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Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
sbl2dinamis 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
Listrik Dinamis 

 
Arus Listrik dan Beda Potensial Listrik 
1. Arus Listrik 
 Arus listrik adalah banyaknya muatan yang 

mengalir tiap sekon. 
 

 
t

QI =    atau   
t

enI .
=  

 
I = kuat arus (Ampere) 
n = jumlah electron  
e = muatan electron (1,6 x 10-19) 
Q = muatan (C) 
t = waktu (s) 

 
 Amperemeter adalah alat untuk mengukur 

kuat arus listrik. 
 

 
 
2. Beda Potensial  
 Besarnya beda potensial akan mempengaruhi 

banyak muatan yang mengalir dalam suatu 
penghantar. 

 
 VeW .=  
  
 W = Energi (joule) 
 V = Beda potensial (V) 
 e =  muatan elektron = 1,9 x 10-19 C 

Hukum Ohm dan Hukum I Kirchhoff 
 
Hukum Ohm 
1 ohm didefinisikan sebagai hambatan yang 
digunakan dalam suatu rangkaian yang dilewati 
kuat arus sebesar 1 ampere dengan beda potensial 
1 volt. 
 
V = I . R 
 
R = Hambatan (Ω ) 
 
Ampere 
Definisi satu ampere adalah satu coulomb muatan 
yang bergerak melalui sebuah titik dalam satu 
sekon. 
 
Hambatan, Konduktor, Semikonduktor, dan 
Isolator 
 

 
 
Hambatan Kawat  
 

A
lR r=  

 
R = hamabatan  
r   = hambat jenis  
l =  panjang kawat (m) 
A = luas penampang kawat 
 
Hukum I Kirchhoff 
1. Rangkaian Listrik 
 Rangkaian listrik ada dua macam yaitu 

rangkaian listrik terbuka dan rangkaian 
listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka 
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adalah rangkaian listrik yang memiliki ujung-
ujung rangkaian. 

 

  
Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah 
rangkaian listrik yang tidak memiliki ujung-
ujung rangkaian. 

  
 
 Rangkaian Seri 

Misal tiga buah hambatan yang masing-
masing R1, R2, dan R3 dirangkai seri. 

  
Kuat arus yang mengalir dalam setiap 
hambatan sama, tetapi beda potensialnya 
berbeda 

 
 Rangkaian Paralel 

  
 

  
 
 Beda potensial setiap hambatan sama tetapi 

arus yang mengalir berbeda 
 
 
 

Rangkaian Hambatan Listrik 
1. Rangkaian Hambatan Seri 

  
  
 
 

2. Rangkaian Hambatan Paralel  
 (Rangkaian Bercabang) 

  
 

  
 

 Penerapan Hukum Ohm dan Hukum I 
Kirchhoff 

  
Sebuah rangkaian listrik sederhana yang 
terdiri atas sebuah hambatan luar, R, sumber 
tegangan, E, dan hambatan dalam r 

 
 Rangkaian Seri maka, 
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 Rangkaian Paralel maka, 

   
 

Energi dan Daya Listrik 
 
A. Energi Listrik 
 

  
 
 Di dalam sebuah rangkaian diberi beda 

potensial V sehingga mengalirkan muatan 
listrik sejumlah Q dan arus listrik sebesar I, 

  

  
 

W = Energi (Joule) 
Q = muatan (C) 
V = tegangan (V) 
I = kuat arus (A) 
t = waktu (s) 

 
B. Daya Listrik 
 Usaha yang dilakukan dalam satuan waktu 

disebut daya, P. 
  

  
 
 P = daya (watt) 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
Soal Pilihan Ganda  
1. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap 

detik melalui suatu penghantar dinamakan . . .  
a. arus elektron 
b. kuat arus 
c. arus listrik 
d. kapasitas 
 

2. Arus listrik dapat mengalir dalam suatu 
rangkaian tertutup, jika . . . . 
a.  terdapat hambatan 
b.  terdapat beda potensial di antara dua titik 
c. dipasang sumber tegangan sehingga 

potensialnya menjadi sama 
d.  dipasang sakelar 
 

3. Perbedaan antara arus listrik dan kuat arus 
listrik, yaitu . . . . 
a.  arus listrik memiliki arah sedangkan kuat 

arus listrik tidak 
b.  arus listrik besaran skalar sedangkan kuat 

arus listrik besaran vektor 
c.  keduanya memiliki arah yang berlawanan 

d.  arus listrik terjadi dari muatan sedangkan 
kuat arus listrik terjadi dari elektron 

 
4. Ani mengukur besar arus yang lewat pada 

suatu penghantar. Ternyata ia dapatkan hasil 
36 miliampere. Data yang diperoleh Ani ini 
setara dengan . . . . 
a. 3,6 x 10–3 ampere 
b. 3,6 x 10–2 ampere 
c. 3,6 ampere 
d. 36 ampere 
 

5. Muatan listrik sebesar satu coulomb yang 
mengalir selama satu detik disebut . . . . 

 a. satu farad 
b. satu coulomb detik 
c. satu ohm 
d. satu ampere 
 

6. Ali melakukan percobaan, ia mendapatkan 
hasil pengukuran besar arus listrik yaitu 4,2 
mikroampere. Hasil ini setara dengan . . . . 
a. 4,2 × 10–6 A 

http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/
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b. 4,2 × 10–5 A 
c. 4,2 A 
d. 42 A 
 

7. Seorang anak hendak mengukur besar arus 
yang mengalir melalui bola lampu pijar 
menggunakan amperemeter. Maka 
amperemeter dan lampu pijar harus disusun 
secara . . . . 
a. campuran 
b. seri 
c. paralel 
d. seri dan dapat pula paralel 
 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
1)  Aliran arus listrik dari potensial tinggi ke 

rendah. 
2)  Aliran arus listrik selalu melawan arah 

aliran elektron. 
3)  Besarnya arus listrik tidak dapat diukur. 
4) Arus listrik mengalir memerlukan 

penghantar. 
Pernyataan di atas yang benar adalah . . . . 
a. 1, 2 
b. 1, 2, dan 3 
c. 1, 2, dan 4 
d. 1, 2, 3, dan 4 
 

9. Selama sepuluh detik banyaknya muatan 
listrik yang mengalir dalam penghantar 
sebesar 20 coulomb, maka kuat arus 
listriknya . . . . 
a. 200 ampere 
b. 20 ampere 
c. 10 ampere 
d. 2 ampere 
 

10.  240 coulomb muatan listrik mengalir melalui 
penghantar selama t detik. Apabila besar arus 
yang timbul 2 ampere. Maka t adalah . . . . 
a. 2 menit 
b. 4 menit 
c. 12 menit 
d. 120 menit 
 

11. Dalam sebuah penghantar yang mempunyai 
hambatan 400 ohm, mengalir arus listrik 
sebesar 250 miliampere. Besar beda potensial 
pada kedua ujungnya adalah . . . . 
a. 100 V 
b. 200 V 
c. 400 V 
d. 100.000 V 
 

12. Apabila V = beda potensial, I = arus listrik 
dan R = hambatan suatu penghantar, maka 
hubungan yang benar antara ketiga besaran 
tersebut adalah . . . . 
a. I = V. R 
b. I = V/R 
c. I = V + R 
d. I = V – R 
 

13. Sebuah penghantar memiliki beda potensial 
antara ujung-ujungnya sebesar 200 volt. 
Apabila hambatan penghantar tersebut 40 
ohm, maka besar arus yang melalui 
penghantar adalah . . . . 
a. 0,5 ampere 
b. 5 ampere 
c. 10 ampere 
d. 15 ampere 
 

14. Hambatan sebuah penghantar memiliki beda 
potensial 100 volt dan mengalir arus listrik 
500 miliampere adalah . . . . 
a. 50 ohm 
b. 100 ohm 
c. 200 ohm 
d. 50.000 ohm 
 

15. Bahan atau zat yang mudah menghantarkan 
arus listrik disebut . . . . 
a. isolator 
b. semikonduktor 
c. konduktor 
d. stator 
 

16. Tersedia bahan sebagai berikut. 
1) Perak 
2) Emas 
3) Mika 
4) Plastik 
5) Tembaga 
Di antara bahan yang termasuk isolator 
adalah . . . . 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 2 dan 5 
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17. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Jika besar arus I = 8 A, I1 = I2 = 2 A, I5 = 3 
A, maka besar arus I3 dan I6 adalah . . . . 
a. 2 A, 3 A 
b. 3 A, 2 A 
c. 5 A, 4 A 
d. 4 A, 5 A 
 

18. Besar arus listrik di setiap titik pada 
rangkaian seri adalah . . . . 
a. sama 
b. tidak sama 
c. belum tentu sama 
d. berubah-ubah 
 

19. Jumlah kuat arus yang masuk titik 
percabangan sama besar dengan jumlah kuat 
arus yang keluar dari titik percabangan. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum . . .  
a. Newton 
b. Kirchhoff 
c. Faraday 
d. Boyle 
 

20.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Maka besar hambatan pengganti rangkaian 
adalah . . . . 
a. 4 Ω 
b. 6 Ω 
c. 8 Ω 
d. 10 Ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  Tiga lampu sejenis dirangkai seperti gambar 
berikut. 

  
Jika sakelar ditutup, pernyataan berikut yang 
tidak tepat adalah .... 
a.  voltmeter V3 menunjukkan lebih besar 

daripada V1 
b.  lampu L3 menyala lebih terang daripada 

lampu L1 dan L2 
c. lampu L1 dan L2 tetap menyala, 

walaupun lampu L3 padam 
d.  kuat arus yang mengalir pada lampu L1 

sama dengan lampu L3 
 

22.  Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah .... 
a.  kuat arus listrik berbanding terbalik 

dengan waktu 
b.  muatan listrik berbanding terbalik dengan 

waktu 
c.  kuat arus listrik berbanding lurus dengan 

muatan 
d.  muatan listrik berbanding lurus dengan 

kuat arus dan waktu 
 

23.  Muatan listrik 4.500 C mengalir melalui 
penghantar selama 15 menit. Kuat arus listrik 
yang melalui penghantar adalah .... 
a. 0,3 A 
b. 2 A  
c. 3 A 
d. 5 A 
 

24.  Arus listrik 500 mA mengalir selama 5 menit, 
maka muatan listrik yang mengalir adalah .... 
a. 500 C  
b. 100 C  
c. 150 C 
d. 2.500 C 
 

25.  Pada sebuah penghantar mengalir arus listrik 
250 mA. Jika muatan yang mengalir 5.000 C 
membutuhkan waktu selama .... 
a. 20 s  
b. 4.750 s  
c. 5.250 s 
d. 20.000 s 
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26.  Perhatikan tabel berikut. 

  
Jenis kawat yang paling baik untuk 
menghantar arus listrik adalah logam .... 
a.A 
b.B 

 c.C 
 d.D 
 
27. Perhatikan gambar berikut ! 

  
Jika S ditutup, kejadian yang benar pada 
rangkaian di atas adalah .... 
a.  lampu A menyala paling terang, lampu B 

dan lampu C redup 
b.  lampu B menyala paling terang, lampu A 

dan lampu C redup 
c.  lampu A, lampu B, dan lampu C menyala 

berbeda-beda 
d.  lampu A, lampu B, dan lampu C menyala 

sama terang 
 

28.  Perhatikan tabel berikut. 

  
Berdasarkan tabel di atas yang menghasilkan 
kuat arus paling besar adalah .... 
a. 1  
b. 2  
c. 3 
d. 4 
 

29.  Seorang siswa memiliki hambatan duavbuah 
sebesar 180 Ω , dua buah hambatanv60 Ω 
dan tiga buah 90 Ω . Untuk 
menggantivhambatan yang terbakar 30 Ω , 
makavyang dilakukan siswa berikut benar 
kecuali .... 
a.  menyusun paralel hambatan 180 Ω , 60 

Ω dan 90 Ω masing-masing dua buah. 
b.  menyusun paralel hambatan 180 Ω dan 

90 Ω masing-masing dua buah 
c.  menyusun paralel dua buah hambatan 60 

Ω 
d. menyusun paralel tiga buah hambatan 90 

Ω 
 

30.  Perhatikan gambar berikut. 

  
Jika VPS = 24 volt maka pernyataan berikut 
benar, kecuali .... 
a. I = 0,4 A dan VPQ = 6 V 
b.VQR = 10 V dan VPQ = 6 V 
c. I = 0,4 A dan VRS = 8 V 
d.VPQ = 10 V dan VRS = 6 V 
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