
ULANGAN HARIAN I KLS 3 SOAL A  
 
I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat! 

1. Arus induksi yang timbul pada selenoide disebabkan oleh adanya ….. 
a. beda potensial antara ujung kumparan 
b. kuat arus listrik 
c. kecepatan gerak magnet 
d. sumber tegangan 

2. Berikut ini adalah cara untuk menimbulkan arus induksi, kecuali….. 
a. magnet diam di dalam kumparan 
b. kumparan berputar di dekat magnet 
c. magnet berputar di dekat magnet 
d. magnet bergerak keluar masuk kumparan 

3. Beda potensial listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet adalah…. 
a.   ggl sumber    c.  ggl reduksi  
b.   ggl induksi    d.  induktansi  

4. Pada dynamo arus searah, bagian yang berfungsi mengubah arus keluaran menjadi arus searah (DC) adalah…. 
a.   stator    c.  rotor 
b.   komutator   d.  konduktor 

5. Pada generator terjadi perubahan anergi …… 
a. kimia menjadi energi listrik  c.  kalor menjadi listrik 
b. kinetik menjadi energi listrik  d.  listrik menjadi gerak 

6. Alat-alat dibawah ini menerapakn induksi elektromagnetik, kecuali…. 
a.   transformator  b.  stator c.  generator  d.  dynamo 

7. Fungsi utama dari trafo adalah untuk…. 
a.   mengubah tegangan dan daya  c.  pengatur tegangan arus searah 
b.   mengubah tegangan arus bolak-balik d. mengubah arus DC mjd AC 

8. Transformator tidak dapat dipakai untuk…. 
a.   memperbesar tegangan listrik  c.  memperbesar daya listrik 
b.   memperbesar arus listrik  d.  memperkecil tegangan listrik 

9. Untuk mengurangi hilangnya energi listrik yang berubah menjadi kalor, pada tranmisi daya listrik jarak jauh, dapat 
ditempuh dengan cara … 
a.   tegangan tinggi    c.  tegangan rendah 
b.  arus kuat     d.  arus lemah 

10. Berikut ini merupakan keuntungan tranmisi daya listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi, kecuali…. 
a.   energi yang hilang kecil   c.  kuat arus yang mengalir kecil 
b.   penghantar yang digunakan kecil d.  hambatan penghantar kecil 
 

II. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat 
1. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi besarnya ggl induksi pada kumparan? 
2. Apa fungsi dari transformator step up dan Sebutkan 3 ciri transformator step up? 
3. Mengapa efisiensi transformator selalu kurang dari 100 %? 
4. Tegangan skunder sebuah trafo 300 volt dan jumlah lilitan primernya 2000 lilitan. Jika jumlah lilitan skunder trafo 

6000 lilitan, tentukanlah tegangan primer dari trafo? 
5. Sebuah trafo memiliki efisiensi 60 %. Jika besarnya daya yang keluar dari trafo 300 watt, hitunglah besar daya 

yang masuk pada trafo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULANGAN HARIAN I KLS 3 SOAL B  
 
I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat! 

1. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi adalah….. 
a. memperlambat gerakan megnet 
b. memperbanyak jumlah lilitan pada kumparan 
c. memperbesar inti besi 



d. memperpanjang inti besi 
2. Arus induksi yang timbul pada selenoide disebabkan oleh adanya ….. 

e. beda potensial antara ujung kumparan 
f. kuat arus listrik 
g. kecepatan gerak magnet 
h. sumber tegangan 

3. Bagian dynamo yang dapat bergerak adalah…. 
a.   stator     c.  rotor 
b.   komutator    d.  konduktor 

4. Pada generator terjadi perubahan anergi …… 
i. kinetik menjadi energi listrik  c.  kalor menjadi listrik 
j. potensial menjadi energi listrik  d.  listrik menjadi gerak 

5. Transformator tidak dapat dipakai untuk…. 
a.   memperbesar tegangan listrik  c.  memperbesar arus listrik 
b.   memperbesar daya listrik  d.  memperkecil tegangan listrik 

6. Alat-alat dibawah ini yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah…. 
a.   motor listrik b.  bor listrik  c.  generator  d.  kipas angin 

7. Beda potensial listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet adalah…. 
a.   ggl induksi    c.  elektromagnet 
b.   ggl sumber    d.  induktansi  

8. Berikut ini merupakan keuntungan tranmisi daya listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi, kecuali…. 
a.   hambatan penghantar kecil  c.  kuat arus yang mengalir kecil 
b.   penghantar yang digunakan kecil d.  energi yang hilang kecil 

9. Fungsi utama dari trafo step up adalah untuk…. 
a.   mengubah arus AC menjadi DC c.  menaikkan tegangan AC 
b.   menurunkan tegangan AC  d.  mengubah arus DC mjd AC 

10. Untuk mengurangi hilangnya energi listrik yang berubah menjadi kalor, pada tranmisi daya listrik jarak jauh, dapat 
ditempuh dengan cara … 
a.   tegangan rendah    c.  tegangan tinggi 
b.  arus kuat     d.  arus lemah 
 

II. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat 
1. Sebutkan 4 cara untuk menimbulkan perubahan garis gaya magnet pada kumparan? 
2. Apa fungsi dari transformator step down dan Sebutkan 3 ciri transformator step down? 
3. Mengapa efisiensi transformator selalu kurang dari 100 %? 
4. Sebuah transformator penurun tegangan yang dipasang pada tegangan 220 volt menghasilkan tegangan 8 volt. 

Jika kumparan primernya mempunyai 825 lilitan, berapakah jumlah lilitan sekundernya? 
5. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80 %. Jika besarnya energi yang keluar dari trafo 800 Joule, hitunglah besar 

energi yang masuk pada trafo? 
 


