persamaan m = P V dengan massa jenis air p = 1-000 kg/m3.

D - 
(PV)gh

^ mput t

= !leoo)(rzoo)(10)(1oo) ^..;g:-= 6 x loswatt = 6 x 1o5kW

p
Efisiensi= #tgl xIOOVo

r input

4,5x1,05 kW
= ;*10u kW x IOOVo = 75Vo



Kode : 5

Kompetensi : Menerapkan Konsep lmpuls dan Momentum

lmpuls dan perubahan momentum

68. Seorang petinju menyarangkan pukulan ke hidung lawannya dalam selang waktu tertentu,
kemudian tangannya ditarik kembali, maka hasil kali gaya pukulan dengan selang waktu yang
dialami lawannya tersebut adalah ....

A. momentum

B. impuls

C. usaha

Jawab:B
Pembahasan:
Impuls = galax selangwaktu

I =F. At

69. Seorang anak menendang bola yang diam dengan gaya 10 N. Apabila waktu persinggungan bola
dengan kaki anak2,0 detik dan massa bola 0,5 kg, maka kecepatan bola sesaat setelah ditendang
adalah....
A. 10 m/s

B. 20 m/s

C. 30 m/s

Jawab: D
Pembahasan:
F =10N
At = 0,2 detik
vt -...?
F. At =m(vr-vo)
100 . 0,2 = 0,5 (vt - 0)

o 20 =0,5vt

A. 37 ms-1

B. 27 ms-l
C. l-3 ms-l

Jawab: A
Pembahasan:
m =0,2k9

_1Vo =12ms -

vt - :

D. 11ms-1

E. 7 ms-1

(Ebtanas SMK, 1999)

F = 100N

As = 0,05 s

Memaharni Fisika SMK Kelas XII

D. gaya

E. energi

D. 40 m/s

E. 50 m/s

m =0,5kg
vo -0

<> vt=
20

0,5 = 40 m/s

?0. Sebuah bola tenis bermassa 0,2 kg bergerak dengan kecepatan L2 ms-2 dipukul raket dengan gaya
100 N, sehingga bergerak dalam arah kebalikan. Jika gaya pukulan bekerja selama 0,05 s, maka
kecepatan bola setelah dipukul adalah ....



F. At -m(vr-vn)
1> 1"00 . (0,05) = 0,2 (vt- 12)

<> 5 =0,2(vt-12)
e 25 =vt-12
€) vt =25+12=37rnls

Hukum kekekalan momentum dan tumbukan

71. Benda pertama bermassa m berkecepatan v, menabrak benda kedua bermassa M berkecepatan V.

Jika setelah tumbukan kecepatan M dan m berturut-turut V' dan v', maka berlaku persamaan . . . .

A. mv2+MV2=m(v)2+M(D2
B. mv2_MV2=m(v)2_M(V)2
C. m2v + M2V= m2v' + M2V'

D. m2v + MIV= m2v'- MzV'

E. mv + MV= mv'+ MV' (Ebtanas SMK, 1999)

Jawab:E
Pembahasan:
Hukum kekekalan momentum:

Dl .Vl *ffi2.V2= ffit.Vr'+mr.Vr'

atau dpngan penulisan lain:
m.v+MV=mv'+MV'

72. Duabuah kelereng A dan B yang massanya sama meluncur dengan arah yang sama dalam satu
lintasan. Kecepatan kelereng B = 5 m/det dan kelereng A menyusul dengan kecepatan 20 m/det.
Setelah tumbukan, kecepatan kelereng B = 10 m/det. Kecepatan kelereng A setelah tumbukan
adalah...,
A. 15 m/det searah kecepatan semula

B. 15 m/det berlawanan arah kecepatan semula

C. 25 atJdetsearah kecepatan semula
D. 35 m/det searah kecepatan semula
E. 35 m/det berlawanan arah kecepatan semula (Ebtanas SMK 1998)

Jawab:A
Pembahasan:
vB = 5 m/det
vA = 20 m/det
Ma =Ms
vAt='l
Ma.ve, + Me .vs = Ma.vA'* Ms.vs'
<> vA + VB = VA'* VB'

20+5 =vo'+10
4-) vo' = 25 - 10 = 15 m/det

vo'hasilnya positif, berarti arahnya sama dengan kecepatan semula.

73. Dua benda yang massanya sama, masing-masing 2 kg, bergerak saling mendekati dengan kecepatan
masing-masing 10 ms-1 (ke kanan) dan 5 ms-l (ke kiri). Jika setelah tumbukan kedua benda
menjadi satu, maka besarnya kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah . ...
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A. 2,5 ms-l, arah ke kanan
B. 2,5 ms-l, arah ke kiri
C. 5,0 ms-l, arah ke kanan

Jawab: A
Pembahasan:

Sebelumtumbukan

,'a = *10 rr-t ,g = -5*-."1-_l

D, 5,0 ms-1, arah ke kiri
E. 7,5 ms-l, arah ke kanan

Sesudah tumbukan

vi= Yi = P'

frA=DB-2kS
Hukum kekekalan momentum:

mA.vA+ mB .vB - hAv'+ muv'

<+ 2(-10) + 2(-5) = 2v' + 2v'

<+ 10 = 4v'

<> v' = +2,5 ms-1

Jadi, kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah 2,5 ms-1, arah ke kanan.

74. Duabenda A dan B massanya sama. Mula-mula benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan
awal 5 ms-1, setelah 2 detik menempuh jarak sejauh 14 m. Pada saat itu benda A dan B
bertumbukan tak lenting sama sekali. Jika B mula-mula ke kiri dengan kecepatan 15 ms-1, maka
kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah ....
A. 3 ms-1 arah ke kiri D. 6 ms-l arah ke kanan
B. 3 ms-1arah ke kanan E. 12 ms-1 arah ke kiri
C. 6 ms-1arah ke kiri
Jawab: A
Pembahasan:

vA YB = -15 ms-I

^ lo=+Sms-l vi=v'o*A>

s= l4m
r = 2 detik

Tinjau gerakbendaAdari kedudukan I ke kedudukan II (yaitukedudukan bendaA sesaat sebelum
iumbukan).

s =vt *Lut'"2
t-, t4 =5(2)+ !ut2l2-'-' 2 -',-'
e 14 =L0+2a

4o
<+ a= i =2m/s'
vt =vo+at
vA =5+(2)(2)=9m,/s
A dan B bertumbukan taklenting sama sekali. Artinya, sesaat setelah tumbukan A dan B bersatu
dan bergerak dengan kecepatan yang sama, sehingga:
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mAvA+ mBvB = (ma+ mU) v'

€> m(9) + m(-15) = (m + m) v'

<+ -6m=2mv'

-6m(:; Yr= Z- = -3 m/S

Tanda - menunjukkan bahwa arah kecepatan A dan B setelah tumbukan adalahke kiri.
75. Sebuah peluru massanya 10 gram ditembakkan pada sebuah balok yang massanya 990 gram

yang tergantung pada seutas tali. Bila kecepatan peluru sebelum mengenai balok = 200 m/s, dan
peluru bersarang dalam balok, maka kecepatan balok sesaat terkena peluru ialah . .. .

D. 9,9 m/s

E. 10 m/s

setelah tumbukan

/It?tttt
\ \ \

A. 2mls
B. 5 m/s

C. 4,5 mls

Jawab: A
Pembahasan:
Sebelumtumbukan

/// ///,?

I

I
I

Iil'li

D. 4 ms-l
E. 6 ms-l

.E

mz=990g
vz=0

mr = 10g

@ >-----+
v1 = 200 m/s

Hukum Kekekalan Momentum:

Pr + Pz = P1'+ P2'

<> ml v1 + m2 V2 = mrv'+ mrv'

<> mlv1 +0 =(mr+mr)vr'
mrvl

rrl<3V = IIII * III2

10
= (10*990) (200) = 2 m/s

76. Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 ms-l. Massa perahu dan orang
masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tadi meloncat dari perahu dengan
kecepatan 8 ms-1 searah gerak perahu, maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi meloncat
adalah....
A. 1ms-l
B. 2 ms-l
C. 3 ms-l

rj I xr-3)i]ri:-!jrir, Lj.;_:jf : ii r,:jr i., :r
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Jawab:C
Pembahasan:
Sebelum orang meloncat:

M =r\+mo
=200+50-250

p =Mvp
=250(4) = 1000

Setelah orang meloncat dengan:

vn' = + 8ms-1

pt =movo' +rnnvo'

= 50 (+8) + 200 vo'

p' =400 + 200v0'
p' -p
400 + 200 vp'= 1000

1000-400 _r
evo'= 2oo =3ms-

Kodg.',! ,"..,..i
Kgmpe,tensl,";'

6,

Menginteipretasffi s,,,i ltilekinik Zat

Mengklarifikasikan elastisitas bahan

77. Sifat benda yang memungkinkan benda kembali pada bentuknya semula setelah gaya-gayayang
bekerja pada benda dihilangkan disebut . .. .

A. elastisitas

B. plastisitas

C. kompresibilitas

,fawab: A
Pembahasan:
Elastisitas adalah sifat benda yang memungkinkan benda kembali pada bentuknya semula setelah
gaya-gay a yang bekerja padanya ditiadakan.

78. Seorang pelajar yang massanya 50 kg, bergantung pada ujung sebuah pegas, sehingga pegas
bertambah panjang 10 cm (g = 10 m/s2). Dengan demikian, tetapan pegas bernilai ....

D. stres

E. strain



A. 5 N/m

B. 20 N/m

C. 50 N/m

Jawab:E
Pembahasan:
m =50kg
x =10cm=0,1 m
F=w

-m.g
=50.10= 500N

FL
^ x

500
= 0,, = 5000 N/m

7g. Dua pegas masing-masing ditarik dengan gayayaJlg sama' sebesar 2 N' Bila konstanta pegas

1

pertama I 1."ti t orrstanta pegas kedua, maka perbandingan pertarnbahan panjang pegas pertama

dengan pegas kedua adalah ' " '

D. 500 N/m

E. 5000N/m

I = 10 m/s2

k=?

D. l:4
E. t:2

A 8:1
B. 4:7
C. 2:l
Jawab:B
Pembahasan:
Pegas F1 =Fz=2N

F=k.
Jadi:

k1 =Ib
F

Ax € A*=k

EAxr:A:r, ={t
2=-. !r."

= 8:2
=4:L

A. 16 N/m
B. 50 N/m
C. 550N/m

Jawab: A
Pembahasan:

lj =25 cmdarr !., = 30 cm

D. 800 N/m

E. 4000N/m
(Ebtanas SMK2000)

F,
k2

2..-
k2

g0. Mula-mula panjang pegas 25 cm diberi beban yang massanya 8Q eram, ternyata panjang pegas
-- 

*"rrjuai gO im.iiki g JfOWa"t', makatetapan pegasnya adalah ....



= lz - lt =30-25
=5cm=0,05m

= 8o gxam = 80 x 10a kg = 8 x 10-2 kg

= 10 m/det2

=W

=rn.8
= (g . 10-2) 10 = 0,8 N

tr 0-8
=i=q*=16N/m

Hukum Hooke (tegangan dan regangan)

g1. Batang besi berpenampang segi empat seluas 2 mm ditarik dengan gaya 800 N' Besar tegangannya

Ax

m
ob
F

adalah....
A. 8.108Nm-2
B. 4. 108 Nm-2

C. 8 . 106 Nm-2 (Ebtanas SMK, 1999)

Jawab:B
Pembahasan:
A =2mm2

=2 . (loa)2 ,* =2. 104 m2

F =800N
o=?

Fo =A

= -ggg- = 4oo . ro' = 4. 108 Nm-2
2 .10-"

g2. Kawat yang panjangnya 4 meter ditarik oleh suatu beban, sehingga panjangnya bertambah 8 mm'

Regangan kawat adalah ....

A. 0,002

B. O,O2

c. 0,032

Jawab: A
Pembahasan:

!'o =4m
A, l=8rnm=0,008m
Regangan e = ?

D. 4. 106 Nm-2

E. g.104Nm-2

D. o;1

E. 1,002

(Ebtanas SMK, 1999)

Ll
t = I,

= 
o,9ot 

= o,oo2
4

83. Sebatang logam mempunyai panjang 1 m dan luas penampan 92 co,'.2 'Ujung-ujung batang ditekan

dengan gaya 200 N, sehingga panj."g;;;tU"tt *uttg."i'"t* 1 cm' Besar modulus elastisitas

logam tersebut adalah .'..



= 2 cm2 = 2(7[2)2 m = 2x 10a m
=200N
=1cm=10-2m=0,01 m

Modulus elastisitas - 
tegangan
regangan

=2\19-n =1x1o8N/m20,01
1

84. Dua buah kawat x dan y panjangnya masing-masing 1 m dan 2 m ditarik dengan gaya yang sama
sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Jika diameter kawat y
dua kali diameter kawat x, maka perbandingan modulus Young kawat x terhadap y adalah . .. .

F

^ -A" -L(
T

200

A. 1x10-8N/m2
B. 1x10-4N/m2
C. 4x10rN/m2
Jawab:E
Pembahasan:
!'o =1m
A
F
L!,

A. 1:1
B. 1:2
C. l:4
Jawab:E
Pembahasan:
l* = 1m; Iy=2m; F* = F";

A,l*= Q,5 mm; Aly = 1 mm

Dy -2D"

= Dr' - 4D"'

.2nD2A = 7rr = 
-

4
ModulusYoungkawat:

E=o
€

F

=A Al
T
FI

AAI
FI

= nV_ At
4

D. 4xL04N/m2
E. 1x 108N/m2
(Ebtanas SMK 1998)

D. 2:7
E. 4:1

, I : :r :: r..rj..
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t
FI---;-

D' AI

4 F"l-E*:E, =;Dj;L

-l*- D"'Al*
(1m)

. a 4lr
7r, D"2 Al,

ly

Drz Al,

D"2 {o,bmm)

102
b4
104

= -; x = =4:7b2

,t.t

Kornpetensi : 'Menerapkan konsep suhu dan kalor

Suhu

85. Suhu air pendingin (radiator) 104oF, bila dinyatakan dalam skala Celcius adalah ....

. (2m)
' 

4D"'(1mm)

Kode

A. 1690C

B. 130"C

c. 75,6oc

Jawab:E
Pembahasan:

^ 5^"c = n 
("F_32)

5
= f, {ro+ -82) =40'c

D. 720C

E. 400c

(Ebtanas SMK, 1999)

D. 8oR dan 37,54oF

E. SoR dan 184oF

(Ebtanas SMK, 1998)

86. Besar perubahan suhu suatu benda 10oC. Bila diukur dengan termometer Reamur dan termometer
Fahrenheit, perbedaan suhu tersebut masing-masing adalah . .. .

A. 12,5oR dan 37,54oF

B. 12,5oR dan 5,54oF

C. 8oR dan 50oF

Jawab: C

Pembahasan:
Diketahui suhu benda 10oC

Menurut termometer Reamur:

=8o

= 9oo
4'-
oc 10
55
44

oc

oR

i9}9'iiiltl4!X{rl$r$lNltrf,liillNiir}S\$r!!:lNN|qiIlWi
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87.

Menurut termometer Fahrenheit:

5^
10 = n ("F-32)

^9e "F-32 =10. b

<+ 
oF 

= 18 + B2=boo

Pada tekanan udara 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu ...'

A, gO"F

B. 100"F

c. 180"F

Jawab: D
Pembahasan:
Pada tekanan 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu 100oC'

5^
100=9("F-32)

^9<>"F =(;.100)+32

= 180 + 32=2L2o

88. Termometer ruang laboratorium komputer menunjukkan angka 77oF. Jika ruang tersebut diukur
menggunakan termometer celcius, angka yang ditunjukkan adalah ....

A. g10c

B. 770C

c. 600c

Jawab: D
Pembahasan:

oc 
= f,t"r-sD

5
= i rzz -92)-2Eo

sebesar....

A. 2.300 kalori
B. 1.616 kalori
C. 1.304 kalori

Jawab: A
Pembahasan:

1.m =;kg=500gZ

t1 = SooC

::ii,,,,iJ;trr ri,] i,,.:!..iir::tj'r ii:r 11. rL+ajri L4fi,.li;'r+t'!]|,.++., .-:-' :

,ll

::,:?iFjii!:tir:r:.:::1.:j.+aErr.iri:l:rrj;,ir;-r, i ... i I . rj' L !i

D. 2720F

E. 373"F
(Ebtanas SMK, 1999)

D. 250C

E. 200c
(Ebtanas SMIC 2000)

D. 552 kalori
E. 276kaloi
(Ebtanas SMK 1999)

h =4ooc

c = 0,46 kal g 1oc-l

'Mernahami Fisika.SMK Kelas XII

Kalor jenis, kapasitas kalor, dan asas Black

89. Setengah kilogram etanol mula-mula bersuhu 30oC, dipanaskan sehingga suhunya menjadi 40"C.

Jika kalor jenis etanol 0,46. kal g-t oC-t, maka untuk menaikkan suhu tersebut diperlukan kalor



a=?
A =m.c. At

= 500 . 0,46 . (40o - 30o) = 2.300 kalori

90. Sepotongtembagabermassa200gramsuhunya 100oC dimasukkanke dalam 1000gramairyang
bersuhu 2OoC. Kalor jenis tembaga 0,1 kaVgoC dan kalor jenis air l kaVgroC. Suhu
kesetimbangan campuran tersebut adalah ....

A. 40,1oC

B. 36,00C

c. 33,30C

Jawab:E
Pembahasan:
Menurut azas Black:

D. 25,ooc

E. 21,ooc

(Ebtanas 9MK,2000)

D. 41,50C

E. 350C

(Ebtanas SMK, L998)

A. 70oc

B. 650C

c. 55,5oc

Jawab: D
Pembahasan:
Menurut azas Black:

Qditerima air laut = Qdil"pu. ui.

m"r.cu,. At", =ma.c". Atu

dengan:

cal=cu=lkaVgoC,maka
300.1. (t-30) = 100.1. (100-t)
c> 30ft-9000 = 10000-100t
<> 400t = 19000

19000<) t- = 47,5oC
400

92. Bolabesi dan bola aluminium mempunyai massa dan suhu yang sama sebesar 1 kg dan 30oC,

kalorjenismasing-masingadalahO,llkalgram-l oC-l dan O,22kalgram-l oc-l. Kemudiankedua
bola tersebut dimasukkan ke dalam air yang temperaturnya 100oC. Apabila suhu keseimbangan

:akhir) 
60oC, maka perbedaanjumlah kalor yang diserap oleh masing-masing bola tersebut adalah

Qdil"pu" te-buga = Qditerima air

n\.ct. Atr=m".c". At"
c> 200 . 0,1 (100 -t)= 1000 . 1 . (t - 20)

e 2000-20t =1000t-20000

e 1020t =22000

22000A +_ _2l,OoC!-' u - 1o2o

91. Suatu tabung berisi air laut dengan massa 300 gram dan suhu 30oC. Air dengan massa 100 gram
dan suhu 100oC dicampurkan dengan air laut dalam tabung tersebut. Jika kalor yang diserap
tabung diabaikan, suhu akhir campuran adalah ,,.. (.u" = l kaUgroC)
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A. 9,9kkal
B. 6,6kkal
C. 3,3 kkal

Jawab: C

Pembahasan:

Qus = 1000 (0,11) (60 - 30)

= 3300 kal = 3,3 kkal
Q"* = 1000 (0,22) (60-30)

= 6600ldral = 6,6 kkal

AQ = 6,6 - 3,3 = 3,3 kkal

93. Bola besi A dan B dengan massa masing-masing 2 kg dan 3 kg, mempunyai suhu sama 500C.

Kedua bola itu dicelupkan bersama-sama ke dal"m bejana berisi air yang suhunya 80oC. Setelah
terjadi kesetimbangan, suhunya menjadi 65oC. Kalau kalor jenis besi 11 kkal,&g"C dan 1 kalori =
4,2 joale, maka selisih kalor yang diserap oleh benda A dan B adalah ....

A. 6,93 x 103 joule

B. 6,93 x lOsjoule
C. 1,39 x 106joule

Jawab:B
Pernbahasan:
me =2kg;
cA - cB 11kkal,lkgoC;

Qs-Qr=?

Kenaikan suhu Atn = 4te = 65 - 50 = 15oC

Q" = -s ce AtB

= (3) (11) (15) = 495 kkal

Qe =meceAte
= (2) (11) (15) = 330 kkal

Qu-Qo = 495 -330 = 165 kkal

= 165 x 4200joule

= 6,93 x 105joule

Perubahan wuiud dan perpidahan kalor

94. Kalor yang diperlukan untuk mencairkan 100 gram es (kalor lebur = 80 kaVgram) pada suhu OoC

adalah....
A. 8kalori
B. 20kalori
C. 80kalori

Jawab: E
Pembahasan:

A =m.L
= 100 . 80 = 8000 kalori

D. 2,2kkal
E. 1,1kkal

D.2,08x106joule
E. 6,93 x 106joule

ms =3kg;
1 kalori = 4,2iottle; 8o"c (bejana + air)

suhu akhir
= 65oC

D. 180 kalori
E. 8000kalori
(Ebtanas 9MK,2000)



95. Sejumlah es -SoC dipanaskan sehingga berubah wujud
dan suhunya naik seperti gambar. Banyak kalor yang
diperlukan sampai suhunya 60oC adalah....
A. 90kal
B. 156kal
C. zD4kal
D. 418kal
E. 432kal

Jawab:E

l^"
60' 

[ 

-"

.l --'Lii i I rat

Pembahasan: -8o 90 4oo 132

Pada grafik sudah jelas terbaca bahwa banyak kalor yang diperlukan adalah 432kal

fc

96. Satu kilogram es suhunya -2"C. Bila titik lebur es = 0oC, kalor jenis es = 0,5 kd./goC, kalor jenis
air = 1 kaVgoO, kalor lebur es = 80 kaVg, dan 1 kal = 4,2 joule, maka kalor yang diperlukan
untuk meleburkan seluruh es tersebut adalah . .. .

it I I

"V- t i i-kal
90 40c 4::2

A. 2,856x 106joule

B. 3,15 x 105joule

C. 3,402 x 106 joule

Jawab:C
Pembahasan:
m = 1 kg= 1000 gram

To =-2oC(suhu awal)
T1 = Ooi (suhu akhir)
C", = 0,5 kaVgoC

Kalor yang diterimaes adalah:

a =Qr+Qz
Qr =h.C"..ATr

= (1000) (0,5) (2) = 1000 kal

D. 3,69 x 105joule

E. 3,78 x 106joule

C"it = l kaYg"C

L., = 80 kaVg

1 kal = 4,2ioule

a=?

a, = h' L".

= (1000) (80) = 80.000

a = 1000 + 80.000 = 81.000 kal

= 81.000 x 4,2 = 3,4O2 x1O5joule

97. Perpindahankalor dengan carakonduksi adalah ....
A. aliranfluidayangmembawakalor
B. aliran energi yang berasal dari sumbernya



C. perpindahan massa benda panas mendesak benda yang dingin

D. perpindahan energi dengan cara merambat tanpa memerlukan medium

E, perpindahan energi malalui medium tanpa ada bagian medium yang pindah

. 
(Ebtanas SMK2000)

Jawab: C

Pembahasan:
Konveksi adalah aliran kalor yang diikuti oleh perpindahan massa mediumnya.

98. Kalor yang mengalir per satuan waktu melalui suatu konduktor adalah:

1. sebandingdenganluaspena.mpangkonduktor;

2. sebanding dengan selisih suhu antara kedua ujungnya;

3. berbanding terbalik dengan panjang konduktor;
4. tergantung pada macam konduktor.

Pernyataan di atas yang benar adalah ....

A. 1,2, dan 3

B. 1dan3
C. 2dan4

Jawab:E
Pembahasan:
Persamaan untuk menentukan jumiah kalor yang mengalir tiap satuan waktu pada proses konduksi
adalah:

ATH =k.A;
e pernyataan 1 benar: HsebandingdenganA
r pernyataan2benar:Hsebandingdengan AT
o pernyataan 3 benar: H berbanding terbalik dengan L
o pernyataan 4 benar: H bergantung pada k (koefisien konduksi termal)

99. Suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kaVsm2 oC. Bila fluida tersebut mengalir dari
dinding dengan suhu 1O0oC ke dinding dengan suhu 60oC, kedua dinding sejajar dengan luas 10 m2,

maka besar kalor yang dapat dialirkan tersebut adalah .. . .

D. 4 saja

E. semuabenar

D. 4kaUs
E. 5kaVs

A. l kaVs

B. 2kaUs
C. SkaVs

Jawab: D
Pembahasan:
h = 0,01 kaVsm2oC

AT = 1gg -60 = 40oC

A =10m2
H =h.A. AT

= (0,01) (10) (40) = 4 kaVs

Pemuaian

100. Besi pada temperatur 20oC panjangnya 4 m. Bila temperatur di tempat besi tersebut naik sampai
30oC, perubahan panjang besi saat itu adalah ... (Koefisien muai panjang besi 11 x 10-6/oC)

' MemaharnlrFisika slvlK Kelas XII l



A. 0,44 mm D. 3,99 mm

B. 0,88 mm E. 4,44mm
C, 3,56 mm (Ebtanqs SMK, 1998)

Jawab: A
Pembahasan:
(.o =4m t =30oC

o =2ooC cr =11. 10-7C

LL= Lo. a At

=4x11.10-6(go-20)
= 440 . L0-6 m = 440 . t9-61163; nun = 0,44 mm

101. Besi silinder berdiameter 14 cm dipanaskan dari temperatur 30oC menjadi 130oC. Jika koefisien
muai panjang besi J.0-5 oC-1, pertambahan luas penampangyangterjadi sebesar ....

A. 0,880 cm2 D. 0,280 cmz

B. 0,440 cm2 E. 0,154 cm2

C. 0,308 cm2 (Ebtanas SMK, 1999)

Jawab: C

Pembahasan:
Besi silinder:

D =14cm cr =10-5oC-1

4 = |nr' =ry(14)2 =158,86cm2 9 =2,x=2x 10-5oc-l

At = IBOOC - B0oC = 100oC AA = ?

AA=A".B.At

=153,86x210-5x100

= 307,72. 10-3 = 0,3077 = 0,308 cm2

102. Jembatan terbuat dari baja pada saat musim hujan (10"C) panjangnya 500 m. Jika koefrsien muai
panjang 11 x 10-6/'C, maka pertambahan panjang baja pada saat musim kemarau (40"C) adalah

A.0,055m D.0,275m
B. 0,165 m E. 0,330 m
C. 0,220m (Ebtanas 5MK,2000)

Jawab: B
Pembahasan:

Ll.= Lo. a At
= 500 x 11. 10-6 x (40- 10) = 165. 10-3m= 0,165mm

103.Lempeng baja (koefrsien muai panjang baja = 11 . 10-6/oC) berbentuk iingkaran memiliki luas
40 cmz pada suhu 25oC. Luas lempeng baja pada suhu 175oC adalah ....
A. 40,022cm2 D. 40,132crn2

B.40,066cm2 E.4O,L54crn2
C. 40,076 cm2 (Ebtanas 5MK,2000)

M#*il 
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.Iawab: D
Pembahasan:

4 =Ao+ AA

=Ao+A". B. At

= 40 + 40 .22.10-6 . (175 -25) = 40 + 132. 1,0-3 = 40,132 crr2

Kode : I
Kompetensi : Menerapkan Konsep Fluida

Tekanan hidrostatis

104.Titik yang mempunyai perbandingan tekanan
hidrostatik 2 : 3 pada gambar di samping adalah ,. ..

A. AdanBatauHdanG

B. A dan C atau H dan I
C. BdanCatauGdanl
D. B dan C atau H dan I
E. B dan D atau Gdan E (Ebtq.nas SMK, L998)

Jawab: C

Pembahasan:

Rumus tekanan hidrostatis: p = p gh. Karena p dan
g tetap, maka yang menentukan perbedaan nilai p
adalah h.

Titik B dan C mempunyai nilai h, = 10 m
Titik C, F, dan I mempunyai nilai hz = 15 m
hr:h, =10:15=2:3
Jadi, titik-titik yang mempunyai perbanding an 2 : 3
adalah B dan C atau G dan L

105.Titik P, Q, R, S, dan T berada dalam zat cair pada
duatabungyang disusun seperti pada gambar. Titik
yang tekanannya terbesar adalah ....
A.P
B.R
c.a
D.S
E.T
Jawab:B
Pembahasan:
Rumus tekanan hidrostatis :

Phidrosratis-hx P xg

,, rr ' , , ,r r, |lil,r,)llliri

133 t:i

A

-Q- -r
all-+-?c! t

-t--lol t

<
o!--{
rl
-t I
Et

5

5

5t

3F -r -r"
-'i -i"- -.1

:i-i: r
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dengan:

h = kedalaman (m)

p = massa jenis (kg/m3)

g = p€rcepatan gravitasi (m/s2)

Jadi, semakin dalam tempatnya, makin besar tekanannya.

106. Seorang penyelam memeriksa kerangka kapal di dasar laut pada kedalaman 15 m di bawah
permukaan air. Bila g = 9,8 m/det2 dan massajenis air laut 1100 kgfm3, maka tekanan hidrostatik
yang dialami penyelam adalah ....

A. 161.700N/m2

B. 16.500N/m2

C. 10.780 N/m2

Jawab:A
Pembahasan:
h =15m
9 = 9,8 mldet2
p = 1100 kg/^'
P =...?
p = Pgh

= 1100 x 9,8 x 15 = 161.700 N/m2

A. 234.000 N
B.216.000N
c. 4.500 N

Jawab: C

Pembahasan:
,A1 = 50 cm-

L, =t.l25o cm2

F1 = 180N
F2 -?
EF,
Ar=A,
180 * F2

50 - 1.250

1.250x 180t> F^ =-=4.500N- -2 50

D. 720 N
E. 347 N
(Ebtanas SMK, 1999)

1-08. Pompa hidrolik mempunyai penampang Ar = 10 cm2 dan 4 = 3O cm2 . Jika beban pada penampang
A, seberat 50 N, maka beban yang terangkat pada penampang A, adalah . .. .

D. 719 N/m2

E I47N/mz

(Ebtanas SMK,2000)

Hukum Pascal

107. Sebuah alat angkat hidrolik mempunyai luas penampang silinder pompa 50 cm2 dan luas
penampang silinder pengangkatnya 1.250 cm2. Biia gaya untuk memompa 180 N, maka berat
beban yang diangkat adalah ....

Memahami Fisika SMK Kelas XII



nA"
Er

. 12 _ 
A1

A. 50N
B. 150 N
c. 300N

Jawab: B
Pembahasan:
At = 10 cm2

Ar, = 30 cm2

EE
Ar=A,

A. 5x10amS
B. 5x10rm3

A. 20,8 m/det
B. 72,5mldet
C. 4,5m/det

Jawab: A
Pembahasan:
D1 = 5 inci

=5.0,0254m=0,127m
D2 = 3 inci

=3 .0,0254 m = 0,0762 m

D. 500 N
E. 1500N
(Ebtanas 5MK,2000)

F1 =50N
tr'l

D. 5x102m3
E. 5x103mg

D. 2,7 mldet
E. 2,0mldet
(Ebtanas SMK 1998)

30
-50f0 =150N

109. Sepotong besi di udara beratnya 100 newton kemudian dimasukkan ke dala:n minyak tanah dan

beratnya menjadi 96 newton. Apabila massa jenis minyak tersebut P = 8 . 102 kg m-3 dan
g = 10 ms-2, berarti volume besi yang tercelup dalam minyak ....

C. 5x10-2m3

Jawab: A
Pembahasan:
Gaya ke atas

F" = Berat di udara - berat dalam minyak

= 100-96=4N
F" =Volume besi x massajenis minyak x gravitasi
4 =Volume besi x (8. 102) x (10)

4
Volumebesi = gld =5x10-*m"

Fluida dinamis
110. Pipa air berdiameter 5 inci disambung dengan pipa air berdiameter 3 inci. Jika kecepatan aliran

air dalam pipa 3 inci = 7,5 m/det, maka kecepatan aliran air dalam pipa 5 inci ....



A. = !D,'
t4r

3.14 e

= Trc,127)t =0,01266m2

A- = LD^'
"42

3.r4 0

= Te,0762)2 = 0,004b6m2

Persamaan kontinuitas:
Ar .vr = Az .vz
0,01"266 . v., = 0,00456 .7,5

l 
=e-in,

D. 1.375 cm3s*1

E. l-.100 cm3s-1

(Ebtanas SMK 1999)

0,00456.7,5
v1 = 0,01266 = 20,82 m/det

111. Air mengalir dengan kecepatan 7 ms-1 dalam pipa berdiameter 50 mm. Debit air tersebrit adalah

;18.zbocm3s-l
B. 11.000 cm3s-1

C. 5.500 cm3s-1

Jawab: A
Pembahasan:

v ='l -r-t = 700 cms-1

D =50mm=5cm

rn\2A =rrl;l\z )

r(E)2
= t? =6'25n "^'

DebitairQ= ?

a =A'v
= 6,25n x 700 = 13.750 "-tr-t

112' Tangki berisi air setinggi 11 m. Pada dinding tangki terdapat lubang kecil berjarak 1 m dari dasar
tangki' Jika g = 9,8 m/det2, maka kecepatan air yang keluar dari lubang aa*afr ....
A. !2jmldet
B. 2\m/det
C. ILrnldet

Jawab: C

Pembahasan:

v =JW

D. 8 m/det
E, 5 m/det
(Ebtanas 9MK,2000)

= /z " op * 61-9 = JIgo = 14mldet.



113. Selang penyemprot rumput mempunyai penamp artg},2rn2,di ujungterdapat 5lubangkecilyang
memiliki penampang masing-masing 0,001 m2. Bila kecepatan pada selang 0,5 m/det, maka
kecepatan aliran air pada tiap lubang kecil adalah . ...

A. 0,01m/det
B. 0,10m/det
C. 1,00 rn/det

Jawab: D
Pembahasan:
Persamaan kontinuitas
Ar .vr = Az.vz

A1
<> v2 = ura,

= g,g - Je-
5x0,001

0,1
= t"t* = 2o'oo m/det'

114. Gambar di bawah ini menunjukkan air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang
A, dan A, masing-masin g 12 cllrr2 dan 8 cm2 dan g = 10 ms-2, maka kecepatan (v) air yang memasukj
pipa venturimeter adalah ....

A. 2 ms-1

B. 3 ms-l
C. 4 ms-l
D. 9 ms-l
E. 10 ms-l

Jawab:A

Pembahasan:

Tekanan air di 1 dan2;

Pr =Po* PgY+ Pgh

Pz =Po+ Pg-Y

Persamaan Bernoulli di

.12
Pr+ Pghr+ t Pvl = P2 + Pgh, +

D. 20,00 m/det

E. 50,00 m/det
(Ebtanas 5MK,2000)

I Pt = P2 +Pgh

J - Pt-P2=Pgh

1 dan 2:

I
2

2
Pvr

€ Pt-Pz

<> ogh
2

<> v2 -v1

l"e
= t p (vr--vr-)

1no
=, P (vr--vr-)

' - 2g'= 2(10) (0,28)
22

<> v2 -v,-= 5........"............. (1)

Persamaan kontinuitas di 1 dan 2:

vrAr =v2Az
vr(12) = v2(8)

3* 
:'= 

=:u' t''
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Masukkan (2) ke (1), diperoleh:
3,,( rv)'- vr' = 5

5c
<> ;v,- = 5

2
tr 

- 
AI v1 -t-t

<+v1 =2mS 
-

Kode j,,9

D. 5,5 x 105 N/m2

E. 8,5 x 10s N/m2
(Ebtanas SMK, 1998)

Vz = 8'1 m3

pz =?(denganTtetap)

D. 2,5 atrr'
E. 1,,8 atm
(Ebtanas SMK, 1999)

V2 = Aliter
T - tetap (isotermik)

€) Pz =?9
4

Kornpetensi .;, r,,rllilenerapkan, H ilkum Termod i na mi ka

Teori kinetik gas dan hukum termodinamika
115. Ruang_ dalam tabung tertutup yang volumenya 9 m3 diisi dengan gas hidrogen bertekanan

5 x 105 N/m2. Bila ruang tersebut dimampatkan hingga 8,1 ;3 pada s,rhrrletap, tekanan
gas dalam ruang tersebut menjadi ....
A. 1,8 x 105 N/m2

B. 3,1 x 105 N/m2

C. 4,5 x 105 N/m2

Jawatr: D
Pembahasan:
V1 =9m3
Pr =5.105N/m2
Pr .Vr =Pz.Yz

b.1o5.g =pr.g,1
45.105

a3, Pz=?=5,5x105N/m2
116. Suatu ruangan yang volumenya 10 iiter berisi gas hidrogen dengan tekanan 2 atm. Jika gas

tersebut dimampatkan sehingga volumenya menjadi 4liter pada suhu yang tetap, maka tekanan
gas menjadi ....
A. 88 atm
B. 20 atrn
C. 5 atm

Jawab: C

Pernbahasan:
Vr = lOliter
Pr =2atm
Pz -?
Pr'Vr =Pz.Yz
2.10 =p2.4

=5atm

117. Suatu ruang tertutup berisi gas pada suhu 27oC, volume 20 liter, dan tekanannya 10 atm. Kemudian
suhu ruangan tersebut dinaikkan menjadi l27oc, sehingga volumenya juga naik menjadi 80 liter.
Tekanan gas sekarang adalah ....



A. 11,7 atm
B. 8,6 atm
C. 5,5 atm

.fawab:D
Pembahasan:

PrV1 PzYz
q =T2

Prv1T,g' pz = Tiv2

D. 3,3 atm
E. 1,5 atm
(Ebtanas SMK 2000)

D. 9270C

E. 12000c

D. 90fc
E.. 12000c

10x20.10-3 x(273+127)
(273+27)x80. 10-3

80
lf, = 3,3 atm

118. Suhu gas dalam ruang tertutup adalah 27oC. Jika energi kinetik partikel-partikel gas diubah
menjadi 4 kali semula, meka suhunya sekarang menjadi ....
A. 810C

B. 1080C

c. 8000c

.Iawab: D
Pembahasan:
T1 =(27 +273)K= 300K
L, =?jikaEIl=48K1

Rumus energi kinetik gas adalah Eo -
Jadi:

A. 270C

B. 3000c

c. 60trc 
,

Jawab: D
Pembahasan:
Rumus kecepatan rata-rata partikel gas

V=

Im

Ep:E6=|rrr,Irr,
<> 4Ek1:Eu-Tr:T,

<> 4: 1r= Tr: 800

€ Tz=4x300=1200K
1a t, = (1200 - 273)oC =927oC

119. Gas dalarn tabung yang suhun ya2loCdipanaskan pada volume tetap, hingga kecepatan rata-rata
partikel gas menjadi dua kali semula. Berarti kenaikan suhu gas tersebut sebesar ....

m
{-"

Jadi,v-fatauT-v2



v menjadi 2 x berarti T menjadi 22 x atau 4 x

Suhumula-mula T, =27 + 273 = 300 K
suhu sekarang T2 - 4T r= 1200K

t2 = (1200 -273)"C
=927oC

Kenaikan suhu gas =927oC -27oC
= 900oC

Siklus termodinamika

120. Grafik-grafikberikutinimenunjukkanhubunganantaratekanan (p) denganvolume ff) gas dalam
suatu siklus.

1) f (Nim'z)

l.tof'-'1-+-'t

,"[. L.*-1
LL_i_v(,"1t234

2) p (N/m2)

srCIf-r;tIt t
loJh+--<-.L iiq)

\234
3)

f lNt'';
3.10f 

---!--*l""iit
rrv f-.- l *.--.----

L i 
-----1'lS)l23 ti

4)

4 (Nl,n')
r.ruf--'1

,"f..1 ]=LJ-JIE"
t234

D)

f tN/m2)

,-i ,/ JI i-jl1*')
t 214

Usaha terbesar yang dilakukan gas, ditunjukkan pada grafik nomor ....

A. (1)

B. (2)

D. (4)

E. (5)

c. (3)

Jawab: C

Pembahasan:
Usaha yang dilakukan gas:

W =p. AV
Luas siklus yang terbesar adalah pada gambar (3),

121. Gambar di bawah ini menyatakan diagram P - V untuk siklus Carnot yang terdiri atas empat
langkah. Salah satu langkah yang tepat untuk siklus tersebut adalah ....



A. AB dan CD merupakan langkah adiabatis
B. AB dan CD merupakan langkah isotermis
C. AB dan BC merupakan langkah adiabatis
D. AB dan BC merupakan langkah isotermis
E. BC dan DAmerupakanlangkahisotermis

Jawab: B
Pembahasan:
. proses AB adalah pengembangan secara rs oterrnis
. prosesBC adalahpengembangan secataad.iabatis
. proses CD adalahpemampatan secaraisotermis
. prosesDAadalahpemampatan secaraadiabatis

(Ebtanas SMK 1999)

L22.Dari5 gambar diagram arus mesin Carnot berikut ini, yang merniliki efisiensi 60Vo adalah ....
A. D.

1 r, Siooor 
I

' 
l-d

,r l'-rsiniif---"
r-;i'b'. I

E.B.

c..Q,v' I r,Jiooor I
r l--

)1- {gesin

'j-i#-tl_

I r5zooxl

t



Jawab: D
Pembahasan:

Efrsiensi mesin Carnot I = 1-
T2

T1

400untukD n =1--:-' 1000

3
=-5 = 6OVo

Getaran

123. Di bawah ini adalah a5runan bandul sederhana. Jika
g = 10 ms-2, maka besar gaya yang mempengaruhi
ayunan adalah ....

A. 0,2 N
B. l_,9 N
c. 2,0 N
D. 20,0 N
E. 200,0N

Jawab: A
Pembahasan:

200 gram

AB5slru= oB = 50

F =zzgsin0

1

10

=(0,2)(10) (#)
=0r2N

724.Pada ujung pegas yang tergantung vertikal terdapat beban seberat 30 N, kemudian beban itu
dilepas sehingga panjang pegas berkurang 30 cm. Pada pegas lain yang elastisitasnya sama

lllantunSt<an 
beban dengan massa 4 kg, dan digetarkan. Frekuensi getaran pegas tersebut adalah

A. 20n Hz

B. 2On

bD. ^Hz2n

Jo
_Ei.

2n

(Ebtanas SMK, 1998)c, 2n

5

@u,

Hz



1
f _--2n

1
=-2n

Jawab: D
Pembahasan:
F =30N
Ax =30cm=0,3m
( _,)

Konstantapegas:

t'30
k = -i-- = ;; = 100 N/mAx u'J

Frekuensi getaran pegas:

I
T2

D. 25OHz

E. 360Hz
(Ebtanas SMK, 1999)

D. 9,87 x 10-3 J
E. 4,94 x 10-3 J

15
- - 

'^- 
-}jz- 2r'"- 2n

125. suatubendabergetar harmonis 1.800 kali dalam Smenit. Besarnyafrekuensi adalah ""
A. }Hz
B. 6Hz
C. 30Hz

Jawab:B
Pembahasan:

banyaknYagetaranFrekuensr--ftsatuanwaKtu

^ 1.800 getarant=_____-:_=6Hz^ 5.(60) detik

126. sebuah benda bermassa 0,1 kg melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 5 cm

dan frekue nsi 2Hz.Jika diketahui r 2"--9,8'l,makabesarnyaenergipotensialbendapada

1

saatfasenya, adalah ....

A. 9,87 x 10-1J

B. 4,94 x 10-r J
C. 1,97 x 10-1J

Jawab:E
Pembahasan:
Massa (ru) = 0,1 kg
Amplitudo (A) = 5 cm = 5 . 10-2 m

f =2Hz

I
Fase = i

k

100

4



Simpangan y =Asinar.t
1

=Asin27rT

= 5 . 10-2 sin 360o.

= 5. 10-2 sin 30o =

(#)

X, ,o-'

t_t-

f'=
ek

1

2n

1E
= 4n2mf2

D. 3Hz

E. l2Hz

(Ebtanas SMK 2000)

D. -5 cm

E. -10JI cm
(Ebtanas SMK,2000)

lkt-
1*

k
m

= 4(9,87) (0,1) (4) = 1,6 (9,87)

Energi potensial:

Ep = *ur'

= f, o,ax g,8z) (Z *')' = 4,e4x 1oa J

127. Persamaan getaran harmonis y = 0,4 sin 6 n t, maka frekuensi getaran adalah ....

1A' BH'
1B' =, 

^'
C. 2Hz

Jawab: D
Pembahasan:

detik adalah ....

A. 10JI cm

B. 5J5 cm
C. 5cm

Jawab: B
Pembahasan:

y =Asin2nft
t

=Asin2rr T

=1osin(2.180". *)
= 10 sin 4800

1-
=10(;Jd)=bJBcm

y =A sin 2nft e y =0,4 sin 6nt
Berarti: 2nf = 6zr -+ f =\Hz

128. Suatu benda bergetar dengan amplitudo 10 cm dan periode 3 detik. Simpangan getar setelah 4

Me.sqFFi fi $ka,EMK,r(d;irwF j



I-29.Sebuah benda bergetar harmonis sederhana dengan simpangan terbesar 6 cm dan frekuensi

t2t7 Hz. Besar simpangan padasaat 1* detik adalah ....

6Jz cm

6J5cm

Tt = 180oC

y=?

A. 3cm

B. g€cm

C. sJdcm

Jawab: A
Pembahasan:
A =6cm

f -tLtt"
4

2t -1rU detik

Besar simpangan getar harmonis:
y =Asin2nft

= 6 . sin 2. 180o.

= 6 sin 510o

1
=6't=3cm

2
. r*

A. 16.-
B. Ji"
C. 1cm (EbtanasSMK,1999)

Jawab:E
Fembahasan:
A = 2 cm;T = 6 detik;t = 4 detik
Persamaan simpangan:

y =A. sin 2It d"ngrn n = 180o-T

2.1900 .4
=Z.srn 6

=2. sin24Oo

=e f-lls)-'\ 2 )

= -./$ cm

D.

E.

L1-
4

130.Benda bergetar dengan amplitudo 2 cm periodenya 6 detik. Setelah 4 detik dari kedudukan
setimbang, maka simpangan getar benda adalah ....

D. -^lz "^
E. - J5"ttt



Gelombang

131. Perhatikan gambar gelombang berikut ini!

Jika jarak AB = 40 cm dan frekuensi gelombang 50 }Jz, maka kecepatan rambat gelombang
adaiah....
A. 125rn/det
B. 80 m/det

C. 50m/det

Jawab: D
Pembahasan:

A. 7.600 ms-l
B.3.800ms-1

D. 171ms-1

F' 76 ms-1

D. 4}m/det
E. 2omldet
(Ebtanas SMK 2000)

v = ),f
= (2 . 0,4) (50) = 40 m/det

L32.Jarak antara rapatan dan regangan pada gelombang bunyi adalah 15 cm. Bila frekuensi bunyi
I.IADHz, maka kecepatan rambat gelombang adalah ....

C. 342 ms-1

Jawab: D
Pembahasan:
Jarak antara rapatan dan regangan pada gelombang bunyi (gelombang longitudinal) adalah panjang
gelombang ( L ).

Jadi, di sini diketahui:

l, =15cm=0,15m
f =I.I jHz
Ditanya: v = (cepat rambat gelombang)?

v =1".f
= 0,15 x 1.140 = L71 ms-1

1ts3.Titik setimbang dan panjang gelombang pada
gambar berikut adalah ....
A. A,C,E,GdanB--C-D-E-G
B. A,C,E,GdanC-D-E-F-C
C. A,D,E,GdanC-D-E-F-G
D, B,E,D,EdanC-D-F-G-H
E. B',C,D',F'danC-D-F*G-H (Ebtanas SMK1998)

Jawab: B
Pembahasan:
. Titik-titik seimbang adalah titik-titik dengan

amplitudo = 0, yaitu titik-titik yang berada
sepanjang garis A- I.

r Satu kali panjang gelombang terdiri atas
satu puncak dan satu lembah gelombang.

- -1



134' seutas tali yangpan'j angnya2m salah satu ujungnyaterikat dan ujunglainnya digetarkan terus-menerus dengan frekuensi 20 Hz dan menghrLiit un s"iluung dengan raju 4 ms-1. setelahterbentuk gelombang stasioner, timnrrirarr a.Ir"r, p"r"iilri.ir.rp,rt yangjarak antaranya adarah

1"
= -/t4

1
=Tr20cm=bcm

135. Gambar-gambar berikut yang menunjukkan titikberbeda fase 0,5 terhad.p tiiif. p 
"Jjl.h

A. 2cm
B. 5cm
C. 10 cm

Jawab:B
Pembahasan:

^v4n = ? = td-=2ocm
Jarak perut dan simpul yang berurutan

A.a
B.R
C.S
D.T
E. V (Ebtanas SMK 1999)
Jawab:B
Pembahasan:

r Titik e mempunyai beda
tftik P

D. 20 cm
E. 40 cm

+___
l

I

Ft--
/i
-l
s

I

+

--l---
I

ru." ] d.engan

. Titik R mempunyai beda fase
titik P

. Titik S mempunyai beda fase

1

; dengan

d

; dengan

beda fase 1 dengan
vl

i

--l

titik P
o Titik T mempunyai

titik P
o danseterusnya.
Jadi, titik yang mempunyai beda fase 0,b adalah titik R.ttt 
lllHT:Hl?:'gelombang transversal sebagai tungsi dari tempat kedudukanxdigarnbarkan

Dua titik yang fasenya sama adalah ....A. OdanO
B. Q dan.R
C. R danU
D. Sdan?
E. SdanV

--F:/
:/

--l -
i

--l
;

\:



Jawab:E
Pembahasan:
Dua titik memiliki fase sama jika simpangannya sama dan sedang bergerak dengan arah yang
sama. Ini dipenuhi oleh titikS dan V.

137. Seutas tali yang panjangnya 4 m, kedua ujungnya diikat erat-erat. Kemudian pada tali ditimbulkan
gelombang sehingga terbentuk 8 buah perut, maka letak perut kelima dari ujung terjauh adalah

;. 1,bom
B. 1,75m
c. 2,00 m

Jawab: D
Pembahasan:

*_r." *r-
PPPPP

St 

- 

l-- 
r rl-J

perut keiima '$ 
(''ij-'ing icrjauh)

d

Karena kedua ujung diikat erat-erat, maka kedua ujung tidak bebas bergerak. Akibatnya, pada
kedua ujung terbentuk simpul. Untuk kasus seperti ini, selalu berlaku:
banyak simpul = banyak perut + L
Pada tali terjadi gelombang stasioner yang terd.iri atas 8 buah perut. Ini berarti, banyak simpul =
8+1=9

Jarak antara 2 simpulyang berdekarro = * ^.
Jadi, panjan gtali(t) = (9 - 1) r I I

2

Q I =4L
e 4 =4)'

L
<a l-:=1m

4

Perhatikan gambar; jarak antara 2 perut yang berdekatan = f, ^ 
dan jarak antara perut dan

simpul yang berdekatan = ! X. Jadi, jarak perut kelima dari ujung terjauh adalah:

d =(b-rllr+

=zLx4

1
=2n$ri=2,25rn

D. 2,25 m

E. 2,50 m

1"
4
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138. Sebuah dawai panjang 4 meter, massa dawai 10 gram, ditarik dengan gaya 100 N. Jika dawai
digetarkan, maka cepat rambat gelombang transversal pada dawai adalah . .. .

A. 400 m/s D. 20 mls

B. 200 m/s E. 10 m/s

C. 100 m/s

Jawatr: C
Pembahasan:
Panjang(l)=4m
Massa (nz) = 10 g = 10 . tO-3 kg = 10-2 kg

Gaya (F) = 100 N

Fu =.1-\ltt

= aftJon = 200 m/s

139. Persamaan simpangan suatu gelombangberjalan adalah y = 0,05 sin (16n t-2x) (satuan dalam
SI), maka kecepatan rambat gelombangnya adalah ....

Fr
!*

<+ y=Asin2n
Berarti:

1
T =;'danl'=7t
v =1".f

= 7r . 8 = 8n m/det

Bunyi
140. Perhatikan gambar di samping. Pipa kaca dibenamkan ke daiam air, kemudian ditarik ke atas

tegak lurus permukaan air. Di atas lubang pipa digetarkan garpu tala dengan frekuensi 500 Hz,
sehingga terjadi resonansi yang kedua. Cepat rambat bunyi di udara pada saat itu 350 m/det.
Panjang pipa yang terangkat ke atas permukaan air adalah .... :3-

ffi

A. n m/det

B. 2rc rrldet
C. 8n m/det

Jawab: C

Pembahasan:
y = 0,05 sin (16 rct'-2x)

A. 0,525 m

B. 0,625m
c. 0,725m

tx(T - t)

D. 16 n m/det

E. 32n rn/det
(Ebtanas 9MK,2000)

D. 0,800 m
E. 1,000m
(Ebtanas SMK 2000)



Jawab:A
Pembahasan:

o
D

ly7 - , lu
+

3v
4f
3 r350)

= Z [boo, =o'525m

141.Apabila pipa organa terbuka ditiup, akan menghasilkan bunyi bernada atas pertama. Jumlah
perut dan simpul pada gelombang yang dihasilkan adalah ....
A. dua perut dan satu simpul
B. dua perut dan dua simpul
C. dua perut dan tiga simpul
D. tiga perut dan dua simpul
E. tiga perut dan tiga simpul

Jawab: D
Pembahasan:
Pipa organaterbuka:
p -perut
s = simpul
f" =nadadasar

(Ebtanas SMK, 1999)

f1 = nada atas pertama
f2 =nadaataskedua
q =danseterusnya
Jumlah perut dansimpulpadanada ataspertamaf, (lihatgambar) adalahtigaperutdan duasimpul.

142. Sebuah alat ukur intensitas diletakkan padajarak 2 m dari suatu sumber bunyi, intensitas yang
diterima pada jarak ini = I watt m-2. Agar intensitas bunyi yang diterima menjadi 0,25 I watt m-2,
maka alat ukur tersebutharus digeser sejauh ....

p

s

p

p
s
p

I
p

3
p
I
p

p

8

p

I
p

A. 4 m, menjauhi sumber bunyi
B. 4 m, mendekati sumber bunyi
C. 2 m, menjauhi sumber bunyi

Jawab: Q,
Pembahasan:

-PP1t=A =4n' a[aur-l-
11

I-:L=- z:- zzLt2t2

11
q3 0,25IiI=:T i -t2 22

D. 2 m, mendekati sumber bunyi
E. 16m, menjauhi sumberbunyi

1

4

1
a:q

t2-

1
5=
-t2
€) f2=

= 0,25 x

t
4

4rn
, alat ukur harus digeser 4 - 2 = 2 m menjauhi sumber bunyi.



143. Suatu mesin menghasilkan bunyi dengan daya2,5l2 x 10-3 watt. Besar intensitas bunyi pada
jarak 20 m dari mesin tersebut adalah ....

A. 2,00 x 1O-6Wm2 D. 5,00 x 1o-7wm2
B. 6,28 x 10-6 w/m2 E. L,26 x 10-7 wm2
C. 1,00 x 10-7 Wm2 (Ebtanas SMK, 1998)

.Iawab:D
Pembahasan:
P =2,512x L0-3 watt
r =20m
A = 4rt2

=4x3,14x(20)2 =5O24m2

I =lA
_ 2,512xL0-t 

= b x 10-7*,m2= 5024 =oxru wrm

144. Jika padajarak 2 m dari sumber bunyr, diperoleh intensitas bunyi sebesar 30 Wm-2, maka pada
jarak 3 meter dari sumber diperoleh intensitas bunyi sebesar .,..

A. 16Wm-2
B. 18Wm-z

C. 24Wm-2

Jawab: A
Pembahasan:

k = 36 Wm-2

t-?
lrtensitasbunyi I =

A. 70dB

B. 80dB
C. 1oo dB

Jawab:B
Pembahasan:
I =5.10-5wattm-2
t = 1o-12 watt m2

D. 54Wm-2
E. 81Wm-2

D. 160dB

E. 170d8
(Ebtanas SMK 1999)

P
= ------Artt"

P
A

P
I4: I" = 4n\

€ 36:I"=

* ll"=| xBo

<+ Is -- 4x 4= 16 Wm-2

145. Dua buah terompet dibunyikan bersama-sama. Setiap terompet menghasilkan intensitas bunyr
5 . 10-5 watt m-2. Bila Io= 10-12 watt m2, maka taraf intensitas bunyi tersebut adalah ....

' t 4*"'
11
2"'g,



Intensitas untuk dua buah terompet (I")

t =I'n
= 5 . 10-5 x 2 = 70-a wattm-2

10*4
= 10 log 

10-12

=10x1og108=10x8=80dB
146. Seseorang meniup terompet dengan frekuensi 1008 Hz, sambil bergerak dengan kecepatan

4 ms-l menuju pendengar yang mendekatinya dengan kecepatan 2 ms-1. Apabila cepat
rambat bunyi di udara 340 ms-1, berapakah frekuensi yang didengar pengamat?

I"
TI = 10loc 

L

A. 984H2
B. 990H2
C. l}I Hz

Jawab: D
Pembahasan:

Cepat rambat d.i udara v - 340 ms-1

v +vD
AsasDopple, Fr=;{ 4

Untuk kasus sumber dan pengamat bergerak:

v +vD
Ip = t-rr" /,

=(!!?.? ) x (1008)
340- 4

D. l026Hz
E. 1054H2

D. l200Hz
E. 7240H2
(Ebtanas SMI< 1998)

x 1008 = 1026 Hz

147.Kereta api yang akan masuk stasiun mengeluarkan bunyi peluit dengan frekuensi 8 80 Hz.
Kecepatan kereta api terseb:ut 20 m/det, dankecepatanrambatbunyidiudarapadasaat
itu 340 m/det. Seseorang yang sedang duduk di stasiun mendengar bunyi tersebut dengan flekuensi

342

336

A. 83L Hz
B. 931H2
C. 935}12

Jawab: C

Pembahasan:

f' = 880 Hz

v= =20rnJdet

v = 340 m/det

f =?p

..,.,,.;".," ..,,., 152 Memahami FisikaSMKKelasXII
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v tvn
f =--:- fp v+vs b

340+0
r880) = 935 Hz- 340-20 \'

14g. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 ms-lmenjauhi seseorang yang sedang duduk di

tepi jalan, sambil mimbunyrkan kiakson dengan frekuensi 400 Hz. Jika pada saat itu cepat rambat

f""vi di udara 380 ms-1, maka frekuensi klakson yang terdengar oleh orang tersebut adalah '."

A. 340H2
B. 360 Hz
C. 380 Hz

Jawab: C

Pembahasan:

V *Vo
AsasDoppl., fr= 

"t% 
I

Untukkasus pengamat diam dan sumber menjauhi pengamat:

D. 400H2
E. 420H.2

"-t*0.lp v+v" /t

380
= 380*20 

(400) = 380 Hz

Kode
Kompetensi

1',

Menerapkan Magnet dan lnduksi Elektromagnetik

Medan magnet dan gaYa Lorentz

149. Besar induksi magnet sebuah titik yang berada 0,5 cm dari kawat lurus panjang berarus listrik
50 A adalah .... (k = lt/4n = 10-7 wb/Am)

A. 1,0 x 1o-3 wb/m2 D. 4,0 x 10-3 wblrn2

B. 2,0 x 10-3 wblm2 E. 5,0 x 10-3 wb/mz

C. 3,0 x 10-3 wb/m2 (Ebtanas SMK, 1998)

Jawab: D
Pembahasan:

r-L^.i zkiB =!ratauB=-2nr r

k = I-a- = 1o-7 Wb/Am
4n

2x107 x50
= b.1o-3

=4.10-3wb/#

B

B

,,,i.i , rr:

153
"rffi

r =dnnH,rs
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150. Pada gambar di samping ini, arah garis gaya magnet
ditunjukkan oleh tanda titik-titik. Arah gaya LorenLz
yang timbul pada kawat berarus listrik adalah ....

A. AkeB
B. BkeA
C. CkeD
D. DkeC
E. E ke F (Ebtanas SMK 1998)

Jawab:A
Pembahasan:
Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah
tangan kanan.
o ibu jari arah arus (i)

. empatjari lainnya arah induksi magnet (B)

. arah gaya Lorenlztegak lurus telapak tangan
kanan

Untuk gambar di atas, arah ke atas, arah B keluar
bidang gambar (mendekati mata), maka arah gaya
Lorentz-nya adalah ke kanan (dari A ke B),

H.
O

a
a

A a
?
a

E-

c
tlo
aa
('l

fa
oo
{;a
a)a
trl

D

a)o
aa
oo
to
aa
ia
aa
a.
i

oE
a
a
a

.B
-
a

-ti

H.
a

a
a

A a
a

a
F.

al)
aa,
ol
ao
ao
aa
aa
!!

.E
a
a
o

oB
a

o

U

,f

I

c
aa
ao
,la
aa
t)o

ara
lro

D

1-51-. Panjang kawat 3 m diletakkan di atas medan magnet homogen yang kuat medannya 0,5 wb/m2

mengapit sudut 90o. Jika diberi arus listrik 20 ampere, maka gaya yang timbul adalah ....

A. 0,75 N
B. 3,33 N
c. 30,00N
Jawab: C

Pembahasan:

FL =B.i.l sincx

= 0,5 . 20 .3 . sin 90o

=30.1=30N
LS2.Kawatyang panjangnya 100 cm, berarus listrik 5 A, terletak dalammedan magnet 100 Wbm-2,

denganarah t"guL lrrtor terhadap garis gaya magnet. Besar gaya Lorentz pada kawat adalah . .. '

D. 50,00 N
E. 120,00 N
(Ebtanas SMK 2000)

D. 500 N
E. 40N

A. 10.000 N
B. 5.000 N
c. 2.000N

Jawab; D
Pembahasan:

/ =100cm=1m
i =5A
B = 100 Wbm-z

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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F (gaya Lorentz) =?
F =8.i. I

=100.b.1=500N
153' Logam-logam yang tergolong feromagnetik adarah ....A. tembaga dan kuningaa D. arsenikum dan germaniumB. perakdanperunggu E. besidankobaltC. aluminiumdanplatina

Jawab: E 
uqrr l,raLrla (Ebtanas SMK, lggg)

Pembahasan:
. contoh bahan diamagnetik: seng, emas, dan bismut. contoh bahan paramagnetik: kayu, aluminium, dan platina. contoh bahan feromagnetik: nikel, besi, dan kobalt

154' Jrka selenoidafrff::* bahan' maka bahan magnetik yang terbaik menghasilkan induksi magnet
A. bahan feromagnetik dengan p > Fo
B. bahan paramagnetik dengan pi > po

C. bahandiamagnetikdengan p <pro

? bahan feromagnetik dan diamagnetik
E. bahan pa-ramagnetik dan diamagnetik
Jawab:A
Pembahasan:
Bahan magnetik yang terbaik menghasilkan induksi magnet ialah bahan feromagnetik.

lnduksi elel<tromagnetik
155. Pada gambar di bawah ini bila sakelar Sditutup, maka kutub 

"tu."iul;uiuillo_ou.berputar menuju ke arah .... 
- /J*'qrrr I

A. timur
B. selatan

C. barat
D. atas

E. bawah

Jawab:A
Pembahasan:
Sakelar S ditutup _+ mengalir arus i denganarah seperti pada gambar"_+ .;.;";iaidahtangan kanan. r'ujt, keempae];;i"u,r*
dirapatkan -gnVutut * putaran arus dan ibuJarr menyatakan arah fluksi, timbui iluksidalam kumparan du"su;-;;; j"" c l" H,seclangkan di luar kymparan adalah dari H kec: l"j berarti U uaururrl"t"UlrT.rll^" c
1{4uh kutub setatan. Akib"r"rr, fi,ij"r*.
.(-P i":y:' kompas akan dii-o-iai 

"i"i"r."r"nutara Hke arah timur (T).

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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156.Kawat AB panjangnya20 cmdigerakkan ke kanan dengan kecepatan 2,5 mls di atas kawat QR
yang memotong tegak lurus garis-garis gaya magnet dengan kuat medan magnet 0,4 tesla. Arah
medan magnet tegak lurus bidang gambar menjauhi pembaca. Jika hambatan rangkaian 0,2 ohm,
makabesar dan arah arus induksi padaAB adalah ....
A. 2AdenganarahAkeB
B. lAdenganarahAkeB
C. lAdenganarahBkeA
D. 0,2 A dengan arah A ke B
E. 0,2 A dengan arah B ke A

Jawab: C

Pembahasan:
| =20cm=0,2m
v = 2,5 m/s

e =l.B.v
t =R

l.B.v
R

(0,2).(0,4).(2,5)

0,2 =1A

Kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus induksi:
Arah keempatjari yang dirapatkan menyatakan arah medan magnetik B, arah ibujari menyatakan
arah kecepatan, maka arah kuat arus induksi dinyatakan oleh arah telapak tangan menengadah.
Sesuai kaidah ini, maka arah arus induksi padaAB adalah dari B ke A.

157. Suatu kumparan yang luasny a 400 cm2, diputar di dalam medan homogen yang kuat medannya

=2 .lO-2 Wb.ma. Bila kecepatan sudutnya 200 rad s*l dan kumparan terdiri atas 1000lilitan,
makategangan induksi pada sudut fase 30o adalah ....

A.20.000volt
B. 400 volt
C. 200 volt

Jawab:E
Pembahasan:
A = 400 cm2 = 400 . 10a m2 = 4 .10-2 m2

-9 _.)t =2. 10 -Wbm -
or = 200 rad s-l
N = 1.000

0 =30o
e =N.B.Aosin0

= (1.000) (2 . LO-z) (4 . 10 
2) (200) sin 30u = 80 volt

Transformator
158. Besarnya perbandingan antara jumlah lilitan sekunder dengan jumlah lilitan primer sebuah

transformator sama dengan ....

A. perbandingan tegangan primer dengan tegangan sekunder

B. perbandingan tegangan sekunder dengan tegangan primer

C. perbandingan kuat arus sekunder dengan kuat arus primer

156 Memahami Fisika SMK Kelas XII
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R

=0,47

=0,2 Q

D. 160 volt
E. 80volt
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D. perbandingan frekuensi sekunder dengan frekuensi primer
E. perbandingan hambatan pada primer dan sekunder

Jawab: B
Pembahasan:

N. V.
Nn=vo

159. Sebuah transformator step down mempunyai kumparan primer 1200lilitan dihubungkan dengan
tegangan input 120 volt. Kumparan sekunder memberikan output I volt. Jika efisiensi trafo l00%o,
junlah lititan pada kumparan sekunder adalah ....
A. 0,9lilitan
B. 90lilitan
C. l00lilitan

Jawab:B
Pembahasan:
No = 1200lilitan N, - ?

Vp =120V V, =9V
PadabAnsformator, perbandingantegangan sebandingdengan perbandingan lilitan.

V. N,
vn =No

9-N.
r.20 - 1200

€ 120 \= g x 1200

. 9x1200
<) N. =-l2O- =90lilitan

L60.Step up transformator mengubah tegangan 10 Vac menjadi 100 Va". Transformator memiliki
efisiensi 807o dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 40 W; 100 V. Jika lampu
menyala dengan normal, makakuat arus pada kumparan primer ....

D. 1080lilitan
E. 16000lilitan

D. 5A
E. 1A

c. 64
Jawab: D '

Pembahasan:
Vp = 10 V; \= 100 V; T1 = SoVo = 0,8

Lampu 40 W; 100 V, berarti P. = 40 W untuk \ = 100 V

A. 1OA
B. 8A

P"
Il =-'Pe

0,8 =+tp
40e Po =6;d=

400

l- =5ow
Kuat arusprimer:

&b =vo
50

=:= =5A



161. Bila arus input besarnya = 5 A, dan efisiensi trafo 80Vo,makategangan inputnya....
A. 100volt
B. B0 volt
C. 2lvolt,
D. 20 volt
E. 16 volt

Jawab: C

Pembahasan:
Untuktrafo:

P2
,l -D r1

0,8 - 100watt
Dr1

6----1btIcl\^l
lal
,o out oul

E 1oo watt

br
!?lbt
e____-J

P, - loowatt 
='l.2lwatt' 0,8

Pl = VrIr

P,\/ - --1-
"1 _ Il

l2Swatt
- t. volt5A -20

Generator
162. Tegangan maksimum generator-generator listrik ac bergantung pada:

1. kecepatansudutputarratanya;
2. besar induksi magnet yang digunakan;
3. jumlah lilitan rotornya;
4. luas bidang lilitan rotornya.

Pernyataan di atas yang benar adalah ....
A. 7,2dan3 D. 4 saja

B. l dan 3 E. semuabenar
C. 2dan4

Jawab:E
Pembahasan:

s = e-4"sin rot
e =(NBAro)sinort
N = jumlah lilitan
B = induksi magnet
A = luas bidang lilitan
o =kecepatansudutputarrotornya
Pernyataan 1,2,3, dan 4benar.



163.Jika sebuah alternator menghasilkan GGL induksi sesaat 110 V dan GGL induksi maksimum
22OV . Posisi kumparan terhadap arah medan magnet pada saat itu adalah ..,,

e sine =

e 0 =300

1-64. Kumparan generator seluas 1000 cm2yangterdiri atas 100 lilitan diletal<kan dalam suatu medan
magnetikyangkerapatan fluksnya 1,5Wb/m2, kumparanitu diputar. Bilawaktuyangdiperlukan
kumparan untuk berputar satu kali putaran adalah L detik, maka ggl maksimum pada ujung-
ujung kumparan adalah ....

A. 00

B. 300

c. 450

Jawab:B
Pembahasan:
E = E,r, sin e
110 = 220 sine

A. 10 n volt
B. 20 n volt
C. 30 n volt

Jawab: C

Pembahasan:
A = 1000 cm2 = 1000 x

N =100
B = 1,5 Wb/m2

T = l detik

2ro =F
t* =NBA ol

D. 600

E. 900

D. 40n volt
E. 50r volt

1

2

10a m2 = 0,1 m2

=NBA

= (100) (1,5) (0,1)

= 30 n volt

165. Rambatan medan listrik dan medan magnet yang menjalar ke segala arah disebut ....

A. Gelombangmekanik
B. Gelombangelektromagnetik

C. Gelombangbunyi
D. Gelombangtransversal

E. Gelombanglongitudinal

Jawab:B
Pembahasan:
Gelombang elektromagnetik adalah rambatanmedan listrikdanmedan magnit yang saling tegak
lurus dan menjalar ke segala arah,
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166. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain:
(1) dapat merambat dalam ruang hampa;
(2) kelajuannyake segala arah adalah sama;
(3) merupakan gelombang transversal;
(4) kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya.

Yang benar adalah pernyataan ....

A. (1), (2), (3)

B. (\),(2), (3), (4)

c. (1), (3), (4)

Jawab:B
Pembahasan:
Sifat-sifat gelombang elektromagnetik:
r dapat merambat dalam ruang hampa;
o kelajuannya ke segala arah adalah sama;
. merupakangelombangtransversal;
r kelajuannya sama dengan kelqjuan cahaya;
r memiliki sifat-sifat lain seperti cahaya.

167.Urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang benar untuk variasi frekuensi besar ke
frekuensi kecil adalah ....

A. cahaya biru, cahaya hijau, sinar inframerah, dan gelombang radar
B. cahaya hijau, cahaya biru, sinar X, dan sinar gamma
C. sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya hijau, dan cahaya biru
D. gelombang radar, cahaya hijau, cahaya biru, gelombang radio
E. sinar X, sinar gamma, cahayabiru, dan cahaya hijau

Jawab:A
Pembahasan:
Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari flekuensi besar ke frekuensi kecil adalah sebagai
berikut:
sinar gamma, sinar X, sinar tampak (u ni bi hi ku ji me), gelombang mikro, radar, dan gelombang
.*So.

168. Cahaya warna ungu memiliki frekuensi 6,0 x 10ra Hz,maka panjang gelombang cahaya tersebut
adalah....
A. 1,0 x 10-7

B. 2,0 x LO-7

C. 3,0 x 10-7

Jawab:E
Pembahasan:
f = 6,0 * Lora Hz
c =3x108mls

cr =f
3x108

= 
----;l-6,0 x 10'*

= 5,0 x 10-7 m

D. (2),(3),(4)

E. (2) dan (4)

D. 4,0 x 10-7

E. 5,0 x 10-7
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Kode : 12

Kompetensi : Menerapkan konsep optik

169, Sebuah benda terletak pada jarak 15 cm di depan sebuah cermin cekung yang berjarijari 20 cm.

Sifat bayangan benda yang terbentuk oleh cermin adalah . .. .

Dari gambar sketsa di atas tampak bahwa bayangan yang terbentuk bersifat: nyata, terbalik,
diperbesar.

170. Bayangan maya yang terbentuk oleh sebuah cermin cekung 3 kali lebih besar dari bendanya. BiIa
jarak fokus cermin 30 cm, maka jarak benda di depan cerrnin adalah ....

A. nyata, terbalik, diperbesar

B. nyata, terbalik, diperkecil
C. nyata,tegak,diperbesar

Jawab: A
Pembahasan:

A. 5cm
B. 10 cm

C. 20 cm

Jawab: C

Pembahasan:
m =3kali
f = -30 cm (cermin cekung)

D. maya,tegak,diperbesar
E. maya, tegak, diperkecii'

D. 30 cm

E. 40 cm

m =lTl *'=l+l * s'=Bs

Bayangan maya, berarti s' bertanda negatif s' = -3s

60
<+s=T=20cm

171. Sebuah loupe mempunyai jarak fokus 5 cm, dipakai melihat sebuah benda kecil yang bedarak
5 cm dari loupe. Perbesaran anguler loupe it:u adalah ....

Mdmaharni FisikaSMK Kelas XII
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1
-+
S

11
s' 30

111
sBs30
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kali

Jawab: D
' Pembahasan:

Benda diletakkan di fokus sehingga sinar-sinar yang tertangkap mata sejajar, dan bayangan
terletak di .o . Dalam keadaan ini mata akan berakomodasi.

Perbesaran anguler dalam keadaan ini:

M _ 25crn
f

25cm
-.)ccm

172. Seorang siswa berpenglihatan normal (arak baca minimumnya 25 crn) mengamati benda kecil
melalui iup dengan berakomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan lup maka:

(1) jarak fokus lensa lup adalah fA f, c^;

(2) kekuatan lensa lup adalah 6 dioptri;
(3) perbesaran bayangan yang terjadi 2,5kah;
(4) perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibandingkan dengan pengamatan tanpa berakomodasi.

Pernyataan di atas yang benar adalah ....

1c. 4:
ri

A. 2kali

B. 4kali

A. (7),(2), dan (3)

B. (1), (2), (3), dan (4)

C. (2) dan (4)

Jawab: A
Pembahasan:
Sn =25 cm

S =10cm
akomodasi maksimum
S' - *S. = -25 crn

(2) P

D. 5 kali

1E. 6- kali
4

D. (1) dan (3)

E. (4) saja

1(1) -: =t

c_
l-

s- 25
(3) M =--+1=S0t

1111
s s'-10'-25-
502
; =16; cm
.JJ

100 100 a l:^--+
f = 50 =oolopl'rl

T

5-2 3

50 50

+ 1= 2,5 kali

3
(4) Tanpa akomodasi, berarti:

Memaharni Fisika SMK rKelas XII



M'=+= 25

@=
D

5

J

1,5 kali

NI _ 2,5

M' - 1,5

M =f,lu,
173.Sebuah mikroskr;i+-ft ;;?T,"HjH,;r5?ilffi ::,"*Ti_T:;l5rllix;i jffi**Jii;**1r*I:;

A. 20kali
B. 4okali D' 8Okali

c.6okali E' lookali

Jawab:A
Pembahasan:
Fob =2cm
Snb = 3 cm 

Mor' = 10 kati
Mrorur = ... ?

t lMor. I

=l#x1o=2okali
174' seseorang memiliki punctum proxjmum 

l0 .T dan punctum remotum tak terhingga. Agar dapat;"ffi;,T#]ih:lT*"1f#" " 
u.'t r'"* 

"Li -"-.rr r..".;t" ;;; iu.r u,,. u ^

I positifden-ianjarakfokus0,2bm D' negatifdenganjarakfokus0,2im

c' n"gatif ae;[n jarakfokus 0,5 m 
E' positifdengan jarakfokus 0,2 m

Jawab:A
Pembahasan:
Mata harus dibantu dengan kacamata konvero,an /.h^_r^-^^
1 I 1 

^bq'^.Lctl'ata Konvergen (berlensapositif)'

f - s - s'
dengan:

s = jarak baca mata normal = 2b cm = 0,2b ms' =jarak baca orang tersebut = _50 crdiperoleh: 
*'16 ler Dc'uL = -DU cm = -0,50 m (di depan lensa)

e> f=0,bm

*= t 
- 1r 0,28 0,s

Jadi' kaca mata yang harus dipakai adarah kacamata positif dengan jarak fokus 0,5 m.t* 
ff:.'#"HX""r- binfSs mempunva'-1::." obvektif densan.rarSk fokus 1b0 cm dan jarak fokus

**,H:Tnfi 
',-'#"'jH:[ff i-#$,tr]*ffi ,,:ffi rtil*#ffi*i:ritmmx

ljsurri)rlu rq F4r94:! j!:i :i1i e 8,.:!r ;nr:?
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A. 5m D. 20m
B. 10m E. 25rr'
C. 15m

Jawab: C

Pembahasan:
fot = 150 cm; foo = 3 cm

diameter bulan tanpateropong do = 20 cm.

Pembesaran untuk mata tak berakomodasi:

f"" 150
M= r = -;- =5Qkalirok ,J

diameter bulan terlihat melalui teropong

d =dox 50 e 20x 50= 1000cm= l-0meter

Kode : 13

Kompetensi : Menginterpretasikan Listrik Statis dan Dinamis

Listrik Statis

lT6.Duabolabermuatan+20 p C dan -24 ptC terpisah pada jarak L2 crl;-. Bila diketahui k = 9 x

10e Nm/Cz, maka gaya tarik-menarikkedua muatan adalah ....

A. 0,03 N
B. 0,27 N
c. 30,ooN

Jawab: A
Pembahasan:

D. 270,00 N
E. 300,00 N
(Ebtanas SMK 2000)

tlir
i o,s* j o,sm i o,sm I o,sr I o,s. i

-:-J+

qs= -2,5 pC

F -k.

=9.10e
20.10*16 x 24.10-6

= 0,03 N

l-77. Bola A dan B berjari-jari sama. Muatan bola A = +10 F C dan muatan bola B = -2,5 p C. Titik yang
kuat medannla = 0 adalah ....

A.P
B.a
C.R
D.S
E.T
Jawab:E
Pembahasan:

+10 pC

Qr .Qz
,t'

722

qA

-@
A

= +10 pC

lm
:.iirrii r: r'ii'
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Misal titik yang kuat medannya = 0 adalah sejauh x m dari B. Supaya kuat medannla = 0

,9e
-A t

fg-

2,5
<+ (1+x)2 = 7

(L +x)2 10g -z = rE=4X- 2to

o t*" =,x
<+ 1+x =2x
<> 1 =x
<3 x=1m
Jadi, titik yang kuat medannya = 0 adalah titik T.

178. Gambar di bawah ini memperlihatkan dua buah bola konduktor yang memiliki jari-jari sama
Apabila kuat medan listrik di titik P nol, maka perbandingan jarak r, dengan r, adalah ....

A. l:2
B. 1:3
C, 2:1
D. 2:3
E. 3:1
Jawab:B
Pembahasan:

Qz=9C

Supaya kuat medan listrik di P sama dengan nol, maka:

EA -EB

ok+
16

10

El -82

e r.$=r.$
t- 12'

1
<Jt-

t1-

r,
a_\l=

t2

179.Bola A dan B mempunyai jenis dan besar
muatan yang sama yaitu 72,5 C. Titik yang
mempunyai medan listrik terkecil ialah titik

A.A
B.a
c.R
D.S
E.P

0r=lC Qz=9C

2ft_
\--? 2 -t2

9
2

12

I
9

1

3
ataurr:rr-1:3

JCm. '.3 crn

Qa= +12,j gr,' '., Ou = +12,s ca-x ";-<( t'---)l:t-r-.1-r-",:. trl:-)" \v/aR'v/
iiii:iffi

Qr=lC
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lr"l =lr;l =o3

A.

B. (2)

c. (3)

Jawab:A
Pembahasan:

(3)

^ knA

'd
KA

- , --2-
d

Jawab: C

Pembahasan:

En = Ee + Eu = 0 sebab Eo berlawanan

dengan E".

180. Lima kapasitor dengan satuan luas keping A, jarak keping d, dan tetapan dielektrikum \ seperti
yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Jika kelimanya diberi muatan yang sama, yang memiliki
beda potensial terbesar adalah kapasitor nomor ....
(1) (4)tu
ry
fuorry'

(2)

Rumus umum kapasitas kapasitor C = + utut V = 3
Jadi, beda potensial V terbesarjika C terkecil.

Rumus kapasitas keping sejajar C = +, dengan e adalah tetapan dielektrikum.

Jadi,

"d

(2k" )( 2A) 
^ 

knA
o /1,) dt-dtlo i

\2 ,/

iii: : : r l

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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k^A
= o_;_

(3k^ )A/\ _ i------9-:-v4- 
d

rur."r[]a) b koA_=--b2d4d

Kapasitor nomor (1) memiliki nilai kapasitas terkecil sehingga beda potensialnya terbesar.

181. Kapasitas pengganti rangkaian kapasitor berikut ini adalah . .. .

4A' eF
B. 2F

'l

c. 2:F
4

D. 12F
E. 48F

Jawab: C

Pembahasan:

{t--{t-- lF

C"=

{F dF

samadengan:

6F9F6F

111
696
3+2+3 4

189
o1"F=2aF
44

1

c.-
1

c.-

Memahaml Fisika SMK Kelas XII



1,82. Empat buah kapasitor mempunyai kapasitas sama, disusun dalam rangkaian-rangkaian berikut.
(1) c

(4)

C{}-
C

(2)

(3)

(5) CCCC_______{F___{t__rF----JF_

C

Kapasitas total terbesar dimiliki oleh rangkaian nomor ....

A. (1) D. (4)

B. (2) E. (5)

c. (3)

Jawab:B
Pembahasan:
Untukkapasitor seri:

1111
c=q*cr*c3+""
Untuk kapasitor paralel C, + C, + C, + ....

Jeias yang terbesar kapasitasnya adalah yang tersusun paralel, yaitu gambar (2).

Kode i 14

Kompetensi : Menerapkan konsep arus searah

183. Berdasarkan gambar berikut, tegangan jepit antara A dan B 0/s) adalah .. . .

A. 18oV 
10f,)B. 90V

C. 60V
D. 40V
E. l2V (Ebtanas SMK, 1999)

Jawab: D
Pembahasan:
Dari hukum Kirchoff II diperoleh:

XE = X(iR+ i.r)

<> XE= X(V+i.r)
V =i. Rdisebutteganganjepit

I\4emahgmi Fisika SMK Kelas. XII
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Untuk menentukan tegangan jepit pada rangkaian di atas, cari dulu R totalnya, yaitu secara paralel.

111
R =R"*&

1 2+I
'20 20

20R =T=6,67C)
Teganganjepit:

V =I.R
= 6 .6,67 = 40 volt

184. Besar hambatan pengganti dari ketiga tahanan pada rangkaian seperti tampak pada gambar
adalah....
A. 3 ohm
B. 6 ohm
C. 9 ohm
D. 12ohm
E. 18ohm (Ebtunas SMK 1999)

Jawab: C

Pembahasan:

Besarnyahambatan penggantidarirangkaian di atas, dapatdihitungsebagaiberikut:

1

L0

6
eRp=t=3Q
Rr =Rr+R,

=6+3=9 C)

185. Perhatikan rangkaian di samping.
Rt=5ohm,Rr=4ohm
Rz=z ohm, Rn = 3 ohm

Besar hambatan pengganti adalah ....
A. 7 ohm
B. 6 ohm
C. 3 ohm

6Q
t-4r-l

t*-r 6Q

I i-^nA-J 
I

T 6cl II 

--qn 

a_.-- 
-J

6r}

f_41, /-=t--r 6Q

I r-^AA-r 
IT6cll

I 

--AA^--- 

I

111
Ilr=Rr*&
1112

Ro- 6 - 6 - 6

4Q
{$,1-_-/,uT

3Qyl$-- |

D. 2 ohm

E. 0 ohm
(Ebtanas 9MK,2000)

Memahami' Fisika SMK Keias XII
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Jawab:A
Pembahasan:

0

Jawab: D
Pembahasan:

R= P-
A

<>R

2Q 4Q

so
r__+il/t_-.---vi/v_l

3() l_--_-ryr16- |

ST

5Q 2Q___vl4tr_vtYlr__

Jadi, hambatan penggantinya 7 ohm.

186. Sejumlah kawat dari bahan yang sama mempunyai diameter sama tetapi panjangnya tidak sama.
Apabila dilakukan pengukuran hambatan kawat tersebut danhasilnya dituangkan dalam Crafik

6f)
sQl--_l

---+m,--J Be IL--4,/v!-.-l

R- I akan tampak seperti ....

A.
lR (ohm)

It---
"t__>P (m)
0

B. lR (ott*) /l/'t/
lr/
l/ _>r(m)
0

'r-'^.,/',t--!(-)

D.

E. 
In 

rotmr 
/,l/

L/->r(m)
0

€> R=k. / dengank= 9 adalahbilangantetap.

Persamaan ini mirip dengan persamaan matematis y = mx, sehingga grafik
berbentuk garis lurus condong ke atas melalui titik asal (0,0)

187. Lima buah hambatan Rr= Rz = Rs - R+ = R, sama dengan 2 ohm.
susunan hambatan yang dirangkai seperti gambar adalah ....

Memahafi i'Fisika:SMK Kelas XII

C. .R (obrn)

L-l-r(m)

=p!A

R terhadap ( akan

Besar hambatan total dari



2A. 4g ohm

_3IJ. 4; ohm

1C. 55 ohm

D. Tohm
E. 10ohm

Jawab: C

Pembahasan:
Rangkaian dapat diubah menjadi:

l4>L
R.

R, l:: &<+ -ai--r+r..-.*-\_+_/r
R.

RrR.&
<+ ---44/\=-^AA--MA-

Rru adalah susunan seri R, dan R,
R, =Rr+Rt

=2+2=4ohm
Selanjutnya rangkaian R* dan Rn disusun paralel menjadi R23a,

111
R*r =Rr, *d

113
- 4 2- 4

4
&.n = 5 ohm

Rtotat =Rr*Rro+Ru
11

=(2+15+2)ohm=5, ohm

188. Hambatan total dari tiga hambatan seperti pada rangkaian di bawah ini adalah ....

A. 15O

B. 12O

C. 8O
D. 6c)

E. 5f)



Jawab: A
Pembahasan:
V = pembacaan voltmeter V, + pembacaan voltn

= 12+18=30V
Kuat arus sumber = pembacaan amperemeter

=24

Hambatantotar =ffi#
30v

= 2A =15 O

189.Untuk gambar berikut ini, kuat arus yang lewat
hambatan 10 O adalah ....

A. 0,06A
B. 0,19A
c. o,24A
D. 60,00A
E. 240,00 A

Jawab: B
Pembahasan:

x100mA=60mA

It:I,

60: I, = =1:3

<+ Iz =60x 3= 180mA=0,18A

190. Lima buah bola lampu senter sejenis dirangkaikan
seperti gambar di bawah ini dan lampu semua
menyala. Lampu yang energi listriknya paling besar
dalamwaktu yang sama adalah ....

A.P
B.T
C.R
D.S
E.a
Jawab: B
Pembahasan:
Energi dirumuskan dengan:

W =Pt-
=i2Rt

' Jadi, energi terbesar terjadi pada yang arusnya
terbesar. Arus terbesar terjadi pada lamFu T karena

60r _-'l - 1oo

11
&'R,
11
30'10

Rr=l0fl

Rr-l0n

h*lum terbagr-baCr ke rangkaian yanglain.



Il =Iz+Ia
L, =I++Is
11 =Is+I++Is

191. Padagambar di sampingbesar kuat arus listrik yang

mengalir adalah ....

A. 0,25 A
B. 0,67 A
c. 0,80A
D. 7,25 A
E. 1,50A (Ebtanas SMK 1998)

Jawab: D
Pembahasan:

Rt=6o Rz = 4fl

Rz=4O

Misalkan arah putaran arus (loop) ditentukan seperti pada gambar.

Rr=6C) R"=4Cl
Menurut hukum II Kirchoff:

XE=Xi.R
E, + (-Er) = i (rr + R1+ P'r+ t"+ R, + Rr)

36 + (-6) = 1 (1 + 6 + 4 +1 + 4 + 8)

<> 30 =i .24

30
<> i= Z+ =t,ZSl

192. Pada rangkaian listrik di samping:

Rr=Rz-Rs=R+=Rs=2Q
Ez = Er = 6 volt dan E, = 4volt
Berapakah tegangan AD?

A. 4volt D. volt

IB. 5i volt E.

C. 6 volt

Jawab:B
Pembahasan:

Rr=Rz-Rs=R+=Rs=2(l
Ez=Es=6volt
Er = 4 volt
\/ -'l

Hukum I Kirchoffpada titik cabangA:

I=Ir+Iz
Perhatikan Loop I:

XE+ XIR=0
(-Er + Er) + I (Ru + Rt) + IlRr = 0

1
62

26;
J

Rl = 8h Rs ='4O

Rr=6O

*36V
rr = 2f,1

Rl=8f) 'Ba=4O



4 + 6 + (I, + I") (2 + 2) + It(2) = 0

e 6Ir +4Ir=-l
<> 3Ir +2Ir=-t
Perhatikan Loop II:

XE+ XIR=0
(+Er - Er) + IrRu - 12 (R4 + Rr) = 0

+6-6+It(2)-I2(2+2)=0
e 2It-4lr=g
<> Ir-2Ir=g € 2I2=Ir ......,.......... (il)

Masukkan (II) ke (I) didapat:

3I1 +Ir=-1
<; 4I, = -l

1
<+ Ir = -; ampere

Beda potensial antara A dan D adalah jalan dari A ke D melalui R, dan Er.

Veo=XE+XIR=0
= (+Er) + IrR,

11
=(6)+ G7)@ =Stvolt

Kode i15
Kompfteft$i i Menerapkan konsep arus listril(bolakigalik

Tegangan dan arus bolak-balik
193.Jarum suatu voltmeter ac yang digunakan untuk mengukur suatu tegangan bolak-balik

menunjukkan harga 110 volt. Ini berarti bahwa harga itu ' . ' '

A. tetap

B. berubah antara 0dan llbvolt

C. berubahantara0dan 110J2 vott

D. berubah antara-110r8 voltdan 110volt

E. berubah antara-110 J2 volt dan + 110r8 volt

Jawab:E
Pembahasan:
Harga yang ditunjukkan oleh voltmeter dc adalah harga efektif'

Jadi,\s= 110volt + V-"t" =V"n # =lI0J, volt. Karenayangdiukurmerupakantegangan

ac, maka tegangan akan berubah antara -770 J, volt dan + 110 J2 volt.

(r)



194. Tegangan listrik bolak-balik diutarr dengan osiloskop, dan hasilnya
tampak seperti ganbar di samping. Saat-itu tombol tegangan (skala
vertikal) pada osiloskop menunjukkan paaa-sdvrst<ata.
Tegangan listrik tersebut jika diukui dengan volhneter, hasilnya
adalah....
A.35,4volt
B. 50,0volt
C. 70,7 volt
D. 100,0volt
E. 741-,4volt

Jawab: C
Pembahasan:
V. =2skala=2x50V=100V

= 50 J2 = 50 (1,414) = 7O,T y

195' Arus listrik dari PLN yang disampaikan ke rumah mempunyai tegangan z2ov.Tegangan tersebutadalah....

v'o

J'
100

Jz

D. teganganminimum
E. teganganpuncakkepuncak

\/veff -

=

A. teganganmaksimum
B. tegangan efektif
C. teganganrata-rata

clawab:B
Pembahasanr
Arus listrikbertegangan 220 Vadalah nilai efektifirya.
Nilai maksimu nny a 220 Ji voIt.

Ranglcaian arus bolak-balik
196'Suatu rangkaian a"os boitk-balik memiliki induktor di dalamnya. Grafik'yang menunjukkanhubungan tegangan dan kuat arus terhadap w"kt" ;;p*ti....

A' urrl

I \

\ I

\

(Jt = 1,,4t4)

E.

c' v/r



Jawab:B
Pembahasan:
Pada induktor, arus terlambat 90o terhadap tegangan. Artinya, pada saat tegangan telah menempuh
g0o dari titik awal geraknya, barulah arus muiai bergerak dari titik awalnya. Ini sesuai dengan

grafikB.

197. Faktor yang mempengaruhi reaktansi induktif suatu indukor yang dihubungkan dengan tegangan

arus bolak-balik, adalah ....

A. impedansirangkaian
B. frekuensi arus listrik
C. kuat arus listrik

D. dayalistrik
E. resistansi murni

Jawab: B
Pernbahasan:
Reaktansi induktif suatu induktor
XL = 6,L=2nfl-
Jadi, faktor yangmempengaruhi reaktansi induktif suatu induktor yang dihubungkan dengan

tegangan aru s bolak-baiik adal ah /re lzu e n s i arus listrik.

198. Hambatan sebuah induktor diukur dengan ohmmeter diperoleh hasil 5 ohm. Kemudian induktor

tersebut dipasang dalam rangkaian listrik ac seperti pada gambar di bawah ini. Jika amperemeter

A menunjukkanlngka 2 arnpere dan voltmeter V menunjukkan angka 26volt, maka reaktansi

induktifnya adalah ....

A. 7 ohm

B. 12 ohm

C. 13 ohm

D. 18 ohm

E. 26 ohm

Jawab:B
Pembahasan:

13 ohm

<+Xl=

= .J144 =12 c)

199.Untuk menaikkan reaktansi induktif X" suatu induktor yang memiliki induksi diri L dapat

dilakukan dengan cara menaikkan ....

A. arus efektif D, kuat arus maksimum

B. tegangan efektif E. ftekuensi arus bolak-balik

C. teganganmaksimum

Jawab:E
Pembahasan:
ReaktansiinduktifinduktorX"= oL= 2nfL.UntukLtetap,makaX"dapatdiperbesardengan
cara menaikkan frekuensi arus bolak-balik (fl.

Memahami Fisika SMK Kelas XII
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l=26V



200. Sebuah induktor yang diukur dengan ohmmeter dinyatakan
memiiiki hambatan sebesar 24 ohrn'Jika induktor tersebut
dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, ternyata
amperemeter (A) menuqjukkan 2 A dan voltmeter (V)

menunjukkan 60 V. Berapakah reaktansi induktifinduktor
tersebut?

A. 12ohm
B. 18 ohm

C. 20ohm

D. 24ohm
E. 30 ohm

Jawab:B
Pembahasan:

v60Z =T=T=gO
zz -R2+X"2
302 =242 +Xtz

<> go2 -242 =xr2
e 62 l2-+2) -X"'
e 62 (9) =Xr2

<+ Xi, = .F(9) = 6 (3) = 18 f2

201. Gambar di samping adalah rangkaian kapasitor 25 pt F yang

dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Berdasarkan
penunjukan pada alat ukur yang terpasang, maka frekuensi
anguler tegangan bolak-balik tersebut adalah'...

A. 2 .1-02 rad s-1

B. 2.703 rad s-1

C. 2. LO4 rad s-1

D. 8 . 1qn rad s-1

E. 8. 105 rad s-1

Jawab: B

Pembahasan:
Voltmeter menunj ukkan:

%n= x10V=6V

Amperemeter menunjukkan :

1.5
I"u = b x1A=0,3A

Dengan demikian,

\L,, 6.""...:,'c = I"r, = 0,3 =
60

J =20 {l

J

8
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V=60V

C = 25 ItF = 25 x 10-6F



SOAL.SOAL LATIHAN PERSIAPAN

1. Jika M dimensi massa, ,L dimensi panjang, d'anT dimensi waktu, maka dimensi tekanan adalah

A. ML2I2
B. ML2T2
C. ML2T'1

2. Di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah . ...

A. luas, suhu, dan berat

B. volume, gaya, dan tinggr

C. massa, waktu, dan kuat arus

3. sebuah mobil bergerak d.engan kecepatan 60 km/jam. Dalam sI, kecepatan mobil itu adalah ""

UJIAN AKHIR NASIONAL

D. ML=171

E. MT1T2

4. Dua buah mobil A dan B mula-mula berjarak 150 m satu sama lain, keduanya kemudian bergerak

bersamaan, mobil A mengikuti mobii B. Bila mobil A kecepatannya 19 m/det dan mobil B

kecepatannya 5 m/det, maf a mobil A dapat bertemu dengan mobil setelah bergerak sej auh ' ' ' '

A. 150 m2

B. 200m2

C. 250lnrr2

5. Sebuah benda mula-mula dalamkeadaan diarn, kemudian digerakkan dengan percepatan yang

tetap sehingga setelah 10 detik kecepatannya menjadi 20 m/det' Besarnya percepatan yang

diberikan pada benda tersebut adalah ....

A. 1m/det2

B. 2m/del2
C. 3 m/det2

e. Suatu benda dilepaskan pada ketinggian 125 m dari tanah. Bila percepatan gravitasi bumi

; = 10;d"t2, maiawaktu yang diperlukan oleh benda untuk sampai di tanah adalah ""

7. Sebuah helikopter terbang ke arah timur dengan kecepatan 80 km/jam' Jika selama penerbangan

itu berhembus angin dari ,itara dengan kecepatan 60 km/jam, makajarak yang ditempuh helikopter

seteiah 2 jam adalah ....

A. 40km
B. 60km
C. 80km

g. Sebuah peti mula-mula dalam keadaan diam, kemudian didorong oleh sebuah gaya sebesar 50 N

sehingga peti bergerak dan setelah 5 detik mempunyai kecepatan 20 m/det' Bila gaya gesek peti

aeng; tantai diabaikan, maka besarnya massa peti itu adalah " "

180 Memahami Fisika SMK Kelas XII

A. 16.067m/det

B. 36 m/det

C. 60 m/det

A. l detik
B. 2 detik

C. 3 detik

D. panjang, tekanan, dan usaha

E. daya, energi, dan massajenis

D. 360m/det
E. 600 m/det

D. 300 m2

E. 350 m2

D. 4mlde|2

E. |m/det2

D. 4 detik
E. 5 detik

D. 100 krn
E. 120km

!
\



A. 100watt
B. 200watt
C. 300watt

Jawab: E
Pembahasan:
XL = 2nFL =2(3,14). 500 . 0,1

= 314O

& =XL=314C) (resonansi)

z =@ &),*Rr

D.
:8.

400watt
500watt

.V
I =--z

= .,[z 15P = 5c1

50
=T=1oA

Xr -X^tgg=--=0

0 =0
p =V.icos 0

= 50 . 10 cos 0 = 500 watt



17.

16. Sebuah balok massanya 1 kg diletakkan di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan ( cx )

= 3Oo, sehingga balok bergerak dengan kecepatan konstan. Bila g = 1O n/det2 ,maka gaya penggerak
balok tersebut adalah ....

A. 5N
B. 6N
c. 7N

D. 8N
E. 10N

Duabuah rodaA dan B saling bersinggungan, sehingga
bila A berputar B pun ikut berputar.
Jari-jari roda A = 10 cm dan roda B = 5 cm. Jika
frekuensi roda A = 9 Hz, maka kecepatan sudut roda
A dan B pada gambar di atas adaiah ....

A. 18 n rad/det
B. 36 n rad/det
C. 54 n rad/det
D. 72 n rad/det
E. 90 n rad/det

Suatu benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair
yang massa jenisnya 1.200 kg/m2. Keadaan benda,
lihat pada gambar di atas ! Massa jenis benda tersebut
adalah....
A. 600 kg/m3

B. 750kg/m3

C. 900 kg/m3

D. 1.200kg/m3

E. 2.400kg/m3

19. Seblah pipa seperti gambar di atas, mempunyai penampangAr = 200 m2 dan penampang.\ - 100

fitn'z.Jika kecepatan air dipenampangA, besarnya2mldet,-akak"cepatan air dipenampingA,-adalah 
-...

1 -laut4

1 waut
2

1 rnldet
2mldet
3 m/det

20. Enam puluh dua derajat Fahrenheit sama dengan ....

A. 76,7"C

B. 22,rC
c. 34,4'C

21. Jika 75 gram air yang suhunya OoC dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100oC, maka
suhu akhir campuran adalah ....

18.

A.

B.

C.
D.
E.

A. 250C

B.  trC
c. 600c

D. 52,rC
E. 54,ffC

D. 650C

E. 750C
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A. r2,5kg
B. 25kg
C. 50kg

g. Sebuah balok kayu yang beratnya 8 N meluncur padabidang datar kasar dengan kecepatan tetap.

Jika koefisien gesekan kinetis antara bidang dan balok 0,2, maka besar gaya gesek kinetisnya

adalah....
A. 0,025 N
B. 0,200 N

c. 1,600 N

D. 75kg
E. 100kg

D. 4.000N
E. 16,000 N

D. 20 kJ
E. 50 kJ

D. 4.000watt
E.5.000watt

10. Mesin pengangkat (derek) dipergunakan untukmengangkat sebuah benda yang massanya 1

ton sampaisetinggi 5 meter (g = 10 midet2). Usahayang dilakukan oleh mesin untuk mengangkat

benda tersebut adalah ....

11.

A. 5KJ
B. 10 kJ
c. 15 kJ

Sebuah benda mempunyai energi potensial 5.000 joule, massa benda 10 kg (g - 10 m/det2). Benda

tersebut jatuh bebas, maka ....

A. tepat sebelum sampai di tanah, energi kinetik banda 2.500 J

B. bendajatuh dari ketinggian 10 meter

C. energi mekanik benda 5.000 J
D. waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah 5 detik

E. kecepatan benda saat akan tiba di tanah 100 m/det

Mobil massanya 2.000 kg bergerak dengan kecepatan 72k;rn/jarn. Beberapa saat kemudian mobil

direm. Setelah menempuh jarak 50 meter, kecepatan mobil menjadi 36 km/jam. Usaha yang

dilakukan gaya pengereman adalah ....

A. 0,03 kJ
B. 0,3 kJ
C. 3KJ

13. Pada pabrik perakitan rnobil, sebuah mesin pengangkat dipergunakan untuk mengangkat mobil

yang massanya 700 kg sampai setinggi 5 m dalam waktu 7 detik. Apabila diketahui percepatan

gravitasi g = 10 n/del2, maka besarnya daya angkat mesin tersebut adalah ....

t2.

' D. 30kJ
E. 300kJ

A. 1.000 watt
B.2.000watt
C.3.000watt

D. 7,9 mldet
E. \ mldet

D. 200 N
E. 333N
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14, Sebuah truk yang sedang berhenti, ditabrak oleh sebuah sedan yang bergerak dengan kecepatan

A }A'krnlj" . SLteUfr tabrakan, kedua kendaraan itu berpadu satu sama yang lain. Apabila massa

l2/t 
"k1.400kgdanmassasedan600kg,makakecepatankeduakendaraan 

adalah....

A. 6 m/det

B. 6,9 m/det

C. 7,3 m/det

15. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam kead.aan diam, kemudian fipukul, sehingga bola meluncur dengan

l4ju 10 m/det dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 detik. Besar gaya pemukul adalah . ' ' .

A. 2N
B. 20N
C. 50N



29.

30.

Dari gambar di samping, besarnya hambatan total
dari kelima hambatan tersebut adalah ....

A. 1,41ohrn

B. 1,31ohm

C. 2,4ohrl'
D. 2,8 ohm

E. 4,8 ohm

Dari gambar rangkaian di samping, akan didapat-
kan besarnya arus I sama dengan ....

A. 0,5 A
B. r,2 A
c. 1,45 A
D. 3A
E, 8A

31. Pesawat TV finyalak anrata-rataenamjam sehari. Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan
220 V dan memerlukan arus 2,5 A. Harga energi listrik tiap kWh adalah Rp150,00. Televisi
tersebut memerlukan biaya untuk energi listrik per hari sebesar ....

A. Rp900,00

B. Rp 3.750,00

C. Rp 495,00

32. Cepat rambat bunyi di udara 340 m/det. Ambulans dan truk bergerak saling mendekati. Ambulans
bergerak dengan kecepatan 4O mJdet, truk bergerak dengan kecepatan 20 /det. Bila ambulans
membunyikan sirine dengan frekuensi 300 Hz, maka bunyi sirine akan didengar sopir truk dengan
frekuensi....
A. 360,0 Hz
B. 335,0 Hz

c. 3L6,7 Hz

33. Sebuah alat pengukur intensitas bunyi diletakkan sejauh 5 m dari sumber bunyi dan intensitas
yang terbaca 5 x 1Oa watVlyn2.

D. Rp 600,00

E. Rp 690,00

D. 252,6}j2
E. 250,0112

Apabila aiat dipindahkan sehinggajarak dari sumber menjadi 10 m, maka intensitas bunyi yang
terbaca adalah .... watt/m".
A. 1,25 x 104
B 1,50 x 10{
C. 1,75 x 10j

34. Jika sebuah sepeda motor melewati seseorang, maka ia menimbulkan taraf intensitas bunyi sebesar
80 dB. Bila sekaligus orang itu dilewati 10 sepeda motor seperti itu, maka taraf intensitasnya
adalah....
A.U
B. 70

c. 80

35. Pipa organa tertutup ditiup dan menghasilkan bunyi hernada atas pertama, maka jumlah perut
dan simpul pada gelombang yang dihasilkan adalah ....

A. dua perut dan satu simpul
B, dua perut dan dua simpul
C. tiga perut dan dua simpul
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D. 2,50 x LOa

E. 4,00 x 10{

D. 90

E. 800

D, tiga perut dan dua simpul
E. tiga perut dan tiga simpul



22. Sebuah batang aluminium panjangnya 2 meter pada suhu 30oC. Bila koefisien muai panjang

aluminium 25 x 10 a/oc, maka pertambahan panjang batang aluminium tersebut bila suhunya
dinaikkan menjadi 50oC adalah ....

A. 0,001cm D. 1 cm

B. 0,01cm E. 10 cm

C. 0,1 cm

23. Suatu batang baja panjangnya 30 m dengan penampang 3 mm x 2 mm. Besarnya perpanjangan
batang bajajika pada ujung batang ditarik dengan gaya sebesar 50 N adalah ... (modulus elastisitas
baja = 200 x 103 N/mm).

A. 0,5 mm D. 2 mm
B. lmm E. 3mm
C. 1,25 mm

24. Suatu gas volumenya 0,5 m3 perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap hingga volumenya
menjadi 2 m3. Jika usaha luar gas tersebut 3 x 105 J, maka tekanan gas adalah ....

A. 6,0 x 105 N/m2 D. 2,0 x 105 N/m2

B. 4,5 x 105 N/m2 E. 1,5 x 105 N/m2

C. 3,0 x 105 N/m2

25. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungkan vertikai. Kemudian ujung bawahnya diberi
beban 200 gram, sehingga bertambah panjang 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah kemudian
dilepas hingga beban bergetar harmonik. Jika g = 10 m/det2, maka frekuensi getaran adalah ....

A. 0,5}J2 D. 18,8 Hz
B. L,6Hz E. 62,8H2
c. 5,0H2

26. Pada benda yang mengalami getaran harmonik, makajumlah energi kinetik dan energi potensialnya
adalah....
A. maksimum pada simpangan maksimum
B. maksimumpadasimpangannol
C. tetap besarnya pada simpangan berapa pun

D. berbandinglurusdengansimpangannya .,!

E. berbandingterbalik dengan simpangannya

27. Besarnya periode suatu ayunan (bandul) sederhana bergantung pada:
1. paqjangtali 3. percepatangravitasi
2. massabenda 4. amplitudoayunan

Pernyataan di atas yang benar adalah ....

A, ldan2 D. 2dan3
B. l dan 3 E. 2dan4
C. ldan4

28. Berikut ini digambarkan suatu gelombang transversal, Dua titik yang fasenya sama pada
gelombang tersebut adalah ....
A. AdanB
B. BdanE
C. EdanF
D. FdanH
E. GdanH



43. Pada rangkaian RLC di samping, dapat diperoleh . ...

f . impedansi rangkaiannya adalah 100 f)
2. kuat arus padarangkaian 1,5 A
3. V"u = 90 volt

Pernyataan di atas yang benar adalah ....
A. l saja

B. ldan2
c.7,2,3

M. Perhatikan grafrkp-Vsuatu gas berikut ini!

Bila gas ideal melakukan proses ABC, maka
usaha total yang dilakukan gas adalah ....

A. 5 x 105.joule

B. 5 x lOajoule
C. 2x105joule
D. 2,5 x 105joule
E. 5x105joule

45. Mesin Carnot bekerja pada suhu reservoir tinggi 327oC. Jika efisiensi mesin SOVo,lrrrakakalor
dibuang ke resevoir bersuhu ....

b
rb

D. 2saja
E. 3 saja

D. 570C

E. 270C

A. 3000c

B. IMOC

c. 1270C

46. Gambar pada layar osiloskop yang benar adalah ....

t .,i-lll{--\ i5-'l| ? ll L----- ,, | :. r

t \ t"" (i'l

\*-'2-

47. Sebuah benda tingginya 2 cm, berdiri di depan sebuah cermin cekung yang mempunyai jari-jari
kelengkungan2} crn. Apabila benda itu berada sejauh 15 cm di depan cermin, maka perbesaran
dan tinggi bayangan adaiah ....

C.

i,,,
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V = 15O volt

p (106 N/m2)



36. Kawat lurus panjangmenembus tegak lurus bidang
kertas (A). Titik P berada pada jarak R dari kawat
itu seperti tampak pada gambar di atas. Bila kawat
dialiri arus i dengan arah dari bawah ke atas, maka
arah induksi magnet B di titik P adalah ....

A. tegak lurus bidangA arah ke bawah
B. tegaklurusbidangAarahkeatas
C. menuju ke P

D. menyinggung lingkaran dengan jari-jari R di P arah ke belakang

E. menyinggunglingkaran dengan jari-jari R di P arah ke muka

37. Seutas kawat yang panjangnya 30 crn dialiri arus 25 A. Kawat tersebut berada dalam medan
magnet dengan kerapatan fluks B = 8 x 10a Wb/m2. Apabila kawat tersebut membentuk sudut
30o terhadap B, maka besar dan arah gaya Lorentz yang dialami kawat adalah ....

C. 3 x 104 N arah ke atas

38. Sebuah generator menghasilkan daya listrik 10.000 watt, digerakkan dengan motor diesel. Bila
efisiensi generator BOVo,maka daya motor diesel tersebut adalah .....(1 Pk = 746 watt)

A. 1 x 104 N arah ke bawah

B. 2 x 10-3 N arah ke a.tas

A. 10,72 Pk
B. \2,23Pk

A. 9x10-1aN
B. 9x10-eN

D. 4 x 104 N arah ke atas

E. 5 x 10-3 N arah ke bawah

D. 18,06 Pk
E. 20,36 Pk

D. 800 volt
E. 1.200 volt

D. 9x103N
E. 9x107N

c. 15,38 Pk

39. Sebuah trafo kumparan primernya = 1000 lilitan dan kumparan sekundern!? = 200lilitan. Bila
tegangan bolak-balik pada primer = 600 volt, maka besar tegangan pada kumparan sekunder
adalah....
A. 120 volt
B. 200 volt
C. 600 volt

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor keping sejajar adalah ....

A. banyaknya muatan dan benda potensial antara keping
B. jarak antarkeping dan beda potensial antarkeping
C. luaskepingdanbedapotensialantarkeping / _-\
D. jarak antarkeping dan bedapplerrsielcntarkupirrp'@'>
E. banyaknya muatan dan luas keping

Dua muatan listrik yang sejenis dan sama besar Qo = Qe = 102 p C berada padajarak 10 cm satu
dari yang lain dan k = 9 x 10s Nm2 C2 . Gayatolak yang dialami muatan itu adalah ....

40.

4L,

C. 9x 10-eN

42. Tigabuah kapasitor kapasitasnya sama besar, yaitu C. Ketiga kapasitor ini, dipasang seperti
pada gambar. Kapasitas pengganti antara titik A dan B adalah ....

A. 3C
o

D. OC

J

E. 1s
2

B.

C.

1c
2

2C
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KUNCI JAWASAN SOAL LATHAN.I'AN

1.8
2,E
3.A
4.D
5.B
6.E
7.D
8.A
9"C
10. E

11. C

t2. E

13. E

14. B

15. D

16. A

17. B

18. A

19. D

20. A

21. B

22. C

23. C

24. D

25. B

26. C

27. B

28. B

29. A

30, D

31. C

32. A

33. A

34. D

35. B

36. E

37. C

38. A

39. A

40. B

41. B

42. D

43. B

44. A

45. E

46. A

47. E

48. D

49. A

50. B

Memahami F.isikaSMKKelas'Xfi '' : ' ', '



A. 2kali,6cm
B. 3kali,5cm
C. 2kali,5cm
Lensabikonveks mempunyaijari-jarikelengkunganmasing-masing 15 cmdan 10 cm. Bilaindeks
bias lensa tersebut 1,5 dan berada di udara, maka jarak fokus lensa adalah ....

D. 3kali,4cm
E. 2kali,4 cm

D. 12 cm

E. 20 cm

D. 75kali
E. 80kati

D. 4dioptri
E. 5 dioptri

49. Sebuah mikroskop dengan jarak fokus lensa objektif 10 mm dan jarak fokus lensa okuler 4 cm.
Jika sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektifnya, maka perbesaran yang dihasilkan
ketika mata tak berakomodasi adalah ....

A. 2cm
B. 4cm.

C. 8cm

A. l dioptri
B. 2 dioptri
C. 3 dioptri

A. 62,5 kali
B. 65 kali
C. 72,5kah

50. Seseorang hanya mampu melihat benda terdekat pada jarak 50 cm dan benda yang jauh tak
hingga. Lensa kaca mata yang harus digunakannya agar orang tersebut mampu melihat benda
terdekat padajarak mata normal adalah ....


