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LISTRIK DINAMIS
A. PENGANTAR
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan memiliki kompetensi
3.5 Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik
dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai
upaya menghemat energi listrik
4.5 Menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik
SKL UN SMP yang terkait dengan materi Pengukuran adalah sebagai berikut.
1. Peserta didik dapat menghitung salah satu besaran pada rangkaian listrik
2. Peserta didik dapat menghitung daya/energi alat listrik berdasarkan pemakaiannya
B. TUJUAN
Tujuan ini minimal ada TIGA.
Peserta Diklat mampu merumuskan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan
konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik
1. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi
yang berkaitan dengan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik dan sumber
energi listrik
2. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan
indikator.
C. URAIAN MATERI
LISTRIK DINAMIS
Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendengarkan radio, menonton televisi,
menggunakan kulkas, setrika listrik dan lain-lain. Penggunaan alat-alat tersebut
memerlukan listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik.
Listrik dibedakan menjadi listrik statis dan listrik dinamis Listrik statis telah kita pelajari pada
modul 8 sedangkan pada modul 9 kita akan mempelajari listrik dinamis.
Arus Listrik
Listrik dinamis atau elektrodinamika berkaitan dengan dengan muatan listrik yang
bergerak atau arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan kontinyu. Arus listrik analog
dengan aliran air. Aliran air terjadi jika ada perbedaan ketinggian atau perbedaan energi
potensial. Air mengalir dari tempat tinggi (energi potensial tinggi) ke tempat yang rendah
(energi potensial rendah). Demikian halnya arus listrik mengalir karena adanya perbedaan
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potensial listrik V (V positif dan V negatif). Perbedaan potensial listrik dalam rangkaian listrik
ditimbulkan oleh Gaya Gerak Listrik (GGL) dalam sumber arus listrik (misalnya baterai).

a

b

c

Gambar.1 Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan
potensial listrik dan rangkaian tertutup

Arus ini mengalir pada suatu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik yang disebut
konduktor. Suatu bahan disebut bersifat konduktif (bahan konduktor) jika di dalamnya
terdapat cukup banyak muatan (elektron) bebas. Lawan dari konduktor adalah isolator yaitu
bahan yang sukar mengalirkan arus listrik karena kurang atau tidak memiliki elektron bebas.
Logam pada umumnya adalah konduktor karena mudah memiliki elektron bebas.
Sedangkan bahan bukan logam pada umumnya adalah isolator karena sukar memiliki
elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada satu inti atom, atau
meskipun terikat, ia merupakan elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya
mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Elektron bebas ini kemudian, yang akan “mengalir”
dalam bahan (kawat) apabila ada perbedaan potensial diantara dua titik pada kawat.
Elektron-elektron dalam kawat yang memiliki benda potensial mengalir dari potensial yang
lebih rendah (-) ke potensial yang lebih tinggi (+) (Namun dalam baterai yang terjadi justru
sebaliknya).
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa arus listrik merupakan gerakan kelompok
partikel bermuatan listrik dalam arah tertentu. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu
konduktor adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah (berlawanan arah dengan gerak
elektron).
Kuat Arus Listrik
Pernahkah Anda mendengar kata kuat arus listrik? Coba diingat! Di rumah Anda lampu
menyala disebabkan oleh aliran listrik dalam rangkaian arus bolak-balik. Jika Anda
menghubungkan lampu listrik kecil dan baterai dengan kabel, apa yang terjadi? Lampu akan
menyala, yang disebabkan oleh aliran listrik dalam rangkaian arus searah.
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Gambar.2 Kuat arus listrik ditentukan oleh jumlah muatan yang menembus
luas penampang penghantar tiap detik.

Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar.
Seperti yang akan dibahas lebih lanjut, arah arus listrik (I) yang timbul pada penghantar
berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang
menembus suatu penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu disebut
sebagai kuat arus listrik.
Dengan demikian kuat arus listrik (I) didefinisikan sebagai “jumlah muatan listrik yang
menembus penampang konduktor tiap satuan waktu; atau banyaknya muatan yang
mengalir dalam satu detik”, sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai :
…………………………………………………………………..

1

I = kuat arus (ampere / A)
Q = muatan listrik (coulomb / C)
t = waktu (sekon / s)
Satuan dari kuat arus listrik dalam sistem Internasional (SI) adalah Coulomb/detik atau
Ampere (A). Satu ampere dapat diartikan sebagai satu coulomb muatan yang bergerak
melalui luas penampang lintang dalam interval waktu satu detik. Satuan arus listrik yang
lebih kecil sering dinyatakan dalam miliampere dan mikroampere.
Dari definisi kuat arus dapat dipahami bahwa makin banyak jumlah muatan listrik
(elektron) yang bergerak, makin besar pula kuat arusnya. Demikian juga makin besar luas
penampang penghantar makin banyak arus elektron yang mengalir. Selain karena pengaruh
luas penampang kuat arus listrik ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya seperti beda
potensial listrik pada penghantar dan jenis penghantar.
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat dan malah menikmati hasil pancaran
sinar yang dihasilkan oleh serangkaian arus listrik. Tahukah Anda bagaimana aliran listrik itu
terjadi? Hal tersebut terjadi akibat lampu pijar dalam rangkaian listrik tertutup yang berarti
bahwa arus listrik dapat mengalir dari sumber energi (baterai), menuju ke lampu pijar dan
berubah menjadi energi panas dan cahaya. Hal penting yang perlu dilihat baik baterai
maupun lampu pijar mempunyai dua terminal untuk membentuk hubungan tertutup. Pada
gambar 9.3, gambar manakah yang benar? Mengapa?
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Gambar 3 Rangkaian bola lampu pijar dan baterai

Hukum Ohm
Sebagaimana disinggung di muka, arah dari arus listrik berlawanan dengan arah
mengalirnya elektron, ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan.
Arus listrik sebenarnya adalah aliran partikel bermuatan negatif (elektron bebas).
Penentuan arah arus ini didasarkan pada kesepakatan historis, karena mula-mula dianggap
bahwa adanya arus listrik pada logam itu, disebabkan oleh gerakan muatan positif,
sedangkan yang sebenarnya yang bergerak adalah elektron.

Arah arus
konvensional

Arah elektron

Gambar 4 Arah arus listrik dalam rangkaian

Untuk memudahkan pemahan mengenai arah arus listrik dan arah electron, perhatikan
gambar di bawah ini. Pada gambar terlihat mula-mula lubang paling kanan tidak memiliki
elektron (kosong/hole), dikatakan bagian tersebut kehilangan electron dan bermuatan
positip, sedangkan luban-lubang yang lain masih memiliki elektron dan dikatakan netral
(ingat materi modul 8).
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa elektron bergerak ke kanan, bagaimanakah
lubang yang kina sepakati bermuatan positip? Bergerak kekiri atau ke kanan?
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Gambar 5 Arah arus listrik dalam rangkaian

Di alam ini tidak ada bahan isolator maupun bahan konduktor yang sempurna yaitu
suatu bahan yang sama sekali tidak dapat mengantarkan arus listrik, maupun suatu bahan
yang tanpa mempunyai hambatan. Mudah tidaknya suatu arus mengalir pada suatu
penghantar dinyatakan dalam Hukum Ohm. Hukum ini berasal dari hasil percobaan George
Simon Ohm (1787 – 1854) yang menunjukkan adanya hubungan antara arus, beda potensial
dan hambatan: “Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan
beda potensial antar kedau ujung penghantar tersebut dan berbending terbailk dengan
hambatannya”. Secara matematis ditulis:
………………………………………………………………………

2

I = kuat arus (ampere / A)
V = beda potensial (volt / V)
R = hambatan (volt/ampere atau ohm / V = Ω)
Persamaan 2 disebut dengan hukum Ohm dan dalam sistem satuan SI, hambatan
dinyatakan dalam ohm. Berdasarkan hukum di atas satuan hambatan dapat dinyatakan
dalam volt/ampere, di mana I V/A = 1 Ω . Dengan demikian jika beda potensial antara
kedua ujung konduktor adalah 1 volt dan arus yang mengalir = 1 ampere, maka hambatan
dari konduktor itu adalah 1 ohm.

V

V

R

R

A

A
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b

Gambar 6 Rangkaian hukum Ohm

Rangkaian manakah yang cocok digunakan untuk percobaan hukum ohm? Mengapa?
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ALAT UKUR LISTRIK
Alat ukur yang sering digunakan dalam listrik dinamis yaitu amperemeter dan voltmeter

Gambar 7 Alat ukur listrik

Dapatkah kita membaca hasil pengukuran secara langsung, tanpa menggunakan aturan
di atas? (perhatikan skala dan batas ukur alat ukur pada gambar 7.
Tiga hal yang paling penting dalam merangkai voltmeter dan amperemeter, yaitu:
 Voltmeter dalam posisi paralel dengan beban (lampu atau resistor) dan
amperemeter dalam posisi seri dengan beban.
 Kutub-kutub baterai, voltmeter, dan amparemeter tidak boleh terbalik (khusus
amperemeter DC dan voltmeter DC)
 Batas ukur voltmeter maupun amperemeter harus “sedikit” lebih tinggi dari
tegangan dan kuat arus yang melalui beban.
Mengapa voltmeter harus dipasang parallel? Apa yang terjadi jika voltmeter dipasang seri?
Mengapa ammeter harus dipasang seri? Apa yang terjadi jika ammeter dipasang parallel?
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D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN
Contoh Indikator
Contoh Soal Sesuai Indikator
Disajikan rangkaian yang terdiri dari 4 Perhatikan rangkaian listrik berikut!
penghambat secara seri-paralel yang
diketahui nilai masing-masing hambatannya
dan sebuah baterai dengan tegangan
tertentu, siswa dapat menentukan kuat arus
utama atau kuat arus pada setiap cabang.
6

4

1

6

12V

Berdasarkan data pada gambar, kuat arus
listrik I adalah ....
A. 0,67 A
B. 1,50 A
C. 2.00 A
D. 2,50 A
Penyelesaian:
Nilai hambatan pengganti paralel (Rp)
1
Rp



I= =

1
6



1
6



2
6

Rp  3

Hambatan t oltal Rt  4   3  1  8 

= 1,50 A
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Contoh Indikator
Siswa dapat menghitung besar energi listrik
yang digunakan oleh sebuah rumah jika
daya listrik dan waktu penggunaan
diketahui.

Contoh Soal Sesuai Indikator
Dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu
masing-masing 20 watt menyala selama 10
jam perhari, sebuah TV 60 watt menyala 8
jam per hari, dan sebuah seterika 250 watt
digunakan 4 jam per hari. Berapakah besar
energi listrik yang digunakan selama satu
bulan (30 hari)?
A. 5,04 kWh
B. 7,44 kWh
C. 50,4 kWh
D. 74,4 kWh

Penyelesaian:
Energi listrik W dalam 1 hari :
5 lampu @20 watt = 5 x 20 watt x 10 h = 1000 Wh
TV
60 watt x 8 h
= 480 Wh
Seterika
250 watt x 4 h
= 1000 Wh
Total
= 2480 Wh
Energi listrik dalam 1 bulan = 2480 Wh x 30 = 74400 Wh = 74,4 kWh
Contoh Indikator
Disajikan gambar rangkaian listrik campuran
seri-paralel, yang masing-masing hambatan
dan kuat arusnya diketahui, peserta didik
dapat menentukan beda potensial baterai.

Contoh Soal Sesuai Indikator
Perhatikan gambar rangkaian berikut!
10
6

15

2A

beda potensial baterai (V) adalah ....
A. 6 volt
B. 15 volt
C. 24 volt
D. 62 volt
Penyelesaian:
Hambatan pengganti paralel R1 dan R2
1/Rp = 1/R2 + 1/R3
1/Rp = 1/10Ω + 1/15Ω
1/Rp = 3/30Ω + 2/30Ω = 5/30
Rp = 30/5Ω = 6Ω
Hambatan total ( Rt )
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Rt = R1 + Rp
Rt = 6Ω + 6Ω = 12 Ω
Beda potensial ( V )
V=IxR
V = 2 A x 12 Ω = 24 V
Contoh Indikator
Peserta didik dapat menghitung besar
energi listrik dan jumlah rekening listrik
dalam satu bulan jika jumlah dan jenis alat
serta daya dan waktu pemakaiannya
diketahui.

Contoh Soal Sesuai Indikator
Keluarga Pak Parjo menggunakan 4 buah
lampu masing-masing 25 watt, TV 100 watt,
dan kipas angin 50 watt. Setiap harinya
peralatan tersebut digunakan selama 10
jam. Jika tarif listrik Rp.300,-/kWh, maka
biaya listrik yang harus dibayar Pak Parjo
setiap bulannya (30 hari) sebesar ....
A. Rp. 23.000
B. Rp. 12.000
C. Rp. 22.500
D. Rp. 7.500

Penyelesaian:
Diketahui :
P lampu
= 4 x 25 = 100 W
P TV
= 100 W
P kipas angin = 50 W
P toal = 100 + 100 + 50 = 250 W = 0,25 kW
t total= 10 x 30 = 300 h
W total 0,25 x 300 = 75000 Wh = 75 kWh
Harga 1 kWh = Rp. 300,Ditanya : Biaya 1 bulan …?
Dijawab : Biaya = W x harga 1 kWh = 75 kWh x Rp. 300 = Rp. 22.500
Contoh Indikator
Disajikan gambar rangkaian listrik paralel
yang masing-masing hambatannya diketahui
dan kuat arus utamanya diketahui, peserta
didik dapat menentukan beda potensial
baterai dan kuat arus pada setiap cabang.

Contoh Soal Sesuai Indikator
Dua penghambat dirangkai secara paralel
dan dihubungkan dengan sebuah baterai
seperti gambar.I
6Ω
1

12Ω
3
I A

I2

Dari data pada rangkaian
V tersebut dapat
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ditentukan bahwa ....
A. V = 24 volt;
B. V = 12 volt;
C. V = 18 volt;
D. V = 18 volt;

I1 = 4 A; I2 = 2 A
I1 = 2 A; I2 = 1 A
I1 = 3 A; I2 = 1,5 A
I1 = 2 A; I2 = 1 A

Penyelesaian:
Hambatan pengganti:
1/Rp = 1/6 Ω + 1/12 Ω
1/Rp = 2/12 Ω + 1/12 Ω = 3/12
Rp = 12/3Ω = 4 Ω
Jadi:
V = I x Rp = 3 A x 4 Ω = 12 V
I1 = V/R1 = 12 V / 6 Ω = 2 A
I2 = V/R2 = 12 V / 12 Ω = 1 A
Contoh Indikator
Peserta didik dapat menghitung besar energi
listrik yang digunakan oleh peralatan listrik
jika tegangan, arus listrik, dan waktu
pemakaiannya diketahui.

Contoh Soal Sesuai Indikator
Sebuah seterika listrik dihubungkan dengan
sumber listrik PLN 220 volt, ternyata arus
listrik yang mengalir 1,5A. Energi listrik yang
diganakan oleh seterika selama 5 menit
adalah ....
A. 226,5 J
B. 521,5 J
C. 1650 J
D. 99000 J

Penyelesaian:
Diketahui:
V = 220 V ; I = 1,5 A ; t = 5 menit = 300 sekon
P = V I = 220 V x 1,5 A = 330 W
Energi listrik = Daya x Waktu = 330 W x 300 s = 99000 watt sekon = 99000 joule (J).
E. SOAL-SOAL LATIHAN
1. Beberapa hambatan dihubungkan dengan kutub-kutub baterai seperti gambar
2A

8Ω
20Ω

E,1Ω

5Ω

I1

5Ω

I2

10Ω

5Ω
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Pernyataan yang benar berdasarkan rangkaian tersebut adalah ....

A
B
C
D

E
48 V
48 V
12 V
12 V

I1
1A
0,5 A
1A
1,5 A

I2
1A
1,5 A
1A
0,5 A

2. Perhatikan rangkaian listrik berikut!
3A

6Ω
10Ω
15Ω

I
20Ω

V

Pernyataan yang benar berdasarkan rangkaian tersebut adalah ....
Kuatarus total Beda potensial
A 1,2 A
18 V
B 1,8 A
18 V
C 3A
180 V
D 6A
138 V
3. Dalam sebuah rumah tangga menggunakan alat-alat listrik seperti pada tabel.
Alat listrik Kuat arus Digunakan selama
Komputer
1,5 A
4 jam
TV
1,0 A
10 jam
Pompa air
0,5 A
4 jam
Energi listrik yang dipakai untuk 3 alat tersebut jika semua alat dihubungkan pada
tegangan 220 V adalah ….
A.
3.960 J
B.
64.800 J
C.
237.600 J
D. 14.256.000 J
4. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sebagai berikut:
No
Nama alat
Jumlah Daya (watt) Lama pemakaian/hari
1
lampu pijar
5 buah
20
10 jam
2
lampu neon
6 buah
40
10 jam
3
televisi
1 buah
200
8 jam
Besar energi listrik yang di gunakan oleh ketiga alat tersebut selama bulan November
adalah….
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A.
150 kWh
B.
155 kWh
C.
5.000 kWh
D. 150.000 kWh
5. Dalam satuan internasional (SI), satuan energi listrik adalah…
A. Kalori
B. Joule
C. Watt jam
D. kWh
6. Sebuah seterika listrik dihubungkan dengan sumber listrik PLN 220 volt, ternyata arus
listrik yang mengalir 1,5A. Energi listrik yang diganakan oleh seterika selama 5 menit
adalah ....
A. 226,5 J
B. 521,5 J
C. 1650 J
D. 99000 J
7. Pada rangkaian listrik berikut lampu L1, L2, L3, dan L4 adalah sama. Pernyataan yang
benar untuk rangkaian tersebut adalah:

A.
B.
C.
D.

Jika saklar saklar S3 ditutup, maka hanya lampu L1 dan L2 yang menyala.
Jika saklar S1 dan S3 ditutup, maka lampu L1 dan L2 menyala.
Jika saklar S2 dan S3 ditutup, maka hanya lampu L3 dan L4 menyala.
Jika saklar S2 dan S3 ditutup, maka hanya lampu L1 dan L2 menyala.

F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL
Berdasarkan SKL materi listrik dinamis yang dicantumkan pada bagian Pengantar di atas,
rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur indikator tersebut.
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Indikator soal
LEVEL 1 PEMAHAMAN
Gunakan kata kerja di bawah ini
mengidentifikasi, menyebutkan,
menunjukkan, membedakan,
mengelompokkan, atau menjelaskan

Soal

Indikator soal
LEVEL 2 APLIKASI
Gunakan kata kerja di bawah ini
mengklasifikasi, menginterpretasi,
menghitung, mendeskripsikan,
memprediksi, mengurutkan,
membandingkan atau menerapkan

Soal

Indikator soal
LEVEL 3 APLIKASI
Gunakan kata kerja di bawah ini
menemukan, menyimpulkan,
menggabungkan, menganalisis
memecahkan atau merumuskan masalah

Soal
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