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A. Muatan Listrik 
 Teori atom Dalton, Thompson, Rutherford 

dan Bohr. Secara umum dapat dijelaskan 
bahwa: 
1. Benda terdiri atas atom-atom sejenis. 
2.  Setiap atom terdiri atas sebuah inti yang 

dikelilingi oleh satu atau lebih elektron. 
3. Inti atom bermuatan positif, elektron 

bermuatan negatif. 
4.  Inti atom terdiri atas proton yang 

bermuatan positif dan netron yang tidak 
bermuatan listrik. 

 

 
Deret benda tersebut menunjukkan bahwa benda 
akan memperoleh muatan negatif bila digosok 
dengan sembarang benda di atasnya, dan akan 
memperoleh muatan positif bila digosok dengan 
benda di bawahnya. Deret semacam ini dinamakan 
deret tribolistrik 

 

Bahan-bahan Hasil Proses 

Kaca - Kain Sutera Kaca (+), Sutera (−) Elektron dari kaca berpindah 
ke kain sutera 

Mistar plastik - Kain wool Mistar plastik (−), Kain 
wool (+) 

Elektron dari kain wool 
berpindah ke mistar plastik 

Sisir - Rambut Manusia Sisir (−), Rambut 
Manusia (+) 

Elektron dari rambut manusia 
berpindah ke sisir 

Penggaris/mistar plastik - 
Rambut manusia 

Penggaris (−), Rambut 
Manusia (+) 

Elektron dari rambut manusia 
berpindah ke penggaris 

Balon - Kain Wool Balon (−), Kain Wool 
(+) 

Elektron dari kain wool 
berpindah ke balon 

Ebonit - Kain Wool Ebonit (−), Kain Wool 
(+) 

Elektron dari kain wool 
berpindah ke ebonit 
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B. Hukum Coulomb 

  

2
21.

r
qqkF =  

F = gaya coulomb (N) 
K = konstanta (9.109 Nm2/C2) 
q = besar muatan (C) 
r = jarak antar muatan (m) 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Menurut deret tribolistrik, jika emas (Au) 

digosok dengan kain wol, maka emas akan . . 
. . 
a. bermuatan positif 
b. bermuatan negatif 
c. netral 
d. mungkin positif, mungkin negatif 
 

2. Sebuah benda akan bermuatan positif bila . . . 
. 
a.  kelebihan elektron 
b.  kekurangan elektron 
c.  kekurangan proton 

d.  jumlah proton sama dengan jumlah 
elektron 

 
3. Sebuah benda akan bermuatan negatif bila . . 

. . 
a.  kelebihan elektron 
b.  kekurangan elektron 
c.  kekurangan proton 
d.  jumlah proton sama dengan jumlah 

elektron 
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4. Jika di dalam suatu benda terdapat 
keseimbangan antara jumlah proton dengan 
jumlah elektron, maka benda tersebut . . . . 
a. bermuatan positif 
b. bermuatan negatif 
c. netral 
d. kadang-kadang bermuatan positif 
 

5. Jika dua muatan listrik sejenis didekatkan 
akan tolak-menolak dan bila tidak sejenis 
didekatkan akan tarik-menarik. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan . . . . 
a. hukum Ohm 
b. hukum Kirchoff 
c. hukum Newton 
d. hukum Coulomb 
 

6. Pada hukum Coulomb besar gaya tarik atau 
gaya tolak antara dua muatan berbanding 
terbalik dengan . . . . 
a. besar muatan masing-masing 
b. kuadrat muatan masing-masing 
c. jarak antara dua muatan 
d. kuadrat jarak antara dua muatan 
 

7. Satuan sistem internasional gaya Coulomb 
adalah . . . . 
a. meter  
b. newton  
c. coulomb 
d. Nm2/C2 

 
8. Satuan sistem internasional muatan listrik 

adalah . . . . 
a. coulomb  
b. farad  
c. ampere 
d. mikrocoulomb 
 

9. Benda yang kelebihan elektron akan 
bermuatan .... 
a. negatif  
b. positif  
c. netral 
d. positron 
 

10.  Inti atom terdiri atas .... 
a. proton dan elektron 
b. proton dan neutron 
c. neutron dan elektron 
d. proton, neutron, dan elektron 
 
 
 

11.  Muatan yang beredar mengelilingi inti atom 
disebut .... 
a. elektron  
b. proton  
c. neutron 
d. positron 
 

12.  Benda X bermuatan positif dan benda Y 
bermuatan negatif. Jika kedua benda saling 
berdekatan maka .... 
a. benda X dan Y akan tarik-menarik 
b. benda X dan Y akan tolak-menolak 
c. benda X menolak benda Y 
d. benda X dan Y tidak terjadi interaksi 
 

13.  Benda dikatakan bermuatan positif jika .... 
a. dapat menarik benda lain 
b. kekurangan proton 
c. kelebihan elektron 
d. kekurangan elektron 
 

14.  Kaca yang semula netral setelah digosok 
dengan kain sutra akan .... 
a.  kekurangan elektron 
b.  kelebihan elektron 
c.  mempunyai jumlah elektron dan proton 

sama 
d.  kekurangan neutron 
 
 

15.  Benda dikatakan netral jika .... 
a.  jumlah proton lebih banyak daripada 

elektron 
b.  jumlah elektron lebih banyak daripada 

proton 
c.  jumlah proton sama dengan jumlah 

elektron 
d. jumlah neutron sama dengan jumlah 

proton 
 

16.  Berikut ini yang bukan gejala listrik statis 
adalah .... 
a.  balon menempel di dinding setelah 

digosokkan ke rambut 
b.  bulu badan tertarik oleh pakaian yang 

baru saja diseterika 
c.  kedua telapak tangan terasa panas setelah 

saling digosokkan 
d. ujung sisir mampu menarik serpihan 

kertas setelah digunakan untuk bersisir 
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17.  Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan 
yang saling berdekatan disebut .... 
a. gaya Lorentz  
b. gaya Coulomb  
c. gaya gravitasi 
d. gaya magnet 
 

18.  Pemisahan muatan listrik positif maupun 
negatif pada benda netral akibat pengaruh 
benda bermuatan listrik di dekatnya disebut 
.... 
a. induksi elektromagnetik 
b. induksi listrik 
c.GGL induksi 
d. arus induksi 
 

19.  Alat yang digunakan untuk menimbulkan 
muatan listrik yang besar disebut .... 
a. dinamo 
b. generator 
c. transformator 
d. accumulator 
 

20.  Elektroskop (alat untuk mengetahui jenis 
muatan listrik) dalam keadaan netral didekati 
benda yang bermuatan negatif, daun 
elektroskop akan .... 
a.  membuka, karena kedua daun bermuatan 

positif 
b.  membuka, karena kedua daun bermuatan 

negatif 
c.  menutup, karena kedua daun bermuatan 

positif 
d.  menutup, karena kedua daun bermuatan 

negative 
 

21.  Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan 
kepala elektroskop yang bermuatan negatif. 
Pada elektroskop terjadi …. 
a.  daun elektroskop bertambah mekar 
b.  daun elektroskop menguncup 
c.  dinding elektroskop bermuatan positif 
d.  bunga api terbentuk antara batang kaca 

dengan kepala elektroskop 
 

22.  Sebatang plastik bermuatan negatif 
didekatkan elektroskop bermuatan negatif. 
Jika kepala elektroskop disentuh dengan jari 
maka .... 
a. daun elektroskop kembali seperti semula 
b. daun elektroskop bertambah mekar 
c. daun elektroskop tidak berubah 
d. daun elektroskop menguncup 
 

23.  Salah satu faktor yang memengaruhi 
besarnya gaya Coulomb adalah …. 
a. jarak kedua muatan 
b. jenis kedua muatan 
c. arah kedua muatan 
d. bentuk kedua muatan 
 

24.  Awan-awan di langit dapat bermuatan listrik, 
karena …. 
a.  awan menerima muatan dari lapisan 

ionosfer 
b.  awan menerima muatan dari partikel-

partikel udara di sekitarnya 
c.  partikel-partikel awan bergesekan dengan 

partikel udara 
d.  uap air yang mengalami kondensasi 

membentuk awan bermuatan 
 

25.  Pernyataan berikut yang tidak menerangkan 
muatan listrik statis dengan benar adalah …. 
a.  bahan yang netral memiliki jumlah 

muatan positif dan negatif yang sama 
b.  muatan listrik statis tidak dapat mengalir 

secara bebas 
c.  bahan netral yang kehilangan electron 

akan bermuatan negatif 
d.  pemindahan elektron terjadi pada benda 

netral yang digosok 
 

26.  Kumpulan muatan listrik pada suatu benda 
disebut .... 
a. listrik dinamis 
b. listrik statis 
c. kuat arus 
d. energi 
 

27.  Kilat merupakan perpindahan ... ke bumi. 
a. proton  
b. elektron  
c. neutron 
d. nukleon 
 

28.  Suatu benda bermuatan positif jika benda itu 
…. 
a. kehilangan elektron 
b. mendapatkan elektron 
c. mendapatkan proton 
d. mendapatkan neutron 
 

29.  Benda-benda yang dapat menghantarkan 
listrik disebut .... 
a. konduktor 
b. isolator 
c. semikonduktor 
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d. salah semua 
 

30.  Penggaris plastik bermuatan negative 
didekatkan pada sepotong kertas. Kertas 
tersebut ditarik menuju penggaris. Kejadian 
ini menunjukkan saat itu pada kertas tersebut 
terjadi …. 
a. isolasi 
b. induksi 
c. konduksi 
d. pengosongan muatan 
 

31.  Terdapat 4 buah benda bermuatan listrik A, 
B, C, dan D. Benda A dengan B tarik 
menarik, B dengan C tolak menolak, dan C 
dengan D tarik menarik. Jika benda A 
ternyata adalah batang kaca yang telah 
digosok dengan kain sutera, pernyataan 
manakah yang benar? 
a.  B dan C bermuatan negatif, D bermuatan 

positif. 
b.  B dan C bermuatan positif, D bermuatan 

negatif. 
c.  B bermuatan positif, C dan D bermuatan 

negatif. 
d.  B bermuatan negatif, C dan D bermuatan 

positif. 
 

32.  Alat pendeteksi muatan listrik adalah .... 
a. termometer 
b. termoskop 
c. elektroskop 
d. isolator 
 

33.  Satuan muatan listrik adalah .... 
a. kg 
b. coulomb 
c. joule 
d. watt 
 

34.  Benda yang kekurangan elektron disebut .... 
 a. bermuatan positif 
 b. bermuatan negatif 
 c. netral 
 d. bermuatan neutron 
 
35.  Berikut ini adalah cara-cara yang dapat 

dilakukan untuk membuat muatan listrik 
statis, kecuali .... 

 a. menggosok dan konduksi 
 b. induksi dan konklusi 
 c. menggosok dan induksi 
 d. konduksi dan induksi 
 

 


