
RINGKASAN MATERI FISIKA KELAS 9 SEMESTER 1 
 

A. LISTRIK STATIS 
 Proton, electron dan neutron 

electron bermuatan negative terletak pada bagian dinding luar atom 
nucleus adalah inti atom yang di dalamnya terdapat proton bermuatan positif dan 
neutron yang tidak bermuatan (netral) 

 
 

 Bahan listrik  

Bahan 
Digosok 
dengan 

Hasilnya 

Batang Kaca Kain Sutra 
Electron berpindah dari kaca ke sutra 
Akibatnya kaca bermuatan positif (+) dan sutra bermuatan 
negative 

Batang Plastic Kain Wool 
Electron berpindah dari wool ke plastic 
Akibatnya plastic bermuatan negative (-) dan wool 
bermuatan positif (+) 

Batang ebonite Kain wool 
Electron berpindah dari wool ke ebonite 
Akibatnya ebonite bermuatan negative (-) dan wool 
bermuatan positif (+) 

Mistar Rambut kering 
Electron berpindah dari rambut kering ke mistar 
Akibatnya mistar bermuatan negative (-) dan rambut kering 
bermuatan positif (+) 

Balon Kain wool 
Electron berpindah dari wool ke balon 
Akibatnya balon bermuatan negative (-) dan wool 
bermuatan positif (+) 

Sisir plastic Rambut 
Electron berpindah dari rambut ke sisir 
Akibatnya sisir plastic bermuatan negative (-) dan rambut 
bermuatan positif (+) 

 
 

 Gaya listrik 
2 benda bermuatan listrik sejenis akan tolak menolak dan 2 muatan listrik tidak sejenis 
akan tarik menarik 
Jika benda bermuatan listrik positif (+) didekatkan dengan benda bermuatan listrik 
positif, maka akan timbul gaya tolak menolak 
 

B. ARUS LISTRIK 
Arus listrik yaitu banyaknya muatan listrik yang berpindah tiap satuan waktu. 
 
 
 
 
i = arus listrik (ampere) 
Q = muatan listrik (Coulomb) 
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t = waktu (s) 
 

 Hokum Ohm 

                            
R = hambatan listrik (ohm atau Ω) 
V = tegangan listrik (Volt) 
A = luas penampang kawat (m2) 
I = arus listrik (Amper) 
ℓ = panjang kawat (m) 
ρ = koefisien hambatan jenis (ohm m) 
 

 Hukum Kirchoff 
 

Menurut kirchoff, dalam suatu rangkaian listrik berlaku: 

 
Iin : Jumlah arus listrik yang masuk 
Iout : Jumlah arus listrik yang keluar 

      
 

C. DAYA DAN ENERGY LISTRIK 
Daya listrik yaitu kemampuan suatu perangkat listrik untuk menyerap dan memanfaatkan 
energi listrik. Besarnya daya listrik dapat ditentukan dengan persamaan: 

    atau         atau      
 
P: daya listrik (Watt) 
V: tegangan listrik (Volt) 
I: arus listrik (amper) 
R: hambatan listrik (Ohm) 
 
Energi listrik yaitu besarnya daya listrik yang dimanfaatkan dalam waktu tertentu, secara 
matematis dirumuskan: 
 

  atau    atau    atau          
       
E : energy listrik (joule) 
T : selang waktu (detik) 
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Jadi, pada rangkaian di samping 
berlaku: 
Iin = I1 + I4 + I5 
Iout = I2 + I3 + I6 + I7 

 

I1 + I4 + I5 = I2 + I3 + I6 + I7  

 

 

 
   



D. RANGKAIAN HAMBATAN LISTRIK 
 

RANGKAIAN SERI RANGKAIAN PARALEL 

 

 

 
 

 

 

 
 

RT : besar hambatan total (ohm) 
VT : besar tegangan total (volt) 
IT : besar arus total (Ampere) 
R1 : besar hambatan pada R1 (ohm) 
R2 : besar hambatan pada R2 (ohm) 
R3 : besar hambatan pada R3 (ohm) 
I1 : besar arus pada R1 (Ampere) 
I2 : besar arus pada R2 (Ampere) 
I3 : besar arus pada R3 (Ampere) 
V1 : besar tegangan pada R1 (volt) 
V2 : besar tegangan pada R2 (volt) 
V3 : besar tegangan pada R3 (volt) 
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