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BAB I

BESARAN DAN SATUAN

A. MATERI

Macam-macam besaran pokok :

No Besaran
Satuan

Alat ukur Ket
SI CGS

1 Panjang m cm Penggaris, 
mitline, 
meteran,
Jangka 
sorong 
mikrometer, 
skrup

Alat  ukur  yang 
ditandai  dengan 
garis  bawah 
merupakan  alat 
ukur  yang  teliti 
diantara  yang 
ada.

2 Massa kg gram Timbangan, 
Neraca  sama 
lengan, 
neraca 
ahous, 
timbangan 
kodok, 
neraca 
anatilis

3 Waktu detik detik Jam, 
stopwacht, 
jam  atom 
Caesium

4 Suhu Kelvin Kelvin Termometer

5 Kuat arus 
Listrik

Ampere Ampere Ampermeter, 
Galvanometer

6 Intensitas 
cahaya

Candela Candela

7 Jumlah zat Mole Mole
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Catatan : 

Panjang, massa dan waktu disebut besaran pokok dalam mekanika.

Macam-macam besaran turunan :

1. Luas ( m2), ( s )

2. Volume ( m3 ) alat ukur gelas ukuran, ( s )

3. Kecepatan ( m / detik ) alat ukur spedometer ( laju ) ( v )

4. Percepatan ( m / det2 ) (v )

5. Gaya ( newton ) (v )

6. Usaha ( Joule ) (v )

7. Daya ( watt ) (s)

8. Dll

Catatan : (s) dimaksudkan termasuk besaran skalar

  (v) dimaksudkan termasuk besaran vektor

Besaran Vektor : Besaran yang memiliki arah dan besar

Besaran Skalar : Besaran yang memiliki besar saja.

LATIHAN

I.  Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang.terrnasuk besaran pokok adalah ... 

A. panjang, massa, waktu 

B. kecepatan, percepatan, gaya . 

C. panjang, luas, volume 

D. massa, berat, gaya 

2. Besaran pokok dengan satuan yang benar menurut Sistem Internasional (SI) pada tabel berikut 

adalah ... 
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No. Besaran Satuan 
1. 
2. 
3. 
4. 

suhu 
masa 
waktu 
panjang 

detik 
kilogram 
kelvin. 
meter 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

3. Perhatikan tabel dibawah ini! 

No. Besaran Satuan Alat ukur 
1 
2 
3 
4 

panjang 
massa 
waktu 
suhu 

cm 
kilogram 
jam 
ke;vin 

mistar 
neraca 
stopwatch 
termometer 

Besaran pokok menurut SI dengan alat ukur yang benar adalah ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

4. Di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah ... 

A. kilogram, meter, sekon 

B. meter, sekon, watt 

C. newton, kilogram, Kelvin 

D. sekon, joule, meter kubik 

5. Di bawah ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah ... 

A. kecepatan, massa, dan massa jenis 

B. kuat arus, panjang, dan suhu 

C. luas, kecepatan, dan waktu 

D. volume, panjang, dan waktu 

II.  Uraian

1. Jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan besaran !

2. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah satuan !

3. Jelaskan apa yang dimaksud satuan !

4. Sebutksn system Satuan Internasional yang dipakai !

5. Ubahlah satuan-satuan di bawah ini :

a. 10 kg = …gr

b. 7,5 km = …m
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c. 14 inchi = …cm

d. 2 jam = …detik (s)
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BAB II

SUHU

A. MATERI

Suhu adalah derajat panas suatu benda.

Satuan suhu menurut SI Kelvin (K). Satuan yang lain : Celcius (oC), Reamur (oR), 

Fahrenheit (OF)

Alat pengukur suhu disebut thermometer.

Termometer dibuat berdasarkan sifat termik suatu benda 

• Perubahan suhu volume.

• Perubahan warna

• Perubahan resistensi

100o           80o                        212o                          373o titik  didih 

air

           0o 0o                                      32o                         273otitik beku es

oC                         oR                           oF                              oK

     Hubungan antara C, R, F, dan K

Zat pengisi thermometer : raksa, alcohol, atau campuran.
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Macam-macam thermometer 

Ada beberapa jenis thermometer antara lain :

a. Termometer udara

Termometer  ini  pertama  ditemukan  ditemukan  oleh  “Galileo  Galilei“. 

Termometer  udara terdiri  dari  sebuah gelas dengan pipa panjang di  ujung 

atas dan bawahnya dicelupkan pada zat cair yang berwarna.

b. Termometer Alkohol

Thermometer  alcohol  ini  digunakan  untuk  mengukur  suhu  yang  sangat 

rendah. Karena titik beku alcohol (-112oC) dan titik didihnya (78oC)

c. Termometer air raksa

Termometer  ini  menggunkan  air  raksa  sebagai  bahan  untuk  mengisi  pipa 

(tabung)  thermometer  .  Termometer  air  raksa ini  banyak digunakan dalam 

praktek karena mempunyai beberapa kelebihan.

d. Termometer maxsimum dan minimum six-Bellani

Termometer  maxsimum-minimun.  Six-Bellani  digunakan  untukmengatahui 

suhu  maxsimun  dan  minimum  cuaca  selama  selang  waktu  tertentu. 

Termometer ini dilengkapi dengan dua buah index yang terbuat dari besi yang 

memiliki  massa jenis yang lebih  kecil  daripada raksa.  Besi  dapat  terapung 

dalam raksa, tetapi tenggelam dalam alcohol.

Pada  suhu  naik,  alcohol  akan  memuai  dan  melakukan  permukaan  kiri  air 

raksa,  sehingga  permukaan  air  raksa  sebelah  kanan  akan  naik  dan 

mendorong alat petunjuk ke atas. Keadaan ini  mendorong alat  petunjuk ke 

bawah keadaan ini adalah minimum.

e. Termometer Klinik (demam)

Termometer  klinik  (demam)  adalah  thermometer  yang  digunakan  untuk 

mengukur  suhu  tubuh  manusia.  Biasanya  thermometer  ini  dipasang  pada 

ketiak, di bawah lidah atau anus pasien bayi. Skala thermometer ini berkisar 

dari  30oC sampai 42oC, dengan ketelitian mencapai 0,1oC. Jika suhu tubuh 

naik (demam), air raksa di dalam temoat cadangannya didesak keatas melalui 

pipa sempit.

Jika  suhu  tubuh  turun,  air  raksa  putus  ditempat  yang  sempit,  sehingga 

kedudukan raksa dapat dibaca cermat.
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Untuk  pemakaian  kembali,  thermometer  ini  harus  dikibas-kibaskan  dahulu 

supaya permukaan air raksa turun kembali ke tempat asalnya.

f. Termometer Ruangan

Termometer  ruangan  digunbakan  untuk  mengukur  suhu  kamar  (ruangan). 

Skala yang ditunjukkan bervariasi ada yang (-30oC) sampai (50oC).Biasanya 

memiliki dua macam skala yaitu Celsius dan Fahrenhait.

B. LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Derajat panas udara yang tergambar pada kertas grafik pada alat ukur 

suhu disebut ... 

A. termogram 

B. termograt 

C. termometer 

D. barograf 

2. Seorang  anak  sakit  demam,  ketika  diukur  dengan  termometer  yang 

memiliki dua skala, angka yang ditunjukkan skala Celsius adalah 40°, maka 

yang ditunjukkan oleh skala Reamur adalah ... 

A. 31°R 

B. 32° R 

C. 45°R 

D. 50° R 

3. Suhu suatu benda 122°F, bila diukur dengan skala Celcius adalah ... 

A. 323°C 

B. 122°C 

C. 50°C 

D. 40°C 
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4. Jika skala termometer Celcius diketahui seperti gambar, maka besar skala 

Fahrenheit adalah ... 

A. 212°F 

B. 248°F 

C. 132°F 

D. 38°F 

5. Jika suhu diturunkan maka daya larut zat akan ... 

A. tetap 

B. bertambah 

C. tidak menentu 

D. berkurang 

II. Uraian

1. Jelaskan mengapa tangan kita tidak nisa digunakan untuk mengukur suhu !

2. Jelaskan apa yang disebut suhu !

3. Sebutkan kelemahan thermometer yang menggunakan cairan alcohol !

4. Apa keistimewaan air raksa sebagai pengisi thermometer !

5. Pada siang hari, suhu udara 35oC. Berapakah suhu yang ditunjukkan oleh skala 

BAB III

PENGUKURAN

A. MATERI

Hasil pengukuran suatu besaran selalu dinyatakan dengan satuan. Satuan 

yang digunakan untuk mtnyatakan besarnya suatu besaran berbeda-beda. Satu 

besaran dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, misalnya lebar kelas dapat 

dinyatakan denagn satuan meter,  yard, kaki dan centimeter. Dalam kehidupan 

sehari-hari dekenal satuan baku dan satuan tak baku.

Satuan baku adalah yang apabila dipergunakan untuk mengukur, hasil ukursnnys 

berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya.
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Satuan  tak  baku  satuan  yang  apabila  dipergunakan  untuk  mrngukur,  hasil 

ukurannya berbda antara orang satu dengan orang yang lainnya.

Contoh satuan baku dan tak baku :

No Nama besaran Satuan baku Satuan tak baku
1 Panjang Meter, centimeter Kaki, jengkal, depa
2 Massa Kilogram, gram Mug, tempurung kelapa
3 Volume Centimeter  kubik,  liter, 

meter kubik botol

Kaleng

4 Luas Meter persegi, hektar Batu, pathok

1. Satuan panjang

Satuan besaran panjang dalam SI  dinyatakan dalam meter  (m).  Satu 

meter didefinisikan sama dengan seperempat puluh juta kuandran bumi yang 

melewati garis.

Atau  satu  meter  standar  yang  tidak  mengalami  perubahan  didefinisikan  = 

1.650.763,73 x panjang gelombang cahaya yang dihasilkan oleh gas Kripton 

-86.

Dalam  konferensi  Umum  tetnag  berat  dan  pengukuran  tahun  1983 

ditetapkan  bahwa  satu  meter  sama  dengan  jarak  yang  ditempuh  cahaya 

dalam ruang hampa udara selama  sekon.

Satuan panjang dapat diturunkan dari meter standar antara lain :

a. 1 milimeter (mm) =  meter= 0,001 m

= 10-3m

b. 1 centimeter (cm) =  meter = 0,01 m

= 10-2 m

c. 1 desimeter (dm) =  meter = 0,1 m

= 10-1 m
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d. 1 dekameter (dam) = 10 meter = 10 m

= 101 m

e. 1 kilometer (km) = 1000 meter = 1000 m

2. Satuan panjang

Massa adalah banyaknya zat atau materi  yang dikandung dalam suatu 

benda.  Satuan  masaa  benda  SI  adalah  kilogram  (kg).  Srbagai  patokan 

kilogram  standart  adalah  masa  sebuah  platina  iridium  yang  sekarang 

disimpan di Sevres, Paris. Satu kg standart sama dengan massa 1 liter air 

murni suhu 4oC.

Satuan massa diturunkan dari satuan massa standart antara lain :

a. 1 mikrogram (µg) = 0,0000000001 kg = 10-9 kg

b. 1 miligram (mg) = 0,000001 kg = 10-6 kg

c. 1 centigram (cg) = 0,00001 kg = 10-5 kg

d. 1 desigram (dg) = 0,0001 kg = 10-4 kg

e. 1 gram (g) = 0,001 kg = 10-3 kg

f. 1 dekagram (dag) = 0,01 kg = 10-2 kg

g. 1 hektogram (hg) = 0,1 kg = 10-1 kg

h. 1 kuintal (kg) = 100 kg = 102 kg

i. 1 ton = 1000 kg = 101 kg

3. Satuan Waktu

Satuan tandar waktu adalah sekon (detik)

Satuan waktu lainnya yang sering digunakan dalam keseharian adalah menit, 

jam, hari.
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Dengan ditemukan jam atom, satu sekon didefinisikan ulang sebagai berikut :

Satu second adalah selang waktu yang desertakan oleh atom Cesmun untuk 

melakukan getaran sebanyak 91.922.631.770

Alat ukur panjang

a. Meteran kelos

Ketelitian meteran kelos hanya 1 cm. Guna meteran kelos untuk mengukur 

panjang atau lebar tanah, bangunan, jembatan dan sebagainya.

b. Penggaris mistar

Ketelitian  mistar  mencapai  0,1  cm  atau  1  mm.  Guna  mistar  untuk 

mengukur panjang kayu, bamboo, tiang, meja, kain dan sebagainya.

c. Jangka sorong (nonius)

Ketelitian skala nonius = 0,01 cm atau 0,1 mm. Guna jangka sorong untuk 

mengukur diameter pipa, tebal pelat logam, tebal,  an sebagainya. Pada 

pengukuran di  samping pada garis  berhimpit  (lurus)  antara  skala  induk 

dengan skala nonius.

Alat ukur besaran massa

Alat untuk magukur besaran massa adaa\lah neraca atau timbangan. Cara 

menggunkana neraca ialah dengan membandingkan massa benda dengan 

massa kilogram tiruan yang  sudah disyaahkan.

Ada beberapa jenis neraca antara lain :

a. Neraca sama lengan

Ketelitian mencapai 0,001 gr atau 1 miligram. Neraca sama lengan banyak 

digunakan untuk mengukur massa emas, perak dan sebagainya.

b. Neraca Ohaus

Ketelitian  sampai  denagn  0,1  gram.  Neraca  Ohaus  sangat  praktis 

digunakan dalam laboratorium karena proses pengukuran lebih capat dan 

tepat.
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c. Neraca Meja

Ketelitiannya  sangat  rendah  hanya  sampai  50  gram.  Oleh  karena  itu, 

neraca ini banyak digunakan di pasar atau took kelontong untuk mengukur 

massa buah-buahan, gula roti, bumbu dapur dan sebagainya.

Alat ukur besaran waktu

a. Arloji

Alroji adalah alat ukur waktu yang paling sering kita jumpai yang memiliki 

ketelitian sampai seperseratus second.

b. Stop Wacth

Stop wacht adalah alat ukur waktu yang dapat diaktifkan atau dimatikan.

c. Jam atom Caesum

B. LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Alat untuk mengukur panjang adalah ..

A. neraca

B. mista

C. stopwatch

D. timbangan

II. Uraian

1. Berikan contoh satuan baku, besaran panjang, massa, volume dan luas !

2. Jelaskan apa yang yang dimaksud dengan pengukuran !

3. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah satuan !

4. Sebutkan fungsi pengukuran dengan jangka sorong !
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5. Konfirmasikan satuan-satuan waktu dalam satuan sekon !

a. 1 menit = …sekon

b. 1 mili sekon = …sekon

c. 2 jam = … sekon 

BAB IV

ZAT DAN WUJUDNYA

A. MATERI

Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.

Macam-macam wujud zat : zat padat, zat cair, dan gas

Perubahan wujud zat :
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1. Mencair / melebur

2. Membeku

3. Menguap

4. Mengembun

5. Menyublim

6. Menyublim

Perbedaan Partikel Zat padat , Cair dan Gas 

Hal / Ciri Zat padat Zat cair Gas

Gerakan molekul Terbatas Agak bebas Bebas

Letak molekul Dekat dan 
teratur

Sedikit dekat dan 
tidak teratur

Jauh dan tidak 
teratur

Kohesi Sangat kuat Sedang Lemah

Volume Tetap Tetap Berubah

Bentuk Tetap Menurut tempat Berubah-ubah

Gambar partikel

Ada 2 macam gaya tarik antar partikel :

1. Kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis ( zat 

yang sama ).

2. Adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis 

( zat yang  berbeda ).

Beberapa gejala akibat gaya antar partikel, antara lain :

• Menikus cembung pada air raksa (Hg)

• Menikus cekung pada air (H2O)

• Permukaan raksa dalam kapiler lebih rendah
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• Permukaan air dalam kapiler lebih tinggi

Menikus adalah bentuk permukaan zat cair.

a. Menikus cembung

Menikus cembung adalah bentuk penampang permukaan zat cair yang seperti 

bulan  sabit.  Menikus  cembung  terjadi  akibat  gaya  tarik-menarik  pertikel-

partikel sejenis lebih besar daripada gaya tarik menarik partikel-partikel tidak 

sejenis atau kohesi-adhesi.

b. Menikus cekung

Menikus cekung adalah bentuk penampang permukan zat cair yang seperti 

bulan akhir. Menikus cekung terjadi akibat gaya tarik-menarik partikel-partikel 

sejenis lebih kecil  daripada gaya terik menarik partikel-partikel tidak sejenis 

atau kohesi-adhesi.

Dalam keadaan ini, zat cair membasahi dinding. Contoh : bentuk penampang 

permukaan air dalam tabung reaksi / bejana.

Kapilaritas  adalah  gejala  naiknya  zat  cair  melalui  pipa  kapiler  (  pipa  yang 

diameternya / luas permukaannya sangat kecil )

Bagan-bagian zat :

1. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara proses kimia.

Macamnya : a. Unsur logam, contoh : Fe, Au, Ag, Pb, dll.

b. Unsur non logam, contoh : H, C, N, O, P, Cl, dll

2. Senyawa adalah zat yang dihasilkan dari unsure dengan cara proses kimia 

dan dengan perbandingan tertentu dan tetap.

3. Atom adalah bagian paling kecil dari suatu unsure yang tidak dapat dipecah 

pecah lagi.

4. Molekul adalah bagian terkecil dari suatu senyawa.

B. LATIHAN

I.  Pilihan Ganda
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1. Proses  yang  menyatakan  bahwa  cahaya  matahari  dapat  berubah 

menjadi energi kimia, adalah ... 

A. penguapan 

B. pengembunan 

C. sublimasi 

D. fotosintesis 

2. Faktor-faktor berikut ini dapat mempercepat proses penguapan zat cair, 

kecuali ... 

A. suhu 

B. tekanan udara pada permukaan 

C. pengadukan 

D. luas permukaan

3. Es selama mencair suhunya tetap, sampai seluruhnya jadi air. Air selama 

mendidih  suhunya  tetap,  sampai  seluruhnya  jadi  uap.  Dari  kedua 

kenyataan tersebut di atas dapat dirumuskan ... 

A. zat pada waktu berubah wujud suhunya selalu tetap 

B. semua zat kalau dipanasi berubah wujud 

C. semua zat pada waktu mendidih dapat jadi uap 

D. semua zat pada waktu mencair perlu panas 

4. Udara kering sangat mudah mengisap uap air. Oleh karena itu dengan 

mengalirkan udara kering di  atas permukaan zat  cair  yang menguap, 

maka proses penguapan ... 

A. tidak terjadi 

B. dipercepat 

C. diperlambat 

D. terhambat 

5. Manakah di antara zat berikut yang tergolong zat padat? 

A. Terusi, alkohol, karbit 
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B. Cat, asam sulfat, garam 

C. Karbit, es, spirtus 

D. Es, serbuk besi, kapur 

II.  Uraian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zat itu !

2. Sebutkan 3 macam perubahan wujud zat !

3. Jelaskan pengertian tentang :

a. Adhesi

b. Kohesi

4. Jelaskan bagaimana sususnan partikel-paertikel zat cair !

5. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari fungsi peristiwa kapilaritas !
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BAB V

MASSA JENIS

A. MATERI

Massa jenis

Perbandingan antara massa benda dengan volume benda disebut massa jenis. 

Setiap benda memiliki massa jenis masing-masing. Disekitar kita, dapat dijumpai 

berbagai jenis zat misalnya : besi, tembaga, air, alcohol, dan lain-lain.

Massa jenis benda adalah benda disetiap satuan volume. Masa dibagi volume 

merupakan massa jenis zat, massa jenis dinyatakan dalam huruf Yunani (rho).

Setiap jenis zat memiliki besaran yang sama yang disebut Massa Jenis

Massa  Jenis =  

Satuan massa jenis : kg / m3 (SI)

gr / cm 3 (CGS)

Contoh soal :

1. Sepotong kubus dari kayu mempunyai sisi 4 cm setelah ditimbang massanya 
544 gram. Hitunglah massa jenis kayu tersebut !

Diketahui : sisi= 4 cm

Massa= 544 gram

Ditanya : ρ = …?

Jawab :  V = sisi x sisi x sisi

= 4 x 4 x 4

= 64 cm3
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ρ = 

= 

= 8,5 gr / cm3

B. LATIHAN

I.  Pilihan Ganda

1. Berat jenis suatu benda merupakan hasill dari…….

A. Berat benda dikalikan dengan volumenya

B. Berat benda dikalikan dengan massanya

C. Berat benda dibagi dengan massanya

D. Berat benda dibagi dengan volumenya

2. Jika sebuah kubus aluminium yang volumenya 250 cm3  mempunyai massa 

675 gram, maka massa jenisnya ... 

A. 329,3 kg/m3 

B. 425 kg/m3 

C. 925 kg/m3 

D. 2700 kg/m3 

3. Sebuah kubus panjang sisi-sisinya 2 m, setelah ditimbang massanya 150 kg. 

Berapakah massa jenis kubus tersebut? 

A. 0,05 kg/m3 

B. 18,75 kg/m3 

C. 75 kg/m3 

D. 300 kg/m3 

4. Peristiwa perpindahan kalor secara radiasi adalah ... 
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A. terjadinya angin darat dan angin laut 

B. cahaya matahari sampai ke bumi 

C. memasak air sampai mendidih 

D. pemanasan ujung batang logam 

5. Suatu logam aluminium mempunyai  massa 120 gram dan volume 60 cm3 

maka massa jenisnya adalah ...

A. 2 gr/cm3

B. 20 gr/cm3

C. 200 gr/cm3

D. 2.000 gr/cm3

II.  Uraian

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan massa jenis suatu zat itu !

2. Volume sebuah balok adalah 2 m3 dan massanya 4000 kg. Berapakah massa 

jenis balok tersebut !

3. Sepotong emas yang massa jenisnya 1200 kg/m3 mempunyai volume 5 m3. 

Berapa massa emas itu !

4. Sebuah benda yang massanya 5 kg dan volumenya 50 cm3. Tentukan berapa 

massa jenisnya !

5. Hitunglah massa 500 cm3 air raksa bila massa jenis air raksa 13,60 g/cm3 !
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BAB VI

PEMUAIAN ZAT

A. MATERI

Semua  zat  bila  dipanaskan  akan  memuai  (bertambah  besaran  panjang  dan 

turunanya)

Besarnya perubahan panjang bergantung pada :

• Panjang mula-mula ( Lo )

• Perubahan suhu (Δt)
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• Jenis bahan ( α )

α = koefisin muai panjang

Alat ukur muai panjang zat padat disebut Muschenbrock

Benda yang diapanaskan luas dan volumenya akan bertambah.

Contoh gejala pemuaian / pemanfaatan :

1. Pembuatan thermometer

2. Pengelingan roda pedati

3. Bimetal ( dua plat logam yang di keliling menjadi satu.

Bila bimetal dipanaskan melengkung kea rah logam yang α lebih kecil

4. Pemasangan kaca

5. Pemasangan rel kereta api, jembatan

Alat pengukur pemuaian zat cair disebut Dilatometer

B. LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Pemuaian zat  cair  lebih  besar  dari  zat  padat.  Hal  ini  dapat  diperlihatkan 

pada peristiwa ... 

A.  panci  yang  berisi  air  penuh  ternyata  sebagian  airnya  tumpah  ketika 

sedang mendidih. 

B. gelas yang penuh berisi air, dinding luar gelas akan basah. 

C. gelas yang berisi es dan air penuh, ternyata bila es mencair seluruhnya 

tidak ada yang, tumpah. 

D. penguapan air laut yang disebabkan oleh pemanasan matahari. 

23

Δ  = Lo . α . 
Δt

α = 



2.  Mengapa pada sambungan rel kereta api diberi celah? 

A. Mengurangi gesekan dengan kereta apinya. 

B. Pada saat besi memuai, relnya tidak melengkung 

C. Pada saat besi memuai, rel tidak terlepas dari bantalan kayunya. 

D. Pada saat dilewati kereta api, relnya tidak me-lengkung. 

3.

       

Jika benda-benda 

tersebut  dipanaskan  pada  suhu  yang  sama  secara  bersamaan,  maka 

pertambahan panjang benda tersebut adalah ...

A. Benda 1 akan lebih panjang dari benda 4 

B. Benda 2 akan lebih panjang dari benda 1 

C. Benda 4 akan lebih panjang-dari benda 3 

D. Benda 3 akan lebih panjang dari benda 2 

4. Es  selama  mencair  suhunya  tetap,  sampai  seluruhnya  jadi  air.  Air 

selama mendidih  suhunya tetap,  sampai  seluruhnya  jadi  uap.  Dari  kedua 

kenyataan tersebut di atas dapat dirumuskan ... 

A. zat pada waktu berubah wujud suhunya selalu tetap 

B. semua zat kalau dipanasi berubah wujud 

C. semua zat pada waktu mendidih dapat jadi uap 

D. semua zat pada waktu mencair perlu panas 

5. Bila  seluruh  gelembung-gelembung  udara  telah  pecah  di  seluruh 

bagian zat cair yang dimasak, kita katakan zat cair itu ... 

A. sudah mendidih 

B. sudah masak 

C. masih mentah 

D. masih dingin 
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Jenis zat Koefisien muai panjang 
Benda 1 
Benda 2 
Benda 3 
Benda 4 

0,000019/°C 
0,000017/°C 
0,000011/°C 
0,000009/°C 



II. Uraian

1. Apakah yang dimaksud dengan koefisien muai panjang ?

2. Mengapa logam memuai bila suhunya dinaikkan ?

3. Mengapa keeping bimetal melengkung jika dipanaskan atau diidnginkan ?

4. Sepotong logam yang panjangnya 50 cm bersuhu 0oC, setelah dipanasi sampai 

100oC panjang logam menjadi 50,08 cm. Berapa angka muai panjang logam ?

5. Volume  lempeng  besi  pada  suhu  40oC  adalah  125  cm3.  Bila  koefisien  muai 

panjang besi 0,00012/oC. Berapa volumenya pada suhu 60oC ?

6. Baja panjang 12 m pada suhu 0oC baja diapanskan pada suhu 42oC bila koefisien 

muai panjang baja ( α = 1,1 x 10-5/oC). Berapakah panjang besi sekarang ?

7. Massa jenis besi adalah 7.900 kg/m3, massa besi 3950 kg. Berapa volume besi 

tersebut ?

8. Sepotong emas pada suhu 10oC panjangnya 50 cm, hitunglah panjang emas jika 

dipanaskan sampai suhu 100oC ! αemas = 0,000014/oC

9. Sebatang  ebonite  pada  suhu  5oC  mempunyai  volume  100  cm3,  ebonite  itu 

dipanaskan sampai suhu 60oC bila koefisien muai panjang ebonite 0,000008/oC, 

hitunglah volume ebonit !

10.Sebutkan prinsip pemuaian zat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari 

!
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BAB VII

KALOR

A. MATERI

Kalor adalah salah satu bentuk energy yang disebabkan oleh perubahan suhu. 

Pengaruh kalor terhadap suatu benda : Suhu berubah, wajud berubah. Besarnya 

kalor  yang  diperlukan  (Q)  menaikkan  benda  yang  massanya  (m)  sehingga 

suhunya berubah (Δt) adalah :

c : kalor jenis zat (J/Kg oC atau kal/gr oC)

Besarnya kalor ( Q ) yang digunakan untuk merubah wajud zat yang masssanya 
(m) adalah :

L = kalor perubahan wujud ( lebur, uap, embun, beku ) Joule/Kg : Kal/gr

Kapasitas  panas suatu benda (H) adalah banyak kalor (Q) setiap perubahan 
suhu benda (Δt)
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Q = m . c . 
Δt

Q = m . L

H  =  



H satuannya Joule/oC atau Joule/oK

Hubungan antara Q dan t dalam perubahan wajud zat contoh air
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                      Suhu (t)

Q4 = m . Lu

 Q3 = m . Cc . Δt

    Q2 = m . L                                                 Jumlah Kalor (Q)

Q1 = m. CP . Δt

            -XoC

Faktor-faktor yang mempercepat penguapan :

• Pemanasan

• Luas permukaan diperlebar

• Dihembuskan udara dingin

• Memperkecil tekanan

Perpindahan kalor

1. Konduksi (hantaran)

Jika ujung batang logam dipanaskan diatas nyala api,  maka ujng lain  dari 

logam itu menjadi panas, hali ini menunjukkan bahwa kalor berpindah melalui 

batang  logam itu,  dari  bagian  yang  panas  ke  bagian  logam itu  tidak  ikut 

berpindah.

Berdasarkan percobaan di  atas dapat  disimpulkan bahwa konduksi  adalah 

perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa diikuti oleh perpindahan partikel-

partikel  zat  itu.  Perpindahan  kalor  dengan  cara  konduksi  terjadi  pada  zat 

padat  setiap zat  padat  mempunyai  kemampuan menghantarkan atau daya 

hantar yang berbeda-beda.

Cirinya : partikel tidak berpindah perlu zat antara

2. Konveksi (aliran)
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Konveksi  adalah perpindahan kalor melalui  suatu zat yang disertai  dengan 

perpindahan partikel-partikel zat itu. Perpindahan kalor secara konveksi dapat 

terjadi bila dipanaskan/ mengalami pemanasan.

Pemanasan ini mengakibatkan terhadi perbedaan massa jenis antara bagian 

zat panas dan bagian zat yang harus memiliki massa jenis yang kecil (ringan) 

dubandingkan dengan bagian yang dingin.

Cirinya : partikel ikut berpindah, perlu zat antara

3. Radiasi (pancaran)

Radiasi  adlah  perpindahan  panas  tanpa  memerlukan  zat  perantara. 

Perpindahan panas dengan radiasi hanya terjadi di dalam maupun di ruang 

hampa udara.

Setiap tabir mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengurangi 

atau  mencegah  radiasi  panas  matahari,  bergantung  pada  jenis  dan 

permukaan tabir.

Cirinya : partikel tidak pindah, tidak perlu zat antara, kecepatan tinggi

B. LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Satu kalori ialah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan ... 

A.  1 gram air 

B. 1 gram air sehingga suhunya naik 1°C dengan tekanan udara luar 76 cm 

Hg, 

C. 1 kg air sehingga suhunya naik 1°C dengan tekanan udara luar 76 cm Hg

D. 1 gram air sehingga suhunya naik 14,5°C - 15,5°C dengan tekanan.udara 

76 cm Hg.

2. Suhu badan akan turun bila  dikompres dengan air.  Coba jelaskan apakah 

sebabnya demikian ? 

A. Badan bersifat konduktor panas yang baik 

B. Badan melepaskan kalor lebih sedikit daripada yang diterima oleh air 
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C. Kalor yang diberikan oleh air lebih banyak daripada yang diterima badan 

D. Kalor badan diserap oleh air yang digunakan untuk proses penguapan

3. Lembab nisbi udara pada suatu ketika 75% sedangkan suhu udara 26 ° C. 

Tekanan rnaksimum uap air pada. suhu itu 2,52 cm .Hg. Maka perumusan 

hitungan tekanan uap di udara ...

A. Tekanan Uap = cmHg 

B. Tekanan Uap = cmHg

C. Tekanan Uap = cmHg

D. Tekanan Uap = cmHg

4. Suhu  air  mula-mula  20°C  dan  massa  air  itu  10  kg,  kemudian  suhunya 

dinaikkan menjadi 40° C. Jika diketahui kalor jenis air itu 1 kkal/kg°C, maka 

kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air itu ... 

A. 2 kkal 

B. 20 kkal 

C. 200 kkal 

D. 500 kkal 

5. Air massanya 5 gr dipanaskan dari 10°C sampai 40°C.. Jika kalor jenis air 1 

Kal/ gr°C, banyaknya kalor yang diperlukan untuk suhu air adalah ...

A. l00 kalori

B. 150 kalori

C. 200 kalori

D. 400 kalori

II. Uraian

1. Sebutkan perubahan wujud yang memerlukan kalor dan perubahan wujud yang 

melepaskan kalor !

2. Sebutkan factor-faktor yang mempengaruhi penguapan !

3. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan es 4,5 kg es pada 

titik leburnya jika kalor lebur es 80 kkal/kg !

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan :

a. Konduksi

b. Konveksi

c. Radiasi
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5. Terangkan bagaimana terjadinya :

a. Angin darat

b. Angin laut
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BAB VIII

GERAK

A. MATERI

Benda dikatakan bergerak bila :

• Kedudukan benda berpindah tempat

• Lintasan tertentu

• Perlu waktu tertentu

         Sejati

Gerak   :   Sifat             Relatif bergantung acuannya

                               Semu

                           Gerak parabola

               Tidak lurus       

    Gerak melingkar      

Gerak                  GLB

      (Gerak Lurus Beraturan)
     Syarat :

        Lurus      1. Kecepatan tetap (v = c)       GLBB (Dipercepat)
     2. Percepatan nol (a = 0) Syarat :
    3. Lintasan lurus 1. Kecepatan naik

2. Kecepatan tetap (a = c)
3. Lintasan lurus

    GLBB 4. Perubahan kecepatan tetap 
    (Gerak Lurus Berubah 
    beraturan)

      
     

GLBB (Diperlambat)
Syarat :
1. Kecepatan turun
2. Perlambatan tetap ( a = c )
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3. Lintasan lurus
4. Perubahan kecepatan tetap

RUMUS

Kecepatan =      atau   

Ket : V = kecepatan (m/s)

S  = panjang lintasan (m)

t   = waktu (s)

Rumus GLBB dipercepat Rumus GLBB diperlambat

Contoh gerak Lurus berubah beraturan :

1. Jatuh bebas

2. Benda dilempar ke atas

Percapatan 

Catatan :

Vo = kecepatan awal (m/s)

Vt = kecepatan akhir (m/s)
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 V = 

Vt = Vo + a . t

St = Vo . t +   a . 

Vt = Vo - a . t

St = Vo . t -   a . 

Vt = Vo + g . t

St = Vo . t +   g . 

     Vt = Vo - g . t

St = Vo . t -   g . 

( a ) =  = 



a = percepatan (m/s2)

g = percapatan gravitasi bumi (10 m /s2)

B. LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Gerak dipercepat beraturan terjadi pada ... 

A. kereta api yang meluncur pada rel 

B. kapal yang meluncur di laut 

C. kendaraan menyusul kendaraan lainnya 

D. buah kelapa yang jatuh dari pohon 

2. Ali mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota D yang berjarak 160 

km. Dalam perjalanan Ali berhenti di kota B dan kota C. Jarak kota A - B = 60 

km, ditempuh dalam waktu 1 jam. Jarak kota B - C = 30 km, ditempuh dalam 

waktu 45 menit, dan jarak kota C - D = 70 km, ditempuh dalam waktu 1 jam 15 

menit. Kecepatan rata-rata sepeda motor Ali dari A ke D adalah ... 

A. 2,2 km/jam 

B. 53,3 km/jam 

C. 80 km/jam 

D. 480 km/jam 

3. Di bawah ini yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah ...

A. kereta api yang sedang melaju

B. mobil yang sedang parki.

C. orang yang berlari tetap

D. buah kelapa yang jatuh dari pohon

4. Pak Atma berangkat dari Denpasar pukul 08.00 WIB ke Jakarta. Jika lama 

perjalanan 2 jam, maka Pak Atma tiba di Jakarta pukul ... 

A. 06.00 WIB 
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B. 09.00 WIB 

C. 10.00 WIB 

D. 11.00 WIB 

5. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross 

2. Kucing berlari mengejar tikus 

3. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya 

4. Bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring 

Pernyataan  di  atas  yang  termasuk  gerak  lurus  berubah  beraturan  (GLBB) 

adalah ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

II. Uraian

1. Seorang pelari menempuh jarak 2000 m dalam waktu 5 menit. Kelajuan rata-

rata pelari itu dalam km/jam adalah……

2. Ali  mengendarai  sepada  motor  dari  kota  A  menuju  kota  D  yang  berjarak 

160km. 

Dalam perjalanan Ali behenti di kota B dan kota C.

Jarak kota A – B = 60 km, ditempuh dalam tAB = 1 jam

Jarak kota B – C = 30 km, ditempuh dalam tBC  = 45 menit

Jarak kota C – D = 70 km, ditempuh dalam tCD = 1 jam 15 menit

Kecapatan rata-rata sepada motor ali dari A ke D adalah ……..

3.   
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Dari grafik diatas dapat diperoleh kelajuan benda adalah …….

4.  

Gambar diatas menunjukkan grafik jarak terhadap waktu dari tiga buah benda P, 

Q,  dan  R  yang  melakukan  gerak  lurus  beraturan.  Pernyataan  yang  benar 

tentang kelajuan benda adalah ………..

a. Q > P > R c. Q < P < R

b. R > Q > P d. P < Q < R

5.  Berikut ini empat contoh gerak benda :

1. bola yang jatuh bebas ke bumi

2. bola menggelinding di atas pasir

3. bola menuruni bidang miring

4. bola yang dilempar ke atas

Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat pada contoh di atas 

adalah ……

6. Sebuah bola menggelinding lurus ke bawah sepanjang bidang miring dengan 

kelajuan 4,0 m/s.

Setelah 4 sekon, kelajuan bola menjadi 20 m/s, percepatan bola adalah ……
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BAB IX

GAYA DAN TEKANAN

A . Materi

Gaya (force ) adalah tarikan atau dorongan 

Macam-macam gaya : otot,magnet,listrik,mesin,dll

Akibat suatu benda bila dikenai gaya :

• Tetap diam

• Bergerak

• Bergerak dipercepat beraturan

“ benda yang diam cenderung diam,benda yang bergerak cenderung untuk 

bergerak beraturan “

“ perbandingan  antara gaya yang mengenai benda dan massa benda 

tersebutmerupakan bilangan tetap “

Satuan Gaya : Newton (N) / SI

Dyne / CGS                  1 Newton 105  Dyne

Perberpaduan antardua atau lebih gaya

1) . Bila arahnya sama
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Hukum Newton I : ∑F = 0

Hukum Newton II : ∑F = m.a

ΣF = F1 + F2 + ……
F
1

F2



arah : sama F1,F2

2) . Bila arah berlawanan

Arah FR = arah F yang besar

3) . Bila tegak lurus

Arah α = arc tg F1

Berat benda.

Berat benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang dialami oleh suatu benda

   g = percepatan ravitasi bumi ( m/det2)

             w = berat benda N

             m= masa benda kg
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W = m . g

FR = F1 + F2

FR

FR = F1 - F2

F2

F1

F
R

α
FR = 



Berat benda dipengaruhi oleh :

• Letak benda di bumi

• Letak benda terhadap bumi

TEKANAN

Tekanan adalah perbandingan antara besarnya gaya terhadap luas bidang 

tekanan.

Tekanan satuan : Pa ( Pascal ), N/m2 Atau dyne/cm 

Tekanan dapat dipengeruhi oleh :

1. Padat 

2. Zat cair

3. Tekanan hidrostalik ( ph)

4. Gas

Tekanan hidrostatik

tinggi air dari pemukaan ( yang berhubungan dengan 

udara luas )

Hukum Pascal :

“ Jika gaya dikerjakan pada zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya akan 

diteruskan oleh zat cair ke segala arah sama kuatnya “
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P =  

Ph = ρ. g. h

F
2

F
1



Berlaku hubungan :

Alat yang berdasarkan hukum pascal:

1. Dongkrak hidrolik

2. Kempa hidrolik

3. Pengangkat mobil

4. Sistem rem mobil

5. Pompa tangan

Tekanan hidrostatis didalam zat cair yang sejenis pada kedalam yang sama 

adalah sama besar.

S = berat jenis = w/v

Hukum Archimedes

“ Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan 

mendapat  gaya  ke  atas  yang  besarnya  sama  dengan  berat  zat  cair 

dipindahkan”

Gaya keatas ( Fa ) adalah perbedaan antara berat benda di udara dengan 

berat benda dalam zat cair.

Peristiwa yang berhubungan dengan zat cair Dan H. Archimedes :

1. Terapung, syarat : Fa = W , ρb<ρc,Sb < Sc.

2. Melayang, syarat : Fa = W, ρb = ρc, Sb = Sc.

3. Tenggelam,syarat : Fa + N= W, ρb>ρc, Sb > Sc

Pemanfaatan Hukum Archimedes
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S1.h1= S2.h2

Fa = wud – W

A
2

A1  = 



1. Hidro meter

2. Kapal Laut

3. Kapal selam

4. Balon udara 

5. Jembatan panton

TEKANAN UDARA

Percobaan Torricelli  memperlihatkan  besarnya tekanan udara luar(Bar), besarnya 

adalah 1 atm=76cmHg=100.000 Pa=100.000N/m²

Alat pengukur besarnya tekanan udara luar disebut Barometer

Altimeter adalah alat pengukur tinggi tempat dengan menggunakan prinsip tekanan 

udara

Rumusnya sebagai berikut :

Alat pengukur tekanan dalam ruangan tertutup disebut Manometer.

Persamaan pengukuran dengan menggunakan manometer terbuka, sebagai berikut :

Manometer terbuka

Δh = 2 ( t1 – t2 )

Manometer tertutup

Persamaan pengukuran dengan menggunakan manometer tertutup,sbb:

HUKUM BOYLE

Persamaannya :         
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PX = Pbar  -   cmHg hx = ( Pbar  - PX ) x 
100 m

Pgas = Bar + 
Δh

Pgas = Bar + 
Δh



Atau 

    

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Perrhatikan gambar di  bawah.  Benda A dapat  berpindah sejauh 6 m apabila 

gaya F1 dan F2 mempunyai usaha sebesar………….

A. 360 newton meter 

B. 96 newton meter 

C. 10 newton meter 

D. 22 newton meter 

2. Akibat tekanan diperbesar pada es maka … 

A. titik didih turun 

B. titik lebur tetap 

C. titik lebur turun

D. kalor lebur turun 

3. Supaya benda dapat melayang dalam zat cair maka syaratnya ... 

A. massa jenis zat cair tersebut harus lebih besar dari pada massa jenis air. 

B. berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. 

C. massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair 

D. volume benda sama dengan volume zat cair yang didesak benda padat
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P.V = C P1. V1 = P2. 

V2

F1 : 6 
N

F2 : 10 
N

6 m



4. Untuk mengukur tekanan udara dalam ban mobil maka kita menggunakan ... 

A. manometer 

B. barometer 

C. hidrometer 

D. higrometer 

5. Sebuah tongkat  yang panjangnya 3 m, digunakan untuk  menggeserkan batu 

yang beratrtya 1.000 N.  Titik  tumpunya terletak 0,50 m dari  batu;  berapakah 

gaya tekan tangan yang diperlukan? 

A. 200 Newton 

B. 3.000 Newton 

C. 500 Newton 

D. 600 Newton 

6. Setelah tutup botol limun dibuka maka keluarlah gas dari air limun tersebut, hal 

ini terjadi karena ... 

A. tekanan gas dalam botol limun turun menjadi rendah. 

B. tekanan udara luar sama dengan tekanan udara di dalam botol. 

C. suhu air limun menjadi sama dengan suhu udara diluar 

D. gas yang larut dalam air limun didorong ke luar oleh udara luar. 

7. Dua buah gaya yang besamya masirrg-masing 420 N dan 400 N bekerja pada 
sebuah titik tangkap A. Bila Resultante gaya tersebut besarnya 20 N, maka 
kedua gayad i atas dapat digambarkan seperti diagram ...

A. 

B. 

C. 

D. 
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BAB X

USAHA DAN ENERGI

Usaha adalah perkalian antara gaya yang searah dengan perpindahannya.

Persamaannya :             

  

Dengan  catatan:   W=  Usaha  satuan  joule(J),  erg,F=  gaya  satuan 

newton(N),dyne(dn),  s=  perpindahan  benda  satuan  m,cm  dan   α 

=sudut yang dibentuk oleh F dan s.

Syarat suatu benda melakukan usaha antara lain:

- Ada Gaya (F = 0)

- Ada perpindahan (s = 0)

- Sudut antara F dan s tidak saling tegak lurus (90 )

Daya adalah kecepatan perubahan energi yang dilakukan oleh suatu alat tertentu. 

Atau besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu benda setiap satuan waktu.

Persamaannya :
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W = F.s cosα

Daya ( P ) = 

F

s



Dengan catatan : P= Daya satuanya watt(W),t= waktu satuanya secon(s).

Maka :     1 watt= 1joule/s

Catatan : 1kW=1000W,  1MW=1000.000W

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.

Macam-macam  energi  antara  lain  :  energi  kalor(panas),  energi   bunyi,  energi 

mekanik, enegi listrik dll.

Macam-macam energi mekanik,al:

1. Energi  potensial  grafitasi  (  Ep), adalah  energi  yang  dimiliki  suatu  benda 

karena kedudukan atau posisi terhadap titik tertentu.

Persamaannya sbb:

Dengan catatan :  Ep= energi  potensial  satuannya J,erg, m= massa benda 

satuanya kg,g ,h=tinggi benda satuannya m,cm dan g=percepatan gravitasi 

bumi=10 m/s².

2. Energi kinetik (Ek), adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kecepatan 

gerak benda tersebut.

Persamaannya sbb:

Dengan catatan : Ek= energi kinetik satuanya J,erg, v= kecepatan gerak suatu 

benda satuannya m/s, cm/s.

3. Energi mekanik (Em), adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik yan 

dimiliki oleh suatu benda.
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Persamaannya sbb:

Dengan catatan : Em= energi mekanik satuannya J,erg.

4. Energi potensial pegas (Ep), adalah energi yang dimiliki suatu benda karena 

sifat kelenturannya/kelentingannya.

Persamaannya sbb:

Dengan  catatan  :  k=konstanta  pegas  satuannya  N/m²,dn/cm²,  x=panjang 

perengangan satuanya m,cm.

HUKUM KEKEKALAN ENERGI.

Energi  tidak  dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat  dimusnahkan,  energi  hanya 

dapat diubah bentuknya

Hal khusus pada gerak jatuh bebas.

Dititik A: Ep mak,Ek=0,Em=Ep

Dititik B: Ep,Ek   Em, Ep+Ek=Em

Dititik C: Ep=0, Ek=mak, Em=Ek.

PESAWAT SEDERHANA.

Macam-macam Pesawat sederhana

1. Tuas
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C

A

B

lk

l

Pehatikan gambar disamping 

Keterangan:

A: titik tumpu, B: titik kuasa, C: titik

Beban,  W:  berat  beban(N),  F:  gaya 

Kuasa(N)

Lb: lengan beban(m), Lk: lengan kuasa (m)

Km: keuntungan mekanik(x).

Pada tuas berlaku persamaan :

dan 

2. KATROL

Tetap 

Berlaku persamaan :

           

Bergerak

Berlaku persamaan:

Sistem katrol (takal)
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3. Bidang Miring

Berlaku persamaan:

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Sebuah benda yang sedang jatuh bebas ...

A. energi potensial gravitasinya membesar, energi kinetiknya mengecil 

B. energi potensial gravitasinya mengecil, energi kinetiknya membesar 

C. energi potensial gravitasinya tetap, energi kinetiknya tetap 

D. energi potensial gravitasinya tetap, energi kinetiknya membesar 

2. Perbandingan lengan beban dan lengan kuasa 2 : 8 
Bila kuasa 80 Newton, maka beban yang dapat diangkat ... 

A. 80 Newton. 

B. 160 Newton 

C. 320 Newton 

D. 640 Newton 

3. Berapa massa kuasa ?
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A. l0 gram 

B. 25 gram 

C. 50 gram, 

D. 100 gram 
4.

             

Perubahan energi yang terjadi pada alat-alat di samping ...

A. energi listrik → energi kimia → energi bunyi + energi cahaya + energi panas 

B. energi listrik → energi bunyi + energi cahaya + energi panas 

C. energi panas → energi listrik → energi bunyi + energi cahaya 

D. energi kimia → energi listrik → energi bunyi + energi panas + energi cahaya 

5. Perubahan  energi  yang  terjadi  pada  alat  pengering  rambut  (hair  dryer) 

adalah ... 

A. energi listrik menjadi kalor 

B. energi listrik menjadi energi kimia 

C. energi kalor menjadi energi listrik 

D. energi kimia menjadi energi listri
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BAB XI

GETARAN DAN GELOMBANG

1. GETARAN

     Perhatikan gambar berikut

     Nama bagian getaran

- OB : sikap setimbang (F=0)

- A, C : titik simpang terjauh

- B’A,B’C = Amplitudo

Pengertian-pengertian dalam getaran.

-Geteran adalah gerakan bolak-balik menuju sikap setimbang

-Pengertian 1 getaran gerakan dari:

  A-B-C-B-A

  B-C-B-A-B

  C-B-A-A-C

Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran (T)—(s)

Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi selama 1 detik (f)---(Hz)
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Hubungan T dan f sebagai berikut:

                  atau        atau            atau   

Amplitudo adalah simpangan yang paling jauh/maksimum

N= jumlah geteran

T= lama waktu bergetar(det)

2. GELOMBANG

Gelombang  adalah  getaran  yang  menjalar/merampat  melalui  zat 

antara(medium).

Macam-macam gelombang:

- Gelombang Transversal

Gelombang  transversal  adalah  gelombang  yang  memiliki  arah  getar  tegak 

lurus dengan arah rambat gelombang.

Contoh : gelombang tali,gelombang radio, gelombang elektromagnetik.

-  Gelombang longitudinal

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar searah 

dengan arah rambat gelombang.

Contoh : gelombang slinki, gelombang bunyi

Beberapa istilah pada gelombang

- Periode (T)

- Frekuensi (f)

- Amplitudo (A)

- Satu gelombang, perhatikan gambar dibawah!
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a

b

c

d

e

f

g

Satu gelombang =a-b-c-d-e

                              b-c-d-e-f

- Satu panjang gelombang (1 !perhatikan gambar diatas,(ג

1 panjang gelombang adalah jarak:a-e,b-f atau c-g

- Cepat rambat gelombang (v)

Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap 

satuan waktu.

Hubungan v, T, f dan ג

atau

Catatan:

V : cepat rambat gelombang---- m/s

panjang gelombang--- m : ג

F : frekuensi --- Hz

T : periode ---s

Dalam  peristiwa  rambatan  gelombang  yang  merambat  adalah  energi 

gelombang dan bukan medium (zat antara) nya.
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LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Gambar-gambar  di  bawah  ini  menggambarkan  panjang  satu  gelombang 

kecuali ...

A. 

B.  

C. 

D. 

2. Frekuensi sebuah getaran 40 Hz. Periodanya ... 

A. 10 detik 

B. 1 detik 

C. 401 detik 

D. 1/60 detik 

3. Bila frekuensi sebuah gelombang 400 Hz dan panjang gelombangnya 25 cm, 

maka cepat rambatnya adalah ... 

A. 1600 m/dt 

B. 1000 m/dt 

C. 400 m/dt 

D. 100 m/dt 
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4. Dalam  kehidupan  sehari-hari  ditemukan  kejadian  pemantulan  gelombang 

seperti berikut di bawah ini, kecuali ... 

A. nada yang berubah pada alat musik 

B. gema yang terjadi dalam gua 

C. gaung dalam ruang bioskop 

D. gelombang panjang yang diterima antena 

5. Benda A bergetar 75 getaran tiap sekon, dan benda B bergetar 60 getaran 

tiap. sekon. Perbandingan frekuensi benda A dengan benda B adalah ... 

A. 6 : 7 

B. 5 : 4

C. 4 : 5 

D. 3 : 5 

BAB XII

BUNYI

Sifat-sifat bunyi :

- Ditimbulkan oleh getaran

- Termasuk gelombang longitudinal

- Memerlukan medium dalam perambatannya

- Dapat merambat melalui zat padat,zat cair dan gas.

Cepat rambat bunyi (v) adalah jarak yang ditempuh (s) oleh bunyi setiap satuan 

waktu (t).

Persamaannya adalah :

       Catatan :

V = cepat rambat bunyi ---- m/s
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S = jarak yang ditempuh bunyi ---m

T = waktu --- s

Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya:

- Infrasonic  0<f<20 Hz

- Audiosonic 20<f<20000 Hz

- Ultrasonic f>20000Hz

Frekuensi bunyi menentukan tinggi-rendahnya bunyi

Amplitudo bunyi menentukan kuat-lemahnya bunyi.

Frekuensi teratur nada

Bunyi 

Frekuensi tak teratur              desah

Urut-urutan nada tersebut tangga nada

c d e f g    a     b      c’ (Internasional)

1  2      3         4             5           6          7          1    (Indonesia)

1     1            ½              1            1          1         ½ (Interval)

24         27           30            32           36         40       45         48   (Perbandingan frekuensi)

Prime         Secundo          Terta              kuart               kuint            sext         septima     oktaf    (Nama perbandingan frek.)

HUKUM MERSENE

Besarnya frekuansi pada dawai ( sonometer ) dipengaruhi oleh :

55

C : a = fc : fa



1 2

4

1. Panjang senar (  ) :  > f <

2. Tegangan senar                     ( F ) : F > f  >

3. Luas penapang senar           ( A ) : A > f <

4. Jenis zat           ( ρ ) : ρ > f <

Hubungannya :

f  : frekuensi                  Hz

F : Tegangan       N

A : Luas penampang               m2

ρ  : Massa jenis                 kg/m3

RESONANSI

Resonansi  adalah  gejala  bergetarnya  suatu  benda  karena  benda  lain  yang 

bergetar.

Akibat resonansi memperkuat bunyi asli.

Resonansi kilom udara :

 : tinggi kolom udara ( m )

λ : panjang gelombang ( m )

sumber bunyi ( n = 1, 2, 3,…..)

Pemantulan bunyi

1. bunyi datang,  = sudut datang

2. bunyi pantul,  = sudut pantul

3. garis normal ( N )

4. Bidang memantul
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Hukum pemantulan bunyi

1) Bunyi datang, garis normal, bunyi pantul terletak pada suatu bidang datar.

2) Sudut datang sama dengan sudut pantul

Macam-macam pantul :

1) Datang bersama bunyi asli

2) Gaung ( kerdam ) ada yang bersamaan bunyi asli

3) Gema terjadi stelah pemantulan bunyi

Perhitungan dengn memanfaatkan pemantulan bunyi :

d : jarak / kedalaman laut ( m )

V : cepat rambat ( m/s )

T : waktu ( s )

Azas Dopler

• Frekuensi meninggi bila orang atau sumber bunyi mendekat.

• Frekuensi mengecil bila orang atau sumber bunyi menjauh.

Pesawat supersonic : memiliki kecepatan lebih dari kecepatan merambat bunyi di 

udara ( ± 340 m/s )

LATIHAN

I.  Pilihan Ganda

1. Gema sangat banyak gunanya dalam kehidupan, di antaranya untuk ... 
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A. membantu pemancar radio 

B. menahan gelombang bunyi 

C. mengukur dalamnya laut 

D. meredam suara yang mengganggu 

2. Sejenis garpu tala dapat mengeluarkan frekuensi sebesar 200 Hz. Kalau 

kecepatan rambat bunyi di udara = 340 m/detik, maka besarnya panjang 

gelombang ... 

A. 1,7 m 

B.  m s

C. 140 m 

D. 540 m 

3. Bunyi guntur bam terdengar   menit  kemudian setelah terjadinya kilat. 

Kalau cepat rambat bunyi di udara 340 m/detik, maka jarak antara tempat 

terjadinya kilat dan peninjau ... 

A. 335 m 

B. 1.020 m 

C. 1.360 m 

D. 1.700 m 

4. Untuk  menghitung  panjang  gelombang  dari  sebuah  pemancar  radio, 

dapat menggunakan rumus ... 

A.  = 

B.  = 

C.  = e x f

D.  = ½ c x f

5. Bila kita memukul gong terjadilah perapatan dan perenggangan udara di 

sekelilingnya.  Akhimya  bunyi  sampai  ke  telinga  kita.  Gelombang  yang 

terjadi di atas ini dinamakan ... 
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A. transversal 

B. longitudinal 

C. elektromagnetik 

D. radiasi 

6. Nada  a  mempunyai frekuensi 440 Hz. Nada  e  :  a  = 30 : 40. Frekuensi 

nada e sama dengan ... 

A. 70 Hz 

B. 330 Hz 

C. 510 Hz 

D. 1.200 Hz 

7. Nada a mempunyai frekuensi 440 Hz. Nada e : a = 30 : 40. Frekuensi 

nada e sama dengan ... 

A. 70 Hz 

B. 330 Hz 

C. 510 Hz 

D. 1.200 Hz 
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BAB XII

CAHAYA
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Ciri-ciri cahaya :

• Dihasilkan oleh benda yang bersuhu tinggi

• Merambat menurut arah garis lurus

• Dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dilenturkan

• Termasuk gelombang elektromagnetik ( c = 3 x 108 m/s )

• Dapat lewat melalui ruang hampa

gelap

Benda 

bening

Macam rambatan sinar : sejajar, menyebar ( divergen ), mengumpul ( konvergen )

PEMANTULAN CAHAYA

Hukum pemantulan cahaya :

• Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak satu bidang datar

• Sudut datang, sudut pantul

Benda gelap yang dapat memantulkan cahaya hamper 100 % disebut Cermin.

MACAM-MACAM CERMIN

1. Cermin datar

• Sudut datang = sudut pantul,  = 

• Jarak benda = jarak bayangan, So = Si

• Tinggi cermin minimum agar seluruh benda terlihat

HC = tinggi cermin

HB = tinggi bayangan

• Jumlah bayangan yang dibentuk oleh 2 cermin membentuk sudut α
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M OF

FM O

M
F O

M

FO

O
F M

• Sifat bayangan pada cermin datar : maya, tegak, sama besar, arah kanan-
kiri terbalik

2. Cermin Cembung

Sinar-sinar istimewa :

a)

b)

c)

3. Cermin Cekung

a)

b)
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O F M

M F

O

O

II
I

II I I
V

c)

kelengkungan cermin ®, perbesaran (M), tinggi benda (ho), tinggi bayangan (hi).

Catatan :

Si, So : (+) Bila didiepan cermin ( Nyata )

( - ) Bila dibelakang cermin ( Maya )

f, R     : (+) Cermin cekung

( - ) cermin cembung

M : (+) Tegak M < 1  diperkecil

( - ) Terbalik M = 1 sama besar

M > 1 diperbesar

Proses pembentukan bayangan 

1. Cermin cekung

Sifat bayangan :

• Nyata

• Terbalik

• Diperbesar
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MFO

II
I

IIII
V

N

udara

air

2. Cermin cembung

PEMBIASAN CAHAYA ( REFRAKSI )

Refraksi adalah Peristiwa pembiasan arah rambat cahaya karena perbedaan indeks 
bias ( kerapatan ) dua medium.

Hukum utana Pembiasan Cahaya :

• Sinar datang, garis normal, sinar pantul, terletak pada satu bidang datar

•  = C ( indeks bias )

Proses pembelokan sebagai berikut :

a)
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N

udara

air

N1 N2

1

1

2

2

β

δ

b)

n udara < n air

Pebiasan pada kaca Plan Pararel dan Prisma

= 

= 

β = sudut pembias prisma

δ = sudut deviasi

δm = terjadi bila  = 
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Pemantulan sempurna adalah pemantulan yang terjadi karena peristiwa pembiasan 

cahaya.

Syarat terjadinya pemantulan sempurna :

1. Sinar dari medium rapat ke medium renggang

2. Sudut datang lebih besar dari sudut kritis

Sudut kritis adalah sudut yang menghasilkan sudut bias sebesar 900

Contoh peristiwa pemantulan sempurna :

1. Intan berkilauan

2. Dasar kolam tampak dangkal

3. Fatamorgana

Pembiasan pada lensa

1. Lensa cembung ( + )

2. Lensa cekung ( - )
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Hubungan So, Si, f, M, hi, ho, dan P

Si : ( + ) pertemuan sinar bias

 ( - ) pertemuan perpanjangan  sinar bias

f, R : ( + ) lensa cembung

 ( - ) lensa cekung

Catatan : Aturan nyata / maya, tegak / terbalik, diperbesar / diperkecil analog sama 

dengan pada cermin lengkung.

P = Kekuatan lensa satuannya dioptri

Dipersi Cahaya

Dispersi  cahaya  adalah  peristiwa  peruraian  warna  cahaya  putih  (  polukromatik  ) 

menjadi warna-warna cahaya lain / warna pelangi ( monokromatik ).

Dispersi cahaya terjadi karena perbedaan indeks bias masing-masing cahaya.

n merah < n kuning < ………. < n ungu

Warna-warna pelangi : Me…., Ji….., Ku….., Hi…., Bi….., Ni…., U…..
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Warna-warna bergantung pada :

• Warna sinar yang dipantulkan ke mata ( benda gelap )

• Warna sinar yang diteruskan ( benda bening )

Benda berwarna putih bila seluruh warna yang diterima oleh benda dipantulkan 

kembali ke mata.

Benda berwarna hitam, bila seluruh cahaya yang datang diserap oleh benda.

Warna yang tidak bisa diperoleh dengan menggabungkan beberapa warna cahaya 

disebut  warna  primer.  Warna  komplementer  adalah  beberapa  warna  yang  bila 

dipadukan akan menghasilkan warna putih.

• Kuning ( merah + hijau ) + biru = putih

• Magenta ( merah + biru ) + hijau = putih

• Cyan ( hijau + biru ) + merah = putih

Warna yang diperoleh dari pencampuran dua pigmen warna disebut warna subtraktif.

Warna yang dicampur disebut warna Adisi.

Sinar Inframerah Sinar Ultraungu
λ terbesar λ terkecil
f sama f sama
V terbesar V terkecil
Efek panas terbesar Efek panas terkecil
Efek kimia terkecil Efek kimia terbesar

Alat-alat optic

A. Mata

Nama bagian : Kornea mata, Iris, Pupil, retina ( bintik kuning / bintik buta )

Cacat mata :

1. Miopi ( rabu jauh )

Ditolong dengan kacamata lensa negative ( - )

2. Hipermetropi ( rabun dekat )

Ditong dengan kacamata lensa positif ( + )

68



3. Presbiopi ( mata tua )

Ditolong dengan kacamata lensa  rangkap ( + dan - )

4. Astigmatisma ( juling )

Ditolong dengan kacamata silindris

Istilah dalam mata : daya akomodasi, titik dekat ( puntum proksimum ), titk jauh 

( puntum remotum )

Rumus kacamata :

Sifat bayangan pada mata :

• Nyata

• Terbalik

• Diperkecil

So : jarak titik dekat / jauh mata normal

Si : jarak titik jauh / dekat mata tak normal

Titik terdekat mata normal 25 cm, titik terjauh mata normal = tidak terhingga

B. Kamera

Nama bagian : Lensa ( + ), diafragma, shutter, film

Sifat bayangan : nyata, terbalik, diperkecil

Rumus kamera :

So : jarak benda ke kamera

Si : jarak lensa ke Film

C. Lup   ( lensa ( + ), berfokus pendek )
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Perbesaran :

1. Minimum  ( mata tidak berakomodasi )

2. Maksimum ( mata tidak berakomodasi ) 

D.MIKROSKOP  

Nama bagian : Lensa Obyektif ( dekat benda )

Lensa Subyektif ( dekat mata )

Rumus perbesaran :

1. Mata tak berakomodasi :

2. Mata berakomodasi maximum :

Sifat bayangan :

• Lensa obyek : nyata, terbalik, diperbesar.

• Lensa okuler : maya, tegak, diperbesar

• Akhirnya mikroskop terhadap benda : maya, terbalik, diperbesar.

E. TELESKOP   ( teropong )

Macam : teropong bias dan teropong panggang

Jenisnya : teropong bintang

 dan
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Teropong bumi

dan 

teropong prisma

F. PERISKOP  

Macam : Silinder proyektor, proyektor film, Epistop, OHP (Overhead Proyektor )

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Lensa cembung dapat dipergunakan untuk membuat api dari  sinar matahari 

karena lensa cembung bersifat … 

A. meneruskan sinar yang datangnya sejajar 

B. meneruskan berkas sinar yang datangnya sejajar 

C. mengumpulkan berkas sinar-sinar yang sejajar 

D. menyebarkan berlcas-berkas sinar-yang datangnya sejajar 

2. Apabila pembiasan sinar dari air ke udara sudah mencapai sudut batas, maka 

pemantulan sempurna akan terjadi apabila ... 

A. sudut jatuh diperkecil 

B. sudut jatuh diperbesar 

C. sudut jatuh dibuat 91° 

D. sudut jatuh dibuat 90° 

3. Sebuah benda tingginya 2 cm terletak 15  cm dari  sebuah lensa cembung. 

Bayangan nyata terbentuk pada jarak 10 cm dari lensa. Tentukan jarak titik api 

lensa! 

A. 6 32cm 

B. 6 cm 

C. 8 cm 
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D. 12 cm 

4. Yang dimaksud dengan pembesaran bayangan ialah ... 

A. perbandingan jarak benda dengan jarak bayangan 

B. perbandingan jarak benda dengan fokus 

C. perbandingan jarak bayangan dengan fokus 

D. perbandingan besar bayangan dengan besar benda 

5. Rumus-rumus di bawah ini adalah rumus-rumus untuk pembesaran ... 

A. M = 

B. ho = M : h1 

C. h0 = M × h1 

D. h1 = M : ho 

6. Ada zat yang bila disinari cahaya memancarkan sinar berwarna lain dan warna 

cahaya yang jatuh padanya. Kejadian seperti itu disebut ... 

A. berluminentasi 

B. fosforesensi 

C. berpedar 

D. fluoresensi 

7. Apabila mengendarai mobil pada malam hari maka dapat dilihat papan reklame 

di  jalan  bercahaya  terang  ketika  terkena  sinar  lampu  mobil.  Peristiwa  ini 

disebut ... 

A. resonansi 

B. interferensi 

C. fosforesensi 

D. fluoresensi 

8. Sinar merah dipantulkan oleh titik-titik air ke mata akan membentuk sudut 42° 

Sedangkan  warna  ungu  40°.  Oleh  karena  itu  pantulan  sinar-sinar  lain 

membentuk sudut dengan sinar matahari yang besarnya ... 
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A. lebih kecil dari 40° 

B. lebih besar dari 42° 

C. sama dengan 42° 

D. antara 40° dengan 42° 

9. Episkop gunanya untuk memproyeksikan …

A. gambar-gambar yang tembus cahaya 

B. gambar-gambar yang tidak tembus cahaya 

C. gambar-gambar yang sangat kecil 

D. gambar-gambar yang hidup 

10.Cahaya putih yang jatuh pada bidang pembias sebuah prisma akan mengalami 

dispersi. Mengapa hal ini terjadi? 

A. Karena jatuh pada bidang miring 

B. Pada waktu melalui prisma, kecepatan cahaya putih berkurang 

C. Karena jatuh dari zat yang kurang rapat masuk ke zat yang lebih rapat 

D.Cahaya  putih  terdiri  dari  beberapa  wama  cahaya  yang  indeks  biasnya 

berlainan 

11. Lukisan jalannya sinar dari optik renggang ke optik rapatadalah sebagai berikut ...
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A.

. 
B.

C.

D. 

12.Penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kaca mata yang ... 

A. berlensa cekung 

B. berlensa cembung 

C. berlensa selindris 

D. berlensa rangkap

13.Dari gambar di bawah yang termasuk sudut bias adalah … 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

14. Jika dua macam warna cahaya dipersatukan, maka menghasilkan 

warna cahaya putih. Dua macam cahaya tersebut dinamakan warna ... 
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A. tunggal 

B. adisi 

C. subtraksi 

D. komplementer'

15. Mata yang dipergunakan untuk melihat benda yang dekat, ternyata 

bayangan yang terjadi jatuh di belakang selaput jala keadaan mata tersebut 

termasuk ..

A. mata normal 

B. mata miopi 

C. mata hipermetropi 

D. mata presbiopi 

16.Untuk melihat sebuah benda dengan lup, benda diletakkan di antara F dan O 

agar diperoleh bayangan ... 

A. sejati yang diperbesar 

B. sejati yang diperkecil 

C. semu yang diperbesar 

D. semu yang diperkecil

17.Sebuah lensa cembung yang berjarak titik api 50 cm mempunyai kekuatan ... 

A. 0,2 dioptri 

B. 0,5 dioptri 

C. 2 dioptri 

D. 5 dioptri 

18.Sifat-sifatfcayangan pada cermin cembung adalah ... 

A. bayangan nyata 

B. bayangan tegak 

C. bayangan sebesar benda 

D. bayangan lurus 
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BAB XIV

LISTRIK STATIS

Model atom : - Thomson

Atom : electron ( - ) / e

 Neutron ( + ) / N

 Proton ( + ) / p

 Netron ( 0 ) / n

Muatan listrik ada yang positif, ada yang negative.

Interaksinya :  sejenis ( tolak – menolak )

Berlainan jenis ( tarik – menarik )

Cara memperoleh benda bermuatan listrik dengan digosok.

76

+
p

+

+

-

-

Atom hidrogen Atom helium

e = 1,6 x 10-19 C

+ +

+ -



Gaya Listrik ( H. Coulomb )

Q : muatan listrik ( C )

r : jarak muatan ( m )

F : gaya Coulomb ( N )

k : 9.109 Nm2 / m2 

Medan Listrik adalah daerah yang masih terasa adanya gaya listrik.

Besar medan listrik merupakan gaya listrik setiap satuan muatan listrik.

E = medan listrik ( N / C )

Medan listrik berawal dari muatan ( + ) dan berakhir di muatan ( - )

INDUKSI LISTRIK / INFLENSI

Adalah peristiwa bermuatannya suatu benda karena didekati oleh benda lain yang 

bermuatan listrik.

Aturan : dua benda yang berdekatan ujung-ujungnya bermuatan berlawanan.

Penggunaan pada mikroskop
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Elektroskop  adalah  suatu  alat  yang 

digunakan  untuk  mengetahui  apakah 

suatu  benda  bermuatan  listrik  atau 

tidak.

Mesin listrik ( Generator Van de Graff )

Adalah mesin yang bisa menghasilkan potensial listrik sangat besar dengan prinsip 

induksi listrik.

Kilat  dan petir  terjadi  karena perbedaan potensial  listrik  antara  dua tempat  yang 

berbeda ( benda atau dan awan ).

Penangkal petir : alat yang berfungsi mengalirkan muatan listrik ke tanah.

Ciri-ciri penangkal petir : dibuat dari konduktor, ujungnya runcing, dipasang di tempat 

tinggi, dan dihubungkan ke tanah.

POTENSIAL  LISTRIK

Energi potensial listrik : energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik yang berada 

di medan listrik tertentu.

Potensial listrik = 

Atau 

Potensial muatan listrik

>

Elektron pindah dari potensial rendah ke potensial tinggi

Muatan positif pindah dari potensial tinggi ke rendah.

LATIHAN
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I. Pilihan Ganda

1. Bila elektroskop didekati benda bermuatan negatif, maka tahap-tahap 
yang terjadi ... (tanda → = kejadian berikutnya) 

A. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → daun Elektroskop bermuatan 
negatif → daun Elektroskop mekar. 

B. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → daun Elektroskop bermuatan 
positif → daun Elektroskop mekar 

C. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → daun Elektroskop bermuatan 
netral → daun Elektroskop mekar. 

D. Elektroskop mengalami perpisahan muatan → daun Elektroskop bermuatan 
netral → daun Elektroskop tidak mekar 

2. Pelepasan elektron dari atom suatu benda mengakibatkan benda 
tersebut bermuatan ... 

A. netral 

B. negatif 

C. positif 

D. negatif dan positif

3. Bila elektron berpindah dari orbit M ke L, maka terjadilah ...

A. penurunan energi E3 ke E4 

B. Pertambahan energi dari E3 ke E2 

C. penurunan energi dari E3 ke E2 

D.pertambahan energi dari E3 ke E4 

4. Bagian atom yang tidak bermuatan listrik dinamakan ... 

A. elektron 
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B. neutron 

C. proton 

D. nukleon 

5. Bila dua atom mempunyai elektron yang sama, maka kedua atom itu 

juga mempunyai jumlah ... 

A. proton yang sama 

B. neutron yang sama 

C. massa yang sama 

D. atom arsen 

6. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 × 10–9 C dan 8 × 10–9 C pada jarak 4 cm, 

gaya tolak-menolak antara kedua benda itu adalah ... (k = 9 × 109 Nm2/c2) 

A. 192 × l0–5 N 

B. 48 × l0–5 N 

C. 27 × l0–7 N 

D. 12 × l0–7 N 
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BAB XV

ARUS DAN RANGKAIAN LISTRIK

ARUS LISTRIK

Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar tertentu. Arus listrik 

dapat  terjadi  karena  beda  potensial  listrik  antara  2  titik.  Arus  listrik  berasal  dari 

potensial tinggi ke potensial rendah, dan electron mengalir dari potensial rendah ke 

potensial tinggi.

Kuat arus listrik = 

Satuan kuat arus listrik adalah Ampere ( A ) = 

alat pengukur arus listrik adalah Ampere meter.

Didalam rangkaian amperemeter dipasang secara seri.

Cara membaca amperemeter :

SUMBER TEGANGAN

Adalah suatu alat yang menghasilkan tegangan relative tetap untuk beberapa saat.

Sumber if tetap arus : alat yang mneghasilkan arus listrik relative. tetap untuk 

beberapa saat.

Contoh sumber tegangan :

1. Batu baterai : batang arang       , zeng      , NH4, MnO2        ( larutan )
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2. Accumulator :PbO2     , Pb     , H2SO4 ( larutan )

3. Elemen Volta bahan : Cu ( tembaga )     , zeng      ,H2SO4 ( larutan  asam sulfat )

4. Elemen Lancanche

5. Generator

6. Sel matahari ( Solar cell )

BEDA POTENSIAL / TEGANGAN

Beda potensial listrik adalah selisih potensial listrik antara 2 kutub listrik.

Satuan beda potensial adalah Volt. Alat pengukur beda potensial disebut Voltmeter.

Voltmeter dipasang secara pararel pada rangkaian.

Cara membaca Voltmeter

Elemen seri

E = tegangan untuk elemen elemen

( sumber tegangan )

Elemen pararel

GGL = E adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat 

didalam rangkaian tidak ada arus listrik / tanpa beban.

Tegangan Jepit ( V ) adalah beda potnsial antara ujung-ujung baterai pada saat 

dihubungkan dengan beban.

E > V
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TEORI RANGKAIAN

Hukum Ohm

V = bada potensial ---Volt ( V )

I  = kuat arus------------ampere ( A )

R = hambatan listrik—Ohm ( Ω )

Hambatan suatu konduktor, bergantung pada :

• Panjang kawat ( I )

• Luas penampang kawat ( A )

• Jenis bahan ( hambatan jenis beban ) ( ρ )

ρ         Ω.m

Macam-macam bahan berdasarkan daya hantarnya :

• Konduktor

• Isolator

• Semi konduktor

Rangkaian hambatan

• Rangkaian seri :

• Rangkaian pararel :

Sifat rangkaian seri :

• Arus dalam rangkaian besarnya sama ( 1 = C )

• Jumlah beda potensial seluruh titik sama dengan potensial sumber tegangan.
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Sifat arus pararel :

• Beda potensial antara ujung-ujung hambatan besarnya sama ( V = C ).

• Berlaku Hukum Kirchoff I

Sekering adalah alat didalam listrik yang berfungsi membatasi banyaknya arus yang 

melewati dalam alat tersebut.

Sekering akan putus bila :

• Terjadi hubungan singkat

• Kelebihan beban

Hukum Ohm dalam rangkaian tertutup

Elemen seri

Jumlah elemen rangkaian seri ( n )

Elemen pararel

Jumlah elemen rangkaian pararel ( P )

LATIHAN

II. Pilihan Ganda
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1. Rangkaian  hambatan  seperti  gambar  di  atas  dapat  diganti  dengan 

sebuah hambatan sebesar ...

A. 18 Ω 

B. 5 Ω 

C. 4 Ω 

D. 0,1 Ω 

2.

Hambatan  pengganti  dari  susunan  hambatan  di  samping  ini 
adalah ... 

A. 1 Ω 

B. 5 Ω 

C. 11 Ω 

D. 36 Ω 

3. Hambatan yang tidak dialami oleh arus listrik pada rangkaian tertutup di samping 
ini ialah hambatan ... 

A. di dalam elemen 

B. di dalam lampu 

C. di dalam pengantar 

D. di isolasi pengantar 

4. Empat buah hambatan masing-masing besarnya 10 ohm, 15 ohm, 20 ohm 

dan 30 ohm tersusun paralel. Hambatan penggantinya adalah ... 

A. 85 ohm 

B. 60 ohm 

C. 15 ohm 
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D. 4 ohm 

5. Satuan hambatan adalah ohm = volt/ampere, yang diturunkan dari ... 

A. R = I2 . P 

B. R = V . I 

C. R = V/I 

DR  = I/V

BAB XVI

ENERGI LISTRIK

86



Kelebihan energy listrik : dapat dengan mudah diubah menjasi bentuk energi yang 

lain

Besarnya Energi Listrik :

Daya listrik adalah kecepatan suatu alat listrik untuk mengubah energy listrik menjadi 

energy yang lain.

Daya =  

Perhitungan energy listrik / rekening listrik :

• Energy listrik yang dihitung jadikan dalam kilowatt jam ( KWH )

• Dijumlah energy yang digunakan masing-masing alat

• Dikalikan dengan harga sewa setiap KWH, lalu biasanya ditambah dengan 

sewa alat.

Hubungan energy listrik dengan energy kalor :

Energy listrik = energy kalor

Joule

kalori

KWH meter adalah suatu alat yang berfungsi mencatat energy listrik yang digunakan 

di dalam rumah ( pelanggannya ).
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LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Dalam  sebuah  bola  lampu  yang  bertuliskan  120  V  dan  60  W terdapat 

hambatan total sebesar ... 

A. 2 ohm 

B. 0,5 ohm 

C. 120 ohm 

D. 240 ohm 

2. Sebuah lampu bertuliskan. 120 V, 40 W. Berapakah energi listrik yang dipakai 

lampu itu dalam 1 jam? 

A. 124.000 joule 

B. 144.000 joule 

C. 134.000 joule 

D. 108.000 joule 

3. Energi listrik 1 kwh dihargai Rp 100,- Kalau kita menyalakan lampu sebesar 

40W, 120V selama 18 jam, maka kita harus membayar sebesar... 

A. Rp 480,00 

B. Rp 1.800,00 

C. Rp 4.800,00 

D. Rp 72,00 

4. Sebuah pesawat televisi dipasang pada tegangan 220 volt sedangkan kuat 

arus yang digunakan 0,25 A, maka daya televisi adalah ... 

A. 5,5 watt 

B. 55 watt 

C. 550 watt 
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D. 880 watt 

5. Pada sebuah rumah terdapat  5  lampu masing-masing 10 watt,  menyala 

selama 5 jam sehari, dan TV 50 watt menyala 5 jam sehari. Harga tiap kWh 

Rp 100,00. Biaya yang harus dibayar satu bulan (30 hari) adalah ... 

A. Rp 1.500,00 

B. Rp 2.100,00

C. Rp 3.100,00 

D. Rp 7.500,00 

BAB XVII

MAGNET

Magnet adalah sejenis logam yang dapat menarik benda-benda logam jenis tertentu.

Macam-macam  magnet  berdasarkan  bentuknya  :  batang,  tapal  kuda,  U,  jarum, 

silinder, bola.

Sifat-sifat magnet : kutub yang senam akan tolak-menolak, kutub yang tidak sanam 

akan tarik-menarik.
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Medan magnet adalah ruang / daerah disekitar magnet yang  masih tersa adanya 

gaya magnet.

Medan magnet biasanya dilukiskan sebgai garis-garis gaya magnet.

Cara melukis garis gaya magnet ( diluar benda magnet )

•  Keluar / masuk tegak lurus permukaan kutub magnet.

• Berasal dari kutub utara berakhir di kutub selatan.

Magnet bumi

Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografis bumi.

Inklinasi  adalah sudut  yang dibentuk oleh sumbu magnet  yang tergantung bebas 

dengan arah mendatar.

Deklinasi adalah sudut antara sumbu magnet dalam keadaan bebas dengan arah 

utara selatan bumi. Kompas adalah alat penunjuk arah utara selatan kutub magnet 

bumi dengan memanfaatkan sifat-sifat magnet.

Induksi magnet adalah peristiwa berubahannya suatu benda karena benda lain yang 

didekatkan bersifat magnet.
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Medan magnet dan arus listrik

Disekitar kawat berarus listrik terjadi medan magnet, pertama kali ditemukan oleh 

Hans Christian Oersted ( Denmark )

Medan magnet merupakan besaran vector.

1. Medan magnet disekitar kawat lurus berarus listrik  

• Medan magnetnya berbentuk lingkaran

• Arahnya mengikuti kaedah tangan kanan ( mengacungkan jempol )

I = arus listrik

B = medan magnet

• Bila medan magnet disuatu titik maka arah medan magnetnya 

merupakan garis singgung lingkaran medan magnet di titik tersebut.

2. Medan magnet disekitar kawat melingkar berarus  

• Medan magnet berupa garis lurus

• Aturan kebalikan ke atas

Elektromagnet  adalah suatu alat yang memiliki sifat magnet yang ditimbulkan oleh 

arus listrik yang melalui suatu kumparan.
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B ( masuk 
)

kanan

F ( atas 
)

Faktor-faktor penentu besarnya kuat medan magnet pada electromagnet :

1. Kuat arus ( I ), I >> B >> 

2. Banyaknya lilitan ( N ), N >> B

3. Jenis inti yang digunakan

Alat yang bekerjanya berdasarkan electromagnet :  bel listrik, telepon, relay saklar 

otomatis.

Gaya Lorentz : Gaya yang terjadi akibat kawat berarus listrik yang berada di medan 

magnet.

arah  gaya  Lorentz  ditentukan  oleh  arah  medan 

magnet dan arah arus ( kaedah tangan kiri )

dengan catatan : B dan I sudutnya 900

Alat yang bekerja berdasarkan gaya Lorentz : motor listrik, alat ukur listrik.

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Sebatang besi lunak dapat menjadi bersifat magnet apabila ... 

A. besi tersebut terletak dalam medan magnet 

B. besi tersebut terletak di dekat sebuah kumparan 

C. besi tersebut terletak di luar medan magnet 

D. besi tersebut terletak di dekat sebuah sumber arus 

2. Medan  magnet  bumi  sesungguhnya  mempunyai  penyimpangan  dari 

medan magnet dwi kutub. Penyimpangan tersebut disebabkan ... 
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A. pengaruh dari dalam inti bumi yang meliputi daerah ribuan kilometer 

B. perubahan deklinasi 

C. bahan-bahan megnetik dan oksida besi didalam kerak bumi 

D. pengaruh dari radiasi 

3. Gambar yang menunjukkan arah garis gaya magnet yang benar 
bila dua kutub magnet salinG didekatkan adalah ...

           

4. Gambar yang benar untuk menunjukan arah garis gaya di sekitar 
arus listrik adalah ...

              

5. Gambar berikut merupakan magnet jarum yang didekatkan dengan 
magnet batang yang sudah ditentukan kutubnya.

Posisi kutub-kutub magnet jarum yang benar ditunjukkan oleh gambar ... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 
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D. 4 dan 1 

BAB XVIII

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Percobaan Faraday

Menentukan hubungan natara perubahan medan magnet dengan arus listrik.

Kesimpulannya :

Tegangan dan arus induksi dalam kumparan terjadi karena adanya perubahan kuat 

medan magnet ( garis gaya magnet ) di dalam kumparan.

 = ggl induksi ( Volt ) 

N = jumlah lilitan ( lilit )

ΔØ = perubahan garis gaya

Δt = selang waktu

Generator

Bagian-bagiannya : magnet tetap, kumparan, cincin ( komutator ), sikat karbon. Yang 

membedakan generator DC dan AC adalah komutatornya. Pada AC komutator ada 

2, pada DC 1 cincin dan cincin belah.

Transformer ( travo )

Adalah alat yang dapat mengubah tegangan listrik bolak-balik.

Sifat :

• Hanya berfungsi pada tegangan AC, DC tidak bisa.

• Tidak mengubah daya / energy ( P = C )
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Travo ada 2 :

• Step up travo ( Np < Ns, Vp < Vs, Ip > Is )

• Step down travo (Np > Ns, Vp > Vs, Ip < Is )

Hubungan jumlah lilitan ( N ), Tegangan ( V ), dan arus ( I ) :

p : primer

s : sekunder

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Supaya bpla lampu yang bertegangan 110V tidak putus kalau dipasang pada 

jaringan yang bertegangan 220V, maka kita harus memakai trafo yang jumlah 

lilitan ka watny a seperti ... 

       np       ns 

A. 1.000 2.000 

B. 2.000 1.000 

C. 2.000 2.000 

D.     a      2a 

2. Data perbandingan lilitan sekunder dan lilitan primer adalah sebagai berikut: 

I.  =       III.  = 0.5

II.  =      IV.  = 0.8

Yang merupakan jenis transformator step-up adalah ... 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 
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3. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memperbanyak jumlah lilitan kumparan 

2. memperbesar kumparan kawat 

3. memperbesar tegangah listrik arus searah 

4. mengurangi jumlah lilitan kumparan 

Cara-cara untuk mendapatkan medan magnet yang kuat pada elektromagnet 

adalah pernyataan ... 

A. 2 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 1 dan 4 

D. 1 dan 3 

4. Di bawah ini kegunaan induksi elektromagnetik, kecuali ... 

A. menimbulkan arus induksi 

B. mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah 

C. mengubah energi gerak menjadi energi listrik 

D. membangkitkan gaya gerak listrik induksi 

5. Sebuah transformator mempunyai 300 lilitan primer dan 150 lilitan sekunder. 

Bila  trafo  tersebut  dihubungkan  dengan  sumber  tegangan  200  volt,  maka 

besar tegangan yang keluar dari trafo adalah ... A. 10 volt 

B. 100 volt 

C. 300 volt 

D. 450 volt 
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BAB XIX

JAGAD RAYA DAN ISINYA

Matahari

• Bintang terdekat dengan bumi dengan segala akibatnya.

• Jarak bumi – matahari = 150 juta km ( satu satuan astronomi )

• Suhu permukaan ± 6000o K

Spektrum matahari :

• Sinar tampak (warna pelangi )

• Sinar tak tampak ( δ, α ( infra merah ), ultra ungu )

Unsur penyusun matahari : H ( 76,4 %), He ( 21,8 % ), O2 (0,8 % ), C ( 0,4% ) dll.

Energi matahari diperoleh melalui reaksi inti ( fusi ) di matahari.

Reaksinya :
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1 H1 + 1 H1 + 1 H1 + 1 H1         2 He4 + 2 1n0 + energy

Perhitungan energinya : E = m c2 c = 3 . 108 m/s2

Susunan matahari

inti

Gangguan matahari : gumpalan folosfer, bintik matahari

Gangguan pancaran gelombang radio, Aurora.

Sabuk Van Allen : sabuk yang mengelilingi bumi, terdiri dari partikel bermuatan listrik 

bentuknya seperti donat.

Gerak semu harian bintang penyebab rotasi dan revolusi bumi.

Bintang muncul 4 menit awal dari hari=hari sebelumnya, selisih 10.

Kecahayaan bintang dipengaruhi oleh : Ukuran bintang, jarak bintang dan suhu 

bintang.

Satuan kecahayaan bintang : magnetudo

Matahari menurut warnanya termasuk golongan G suhu 55000 K.

Jarak bintang-bumi dapat ditentukan dengan metode Paralak, 1 Parsek = 3,26 x 1013 

km.

Materi bintang dapat diketahui dari spectrum bintang,
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Fotosfera ( yang 
bercahaya )

Kromosfera ( lapisan gas di luar 

Korona ( lapisan gas tipis di luar kromosfera )

Hanya dapat dilihat bila terjadi gerhana matahari total, 



GALAKSI

Galaksi : kelompok bintang yang jumlahnya bermilyaran

Galaksi kita : Bima sakti ( bentuk seperti cakram )

Contoh galaksi lain :

• Magelland ( yang terdekat dengan bimasakti)

• Andromeda

LITOSFER

Litotosfer bumi ada 3 : Litosfer, Hidrosfer, dan Atmosfer.

Macam batuan : beku, sedimen, dan malihan.

Batuan beku terdiri dari : beku dalam, korok, leleran ( terjadi pembekuannya ) asam, 

basa, menengah ( sifat bahan kimianya ).

Contoh batuan malihan : pualam / marmer, sabak, grafit, genes.

Vulkanisme : naiknya magma dari perut bumi.

Erupsi : naiknya magma ke permukaan bumi.
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Intrupsi : naiknya magma menyusup ke kerak bumi.

Macam-macam gempa : Tektonik, Vulkanik, tumbukan, longsoran.

Pusat gempa disebut Hiposentrum, tanah diatas permukaan gempa disebut 

episentrum.

Satuan kekuatan gempa : skala richter.

Bahan tambang berupa :

• Biji ( timah, besi, perak dll )

• Mineral ( gamping, fosfat, silikat )

Sumber tenaga : batubara, minyak bumi, air dll

Erosi : pengikisan tanah oleh air.

Abrasi : pengikisan tanah oleh air laut.

Sedimentasi : pengendapan tanah di muara sungai, bendungan dll

HIDROSFER

Laut :air yang menutupi permukaan bumi yang cukup luas.

Lautan : laut yang luas.

Jenis-jenis laut : samudera, laut tepi, laut tengah, selat, teluk.

Kadar garam :

Faktor yang mempengaruhi :

• Letak laut dipermukaan bumi ( letak lintang )

• Curah hujan

• Muara sungai

• Penguapan air laut

Kerapatan air laut ditentukan oleh  : massa jenis dan suhu.

Macam-macam nama dasar laut : paparan benua, lereng benua, cekungan, palung 

laut, gunung laut.
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Atol  : pulau karang yang berbentuk melingkar, karena pulau tengah tenggelam.

Lagina : laut di tengah atol.

Ambang laut : dasar laut yang memisahkan suhu air laut yang berbeda.

Macam-macam danau : Dolina ( kapur ), danau tektonik, danau kawah.

Gieser : semburan air panas ke permukaan bumi ( Cisolok, Purwodadi ).

Travertin : air muncul keprmukaan tanah di tanah kapur.

ATMOSFER

Lapisan Atmosfer : Triposfer, Stralosfer, Mesosfer, Termosfer, dan Exosfer.

Cuaca terjadi di lapisan Troposfer.

Unsur-unsur cuaca : suhu, tekanan udara, kelembaban udara, arah dan kecepatan 

angin, awan, curah hujan.

Macam-macam awan : Cumulus, Stratus, Cirus.

Cumulus yang menyebabkan hujan.

Daur Hidrologi : proses putaran air alam.

Ionosfera : lapisan pemantula gelombang radio ( kecuali TV, FM ).

Ozon : lapisan pada Stratosfer yang terdiri dari O3 yang berfungsi menyerap sinar 

Ultraviolet.

Gas limbah pabrik, metana dapat merusak Ozon dilangit.

LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Lapisan atmosfera yang suhunya paling tinggi ialah ...

A. ionosfera 

B. mesosfera 
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C. stratosfera 

D. troposfera 

2. Yang menyebabkan gerakan vertikal air laut ialah ... 

A. perbedaan kadar garam 

B. perbedaan suhu 

C. keceparan angin 

D. perbedaan letak laut

3. Pernyataan di bawah ini merupakan gejala vulkanisme adalah ...

A. sumber panas bumi 

B. timbulnya mata air panas 

C. naiknya magma kepermukaan kulit bumi 

D. timbumya mata air di lereng gunung 

4. Berikut ini adalah contoh-contoh batuan malihan kecuali ... 

A. batu granit 

B. batu pualam 

C. batu sabak 

D. batu grafit 

5. Pernyataan di bawah ini yang merupakan susunan matahari kita: 

(1) fotosfer, inti matahari, kromosfer, korona 

(2) kromosfer, fotosfer, inti matahari, korona 

(3) korona, fotosfer, kromosfer, inti matahari 

(4) inti matahari, fotosfer, korona, kromosfer 

Urutan lapisan matahari di atas yang benar adalah ... 

A. (4) 
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B. (3) 

C. (2) 

D. (1) 
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BAB XX

DASAR-DASAR ELEKTRONIKA

A. Resistor 

Fungsi : mengatur besarnya arus listrik yang masuk dalam rangkaian.

Simbol : 

Besaran : hambatan listrik satuannya : 1 kΩ = 1000 Ω, 1 M = 1.000.000 Ω

Macam-macam resistor :

• Resistor tetap

• Resistor variable ( potensiometer )

• Thermistor, terdiri dari PTC dan NTC

• LDR ( Light Dependen Resistor )

Cara menentukan nilai hambatan :

• Alat Ohmeter

• Hukum Ohm

• Kode warna, aturannya :

Hi, Co, Me, O, Ku, Hi, Bi, U, A, Pu ( 0, 1, 2, ………, 9 )

Gelang I dan II cukup ditulis dengan kode warna, misalnya merah = 2. Gelang III 

menyatakan 10 nilai kode warna, misalnya merah 102 = 100. Warna toleransi = 

5 %, perak 10%, tidak berwarna 20%.
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C

Besaran-besaran yang perlu dicari : nilai tetap hambatan , toleransi 

( Tol ), nilai toleransi ( ΔR ), hambatan mak ( R max ), hambatan minimum ( R 

min ) dan kisaran hambatan R max < R < R max.

B. Kapasitor 

Fungsi : menyimpan muatan ( energy listrik ).

Sifatnya : meneruskan arus AC, menahan arus DC.

Simbol : 

Besaran : kapsitas kapasitor satuan Farad ( F ) atau induktansi kapasitif satuan 

Ω ( 1 μ = 10-6 F, 1 n F = 10-9 )

Macam-macam  kapasitor  :  kapasitor  elektrolit,  Kapasitor  variable,  Kapasitor 

tetap, Kapasitor keramik ( non polar ).

Rumus dalam Kapasitor ;

 Kapasitor seri

 Kapasitor pararel

C. Induktor

Fungsi : membatasi besarnya arus bolak-balik yang diperlukan oleh komponen 

lainnya.

Sifatnya : meneruskan arus DC, menahan arus AC, f << R <<.
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Macamnya : kumparan inti : udara, besi, ferit.

Induktansi : induktansi satuan Hendry ( H )

Induktansi induktif satuan ( Ohm / Ω ) bila dibubuhkan arus AC.

D. Dioda ( D )

Fungsi : mengubah arus AC menjadi arus DC.

Sifatnya : hanya dapat dialairi arus dalam satu arah saja.

Fungsi khusus : komponen utama dalam penyearah setengah gelombang dan 

penyearah gelomang penuh.

Diode dibuat dari suatu bahan yang disebut : Semikonduktor

Ciri-ciri :

1. Nilai hambatannya antara nilai hambatan isolator dan konduktor.

2. Makin tinggi suhu nilai hambatannya makin kecil dan sebaliknya.

Semi konduktor ada 2 type : S.K jenis N  ( Kelebihan electron )

S.K jenis P ( kelebihan hole / kekurangan electron )

Proses pembuatan semi konduktor melalui peristiwa dopping ( mengotori ).

Simbol :

Penyearah setengah gelombang.

Penyearah gelombang penuh ( adaptor )
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E. Transistor ( Tr )

Fungsinya : 

 Penguat getaran listrik

• Saklar otomatis ( alarm kebakaran )

• Pembagi tegangan.

Simbol :

B : basis

C : Colector

E : Emitor

Prinsip pembagi tegangannya sebagai berikut :

Langkah-langkah :

1) Hitung : RS = R1 + R2 + R3

2) Hitung : I = 

3) V1 = I . R1, V2 = I . R2,  V3 = I . R3
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LATIHAN

I. Pilihan Ganda

1. Transistor jenis pnp di bawah ini adalah ...

              

2. Perhatikan simbol koniponen dasar elektronika berikut ini!

Gambar simbol di atas merupakan simbol …

A. Register

B. Kapasitor

C. Dioda

D. Transistor.

3. Sebuah resistor mempunyai susunan warna cokelat, merah, hijau, emas, maka 

nilai resistansi resistor tersebut adalah ... 

A. 1200 kΩ 

B. 1200 Ω 

C. 120 Ω 

D. 12 Ω 

4. Fungsi trafo adalah untuk ... 

A. mengubah tegangan dan daya 

B. mengubah tegangan arus bolak balik 

C. pengatur tegangan arus searah 
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D. membuat arus searah menjadi bolak balik 

5. Berdasarkan gambar resistor di samping ini, maka resistansinya adalah ...

A. 542 Ω + 10% 

B. 542 Ω + 20% 

C. 5400 Ω + 5%

D. 5400 Ω + 20% 
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