
SOAL ULANGAN HARIAN 
SMP PLUS ARRAHMAT KELAS 3  

 
Petunjuk mengerjakan : 

Nama : ………………. 
Kelas :  ………………. 

1.  Bacalah doa sebelum mengerjakan 
2.  Pilihlah jawaban yang paling tepat 
3.  Sertakan diket,  ditanya untuk soal  uraian 
4.  Jangan lupa mengganti  uang foto copy 
 
SOAL PILIHAN GANDA 
1.  Setiap detik melalui  pengahantar yang 

beda potensialnya 10 V, megalir  arus 
l is trik 2 A. Energi kalor yang 
ditimbulkan adalah…. 
a.  0,2 J  c .  20 J  
b.  5,0 J  d.  40 J   

2.  Arus l is trik 2A mengalir  melalui 
sebuah resistor 10 ohm selama 2 
menit .  Energi  yang digunakan resistor 
adalah. .  
a .  80 J  c .  2400 J 
b.  400 J  d.  4800 J 

3.  Alat-alat  l is tr ik yang mengubah 
energi  l is tr ik menjadi energi  kalor 
adalah. .  
a .  solder,  kipas angin 
b.  solder,  setrika 
c.  lampu neon, solder 
d.  kipas angin,  lampu pijar  

4.  Mana alat  berikut ini  yang 
menggunakan energi l is trik paling 
banyak bila tegangan l is tr ik yang 
diberikan sama? 
a.  pompa listr ik 100 W menyala 

selama 30 menit  
b.  setr ika 350 W menyala selama 1 

jam 
c.  TV 80 W menyala 12 jam 
d.  Pengering rambut 300 W menyala 

15 menit  
5.  Sebuah setr ika l istrik bertuliskan 440 

W, 220 V. Hal ini  berart i  setr ika i tu 
memerlukan … 
a.  energi  440 J/s dan arus 0,5 A 
b.  energi 440 J/s  dan arus 2 A 
c.  energi  440 J/menit  dan arus 0,5 A 
d.  energi  440 J/menit  dan arus 2 A 

6.  Daya l istr ik sebesar 3 megawatt  akan 
ditransmisikan dengan tegangan 150 
kilovolt  melalui  kawat penghantar 
yang hambatannya 10 ohm. Banyak 
daya lis trik yang hilang adalah… 
a.  400 W  c.  4000 W 
b. 40000 W d. 40 W 

7.  Sebuah sekering dipasang pada 
tegangan 20 V menyebabkan arus 
mengalir  2 A. Berapakah daya 
sekering i tu? 
a.  20 W  c.  40 W 
b. 30 W  d.  50 W 

8.  Berikut ini  factor yang mempengaruhi 
besar energi  l istr ik,  kecuali… 
a.  jenis alat  l is tr ik 
b.  kuat  arus l is tr ik 
c.  beda potensial  
d.  waktu penggunaan 

9.  Sebuah sumber tegangan 
mengeluarkan energi  l istr ik sebesar 
720 J  untuk mengalirkan arus l is tr ik 2 
A, selama 0,5 menit .  Beda potensial 
sumber tegangan tersebut adalah… 
a.  6 V  c.  360 V 
b. 12 V  d.  720 V 

10.  Pada sebuah rumah terdapat  5 lampu 
masing-masing 10 W menyala 5 jam 
sehari ,  dan TV 50 W menyala 5 jam 
sehari .  Harga t iap Kwh Rp 100,- .  
Biaya yang harus dibayar selama 30 
hari  adalah… 
a. Rp. 1500,-  c.  Rp. 3100,-  
b.  Rp. 2100, -  d.  Rp. 7500,-  

11.  Alat pemanas l is tr ik mengalirkan arus 
l is trik 5 A j ika dipasang pada 
tegangan 220 V. Daya pemanas i tu 
adalah… 
a.  110 J  c .  3500 J 
b.  1500 J  d.  1100 J 

12.  Berikut rumus menghitung besar 
energi  l istrik,  kecuali… 
a. W=Vit  c .  W=IRt2  

b.  W=I2Rt d.  W=(v2/R). t  
13.  Kawat tembaga sangat  baik digunakan 

untuk penghantar l istrik karena… 
a.  massa jenis besar sehingga 

hambatannya besar 
b.  massa jenis kecil  sehingga 

hambatan besar 
c.  hambatan jenis kecil  sehingga 

hambatannya kecil  
d.  hambatan jenis kecil  sehingga 

hambatannya besar 
14.  Sebuah sumber tegangan mengalirkan 

arus l istr ik 5 A, membutuhkan energi  
5000 J selama 20 detik.  Besar 
hambatannya adalah… 
a.  10 ohm c.  500 ohm 
b. 100 ohm d. 1000 ohm 

15.  Untuk menghasilkan kalor yang 
t inggi,  kawat yang digunakan untuk 
membuat elemen pemanas harus… 
a.  luas penampang kecil ,  panjang,  dan 

hambatan jenis kecil  
b.  luas penampang kecil ,  panjang, 

hambatan jenis besar 
c.  luas penampang besar,  panjang, 

hambatan jenis tetap 
d.  luas penampang besar,  pendek, 

hambatan jenis besar 
16.  Sebuah lampu bertuliskan 60W-220V 

dipasang pada tengan 110 V. Daya 
l istrik lampu adalah… 
a.  15 W  c.  30 W 
b. 25 W  d.  60 W 



17.  Dua buah lampu 25 W menyala 5 jam 
sehari .  Maka besar energi  l is tr ik yang 
digunakan selama 30 hari… 
a.  7500 Kwh c.  75 Kwh 
b. 750 Kwh d. 7.5 Kwh 

18.  Dalam satuan SI daya l is trik 
dinyatakan dengan… 
a.  watt   c .  Kwh 
b. ki lowatt  d.  joule 

19.  Daya lis tr ik didefinisikan sebagai 
banyaknya energi l istr ik yang 
dikeluarkan setiap detik.  Dari  definisi  
ini maka dirumuskan… 
a.  P=W/t  c .  W=P.t  
b.  W=P/t  d.  P=V.t  

20.  Dalam suatu rangkaian lis trik terdapat 
4 lampu, 40W-120V; 3 lampu 30W-
120V. Jumlah energi  l istr ik yang 
terpakai  selama 1 jam adalah… 
a. 252000 J c.  576000 J 
b.  324000 J d.  900000J 

 
SOAL URAIAN 
1.  Arus sebuah baterai  melalui  2 potong 

kawat A dan B. Hambatan kawat B 10 
ohm. Apabila kedua potong kawat 
disambung secara seri  maka 
perbandingan energi yang t imbul 
adalah 1:2.  Berapakah hambatan 
kawat A? dan bagaimana 
perbandingan energi  yang timbul apa 
bila dirangkai parallel?  

2.  Sebuah electromotor berdaya 990 W 
menggunakan arus 4,5 A. Berapakah 
tegangan l is tr ik yang digunakan? 

3.  Sebuah alat  pemanas l istr ik yang 
bekerja pada 240V-600W mempunyai 
sebuah kawat elemen yang terdir i  dari  
sepotong kawat yang panjangnya 800 
cm. Berapakah panjang kawat elemen 
sejenis  yang diperlukan untuk alat  
pemanas yang bekerja pada 120 V-
600W apabila luas penampangnya ½ 
kali  penampang kawat tersebut? 

4.  Sebuah rumah mempunyai2 buah alat  
pemanas l istr ik dan 6 lampu pijar .  
Kedua instalasi  i tu masing-masing 
mempunyai sekering.  Tegangan 
l istriknya 220 V. Apabila dua buah 
alat  pemanas l is trik dan 6 lampu i tu 
dinyalakan semua,  maka kuat arus 
yang melalui  sekering alat  pemanas 
l is trik 15 A dan yang melalui  sekering 
lampu 1,09 A. Berapakah daya 
masing-masing alat  pemanas dan 
lampu pijar? 

5.  Bola lampu lsi tr ik bertuliskan 60W-
120V. Hitung kuat  arus yang dapat 
melalui  lampu tersebut!  Hitung 
hambatan lis tr ik lampu! Hitung daya 
yang dikeluarkan bila lampu dipasang 
pada tegangan 60 V? 
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