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1. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat, jelas dan benar ! 

a. Apa bedanya arus konduksi dan arus konveksi ? Jelaskan dan berikan contohnya ! 

b. Dapatkah sebuah kawat tembaga dan sebuah kawat aluminium dengan panjang yang sama 

memiliki hambatan yang sama ? Jelaskan ! 

c. Sebuah benda padat berbentuk balok, terbuat dari karbon, mempunyai sisi a, 2a dan 3a. 

Bagaimana anda menghubungkan karbon itu dengan kawat ke sebuah baterai agar didapat c1) arus 

paling besar dan c2) arus paling kecil ? 

d. Daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan 
2 2   dan   P V R P i R . Adakah 

kontradiksi dari kedua persamaan itu ? 

e. Untuk mentransfer daya listrik melalui jarak yang sangat jauh, manakah yang lebih baik, dengan 

menggunakan tegangan tinggi atau dengan menggunakan tegangan rendah ? Jelaskan 

 

2. 10,0 meter kawat terdiri dari 5,0 meter kawat tembaga disambung dengan 5,0 meter kawat aluminium 

dengan diameter yang sama 1,0 mm. Kedua ujung kawat sambungan diberi beda potensial sebesar 80 

volt.  Hambat jenis tembaga 1,68 x 10-8 .m dan hambat jenis aluminium 2,65 x 10-8 .m. 

a. Berapakah hambatan total kawat sambungan ? 

b. Berapa kuat arus yang mengalir melalui masing-masing kawat ? 

c. Berapa beda potensial pada ujung-ujung kawat tembaga dan pada ujung-ujung kawat aluminium ? 

 

3. Berapakah beda potensial listrik antara titik a dan b pada rangkaian dalam gambar 1 ? 

 

 
 

4. Gambar 2 menunjukkan sebuah potensiometer yang diset untuk mengukur ggl baterai X. B adalah 

sebuah baterai 3 volt dengan hambatan dalam tak diketahui.St adalah sel standar dengan ggl 1,0183 

voltSaklar dipasang pada posisi 2. Jika jarak a ke b adalah 0,36 jarak a ke c, galvanometer membaca 

nol. 

a. Berapa beda potensial pada ujung-ujung hambatan ac ? 

b. Saklar dipasang pada posisi 1, dan galvanometer membaca nol lagi bila jarak a ke b adalah 0,47 

jarak a ke c. Berapakah ggl sel X ?  
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