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SOAL LATIHAN FISIKA UAS1  
Tahun Ajaran 2015/2016 

 
1. Berdasarkan partikel penyusunnya, inti dari sebagian besar atom terdiri atas.... 
A. hanya neutron 
B. proton dan neutron 
C. proton dan elektron 
D. neutron dan elektron 

2. Dua atom atau lebih yang bergabung (melalui ikatan kimia), balk antara atom-atom yang 
sama maupun atom-atom yang berbeda disebut 
A.  atom 
B.  molekul 
C.  larutan 
D.  campuran 

3. Perhatikan ion-ion berikut ini! 
1)  SO4

2- 
2)  Na+ 
3)  Cl- 
4)  PO4

3- 
5)  mg2+ 
Berdasarkan data di atas manakah yang termasuk kation.... 
A.  1 dan 2 
B.  2 dan 3 
C.  2 dan 5 
D.  3 dan 4 

4. Kaca yang digosokkan kain sutera akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena 
A. Elektron berpindah dari kain sutera ke kaca 
B. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutera 
C. Proton berpindah dari kain sutera ke kaca 
D. Proton berpindah dari kaca ke kain sutera 

5. Berikut ini adalah 4 pernyataan tentang muatan listrik. 
1) muatan listrik yang sejenis tolak menolak. 
2) muatan listrik yang berbeda jenis tarik menarik. 
3) benda bermuatan positif karena mendapatkan proton dari benda lain. 
4) benda bermuatan negatif karena melepaskan proton. 
Sifat-sifat dari muatan listrik yang benar sesuai pernyataan nomor.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

6. Muatan listrik 120 C berpindah melalui kawat penghantar yang menghubungkan kedua 
kutub sumber tegangan selama 5 menit. Kuat arus listriknya adalah 
A. 0,04 A 
B. 230,4 A 
C. 0,5 A 
D. 2,5 A 

7. Dua buah benda masing-masing bermuatan -8 x 10-9 C dan 6 x 10-9 C berada pada jarak 4 cm 
satu sama yang lain. Jika k = 9 x 109 Nm2/C2, maka besar gaya tarik kedua benda itu adalah 
A. 1,2 x 10-4 N 
B. 1,4 X 10-4 N 
C. 2,7 x 10-4 N 
D. 4,8 X 10-4 N 

 



2 
 

 
8. Berdasarkan pilihan gambar, manakah prinsip kerja elektroskop di bawah ini yang benar..... 

 
 

9. Untuk mengukur arus dan beda potensial yang tepat pada rangkaian berikut adalah 

 
 

10. Perhatikan gambar berikut ini! 
 

 
Berdasarkan hukum kirchoff I, maka nilai 13 pada rangkaian listrik di atas adalah.... 

A. 7 A 
B. 9 A 

C. 14 A 
D. 17 A 

11. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah.... 

A. listrik-mekanik-cahaya 

B. kimia-mekanik-cahaya 

C. kimia-listrik-cahaya 

D. mekanik-listrik-cahaya 
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12. Perhatikan gambar rangkaian listrik di berikut!  
 

 
 

Bila hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, maka voltmeter akan menunjukkan 
tegangan terukur sebesar.... 

A. 4 V 

B. 6 V 

C. 9 V 

D. 10 V 
13. Batang yang terbuat dari bahan berbeda dihubungkan di antara titik P dan Q pada 

rangkaian berikut. 
 

 
Batang yang akan menyebabkan lampu menyala adalah.... 

A. batang tembaga 

B. batang kayu 

C. batang plastik 

D. batang gelas 
 

14. Perhatikan ilustrasi sebuah elektroskop netral berikut. 

 
Jelaskan prinsip kerja elektroskop seperti pada gambar di atas ? (apa yang terjadi pada 
gambar sebelah kanan dan sebelah kiri?, lengkapi muatan-muatan listriknya dan kaki 
elektroskopnya!) 
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15. Dua buah muatan masing-masing q1 = 4 µC dan q2 = 8 µC terpisah sejauh 60 cm. Tentukan 
besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut, gunakan tetapan k = 9 x 109  
Nm2/C2! 

16. Rangkaian listrik yang dipasang di rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel dan bukan 
rangkain seri. Apa keuntungan menggunakan rangkaian paralel tersebut? 

17. Energi alternatif adalah . . .  
18. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 
Hitunglah! 
A.  Hambatan pengganti 
B.  Arus listrik total yang mengalir pada rangkaian 

 


