
 

 

 

 

 

 

1. Sebutkan 3 alat listrik yang memanfaatkan electromagnet! 

2. Sebuah kawat terbentuk seperti cincin berjari-jari 3,14 cm. Besarnya induksi magnet pada pusat 
cincin adalah 2 x 10-5 T. Jika π = 3,14, Maka arus listrik pada kawat cincin tersebut adalah . . . . 

3. Jelaskan secara lengkap perbedaan cermin dan lensa, sebutkan pula contoh alat yang 
menggunakan cermin dan yang menggunakan lensa! 

4. Dodi berdiri sejauh 2 m di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 50 cm. jika tinggi badan 
Dodi 180 cm. Tinggi bayangan Dodi adalah . . . 

5. Enam buah benda a, b, c, d, e, dan f masing-masing memiliki muatan listrik. c bermuatan listrik 
positif. Jika a dan b saling tarik menarik, b dan c tolak menolak, c dan d tarik menarik, d dan e 
tolak menolak, e dan f tolak menolak, maka benda muatan a, b, c, d, dan e yaitu . . . 

6. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing  9 µC dan -10 µC. Jika kedua benda tersebut 
terpisah sejauh 3 cm, besar gaya tarik-menarik yang terjadi adalah . . . (konstanta coulomb (k) = 
9 x 109 N m2 / C2)  
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Petunjuk: 

1. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen dengan jelas pada kertas lembar jawaban 

2. Saat mengerjakan soal dengan perhitungan, tuliskan data Diketahui, Ditanya, dan Rumus yang 

digunakan..  (masing-masing data tersebut memiliki poin nilai) 
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