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AsalAsal mulamula listriklistrik
�� SetiapSetiap bendabenda terdiriterdiri daridari bagianbagian--bagianbagian yang yang sangatsangat

kecilkecil, yang , yang disebutdisebut molekulmolekul. . ApabilaApabila molekulmolekul iniini dibagidibagi
lagilagi menjadimenjadi bagianbagian yang yang lebihlebih kecilkecil, , bagianbagian--bagianbagian kecilkecil
iniini disebutdisebut atom.atom.

�� TiapTiap--tiaptiap atom atom mempunyaimempunyai satusatu intiinti yang yang disebutdisebut
proton. Proton proton. Proton mempunyaimempunyai listriklistrik yang yang bermuatanbermuatan
positifpositif(+), (+), dandan dalamdalam keadaankeadaan tidaktidak bergerak(diambergerak(diam). ). 
Proton Proton iniini dikelilingidikelilingi oleholeh satusatu atauatau beberapabeberapa bendabenda
yang yang sangatsangat kecilkecil, , dandan bendabenda iniini disebutdisebut electron. electron. 

�� ElektronElektron iniini mengandungmengandung muatanmuatan listriklistrik negatifnegatif((--) ) dandan
berputarberputar mengelilingimengelilingi proton proton dengandengan kecepatankecepatan kirakira--
kirakira 300.000km/detik.300.000km/detik.





questionquestion

�� TuliskanTuliskan rumusrumus molekulmolekul garamgaram!!
�� DisusunDisusun oleholeh atom atom apaapa sajasaja??

�� DalamDalam satusatu molekulmolekul berapaberapa jumlahjumlah masingmasing--
masingmasing atom ?atom ?



elektron

� Electron yang berada pada lapisan terluar (orbit) 
disebut electron bebas. 

� Elektron bebas ini cenderung dan mudah sekali
untuk berpindah keatom lain yang berada
disekitarnya, dimana selanjutnya electron ini turut
berputar mengelilingi proton dari atom yang 
bersangkutan.

� Akibat dari perpindahan electron bebas itu, meka
terjadi kekosongan di dalam atom yang ditinggalkan
dan diisi oleh electron-elektron bebas yang berasal
dari atom lain. Apabila pergerakan dari electron 
bebas ini teratur kesatu arah (disebut aliran
electron), maka timbul aliran listrik (muatan listrik





question

� Sebutkan salah satu atom dan sebutkan
jumlah elektron bebasnya!



BuktiBukti!!

�� CobaCoba tebaktebak ApaApa yang yang 
terjaditerjadi??



Arus listrik

� arus listrik timbul karena
adanya aliran electron. Arus
listrik diluar sumbernya
mengalir dari kutub positif
ke kutub negatif dan di
dalam sumbernya dari kutub
negatif ke kutub positif. 
Jadi aliran arus listrik adalah
kebalikan dari arah aliran
electron. 



Pengertian pokok dalam listrik

• Penghantar listrik

Listrik mengalir sebagai arus listrik seperti air 
dan melakukan kerja. Benda yang mudah
mengalirkan listrik disebut penghantar. Benda
yang sukar mengalirkan listrik disebut isulator. 
Dan benda yang dapat digunakan sebagai
penghantar dan isulator disebut semikonduktor
• Berikan contoh!

– Konduktor
– Isolator
– semikonduktor



• Reaksi dari arus listrik
Arus listrik akan bereaksi jika mengalir. Itu
termasuk panas, magnetic dan gerak kimiawi. 
Dan disebut three action dari aliran listrik.

1. Reaksi panas

ketika arus listrik mengalir pada konduktor, 
arus tersebut mengalami tahanan. Akibat
tahanan, aliran arus listrik menhasilkan panas
didalam konduktor. Makin besar tahanan arus
listrik, makin besar panas yang dihasilkan



2. Reaksi magnet
arus listrik yang mengalir, menembus
konduktor dan menghasilkan garis gaya
magnet, bisa dilihat dengan mengadakan
percobaan sederhana yaitu taburkan serbuk
besi diatas selembar kertas, kemudian alilrkan
arus listrik pada kawat menembus kertas

3.Reaksi kimia
ketika arus listrik mengalir dalam asam
balerang, melelui elektroda platina asam
balerang terurai menjadi O2 dan H2 
dinamakan Elektrolisa, yang mana merupakan
gerak kimia dari arus listrik. Baterai, elektro
plating dan polising menggunakan gerak
kimiawi dari arus listrik.



Arus AC dan DC

Alternating current (AC)

• Arus AC disuplay
sering digunakan untuk
keperluan dirumah kita. Arus
AC serupa dengan aliran arus
DC intensitas dari aliran
berganti secara teratur. 

• Arus AC mempunyai
keuntungan bahwa voltage 
dapat bervariasi dengan
voltage transformers. 
Kerugiannya adalah bahwa
arus AC tidak bisa
disimpan dan jika digunakan
untuk motor, ini tidak bisa
menggunakan torsi yang besar
pada saat distart.

• AC voltage (effectif value)



Direct current (DC)

• Arus DC seperti
pada aliran searah
dan inflasitas arus, 
dimana keduanya
tidak bisa dirubah. 

• Arus DC mempunyai
keuntungan bahwa
arusnya bisa
disimpan dan
digunakan

• arus DC bisa
menghasilkan torsi 
yang besar



Aliran dari listrik



Aliran dari listrik

• Jika kutub positif (+) dari baterai dihubungkan dengan
kutub negatif (-), melalui konduktor, maka arus
mengalir.

• Aliran arus listrik bisa dianalogikan dengan aliran air, 
seperti ilustrasi disamping. Jika ada reservoir air, A 
dan B yang mana A lebih tinggi dari B dan dihubungkan
satu dengan yang lain dengan pipa, air mengalir dari A 
ke B.

• Jika permukaan air di A lebih tinggi dari B dihasilkan
tekanan air. Sebab air mengalir kebawah. Aliran listrik
terjadi seperti aliran air, dari positif (+) ke negatif (-). 
Jika potensial positif (+) lebih tinggi dari pada
potensial kutub negatif (-) dan ini voltage antara
terminal yang berseberangan. Listrik tidak akan
mengalir jika tidak ada perbedaan potensial (sama
halnya dengan air) antara sumber dan kutub yang lain. 
Aliran listrik ini disebut arus listrik sama dengan
aliran air yang disebut dengan aliran air.

•







Mengukur Arus listrik



Arus Listrik

• Arus listrik dihasilkan oleh voltage. Kita 
menunjukkan arus listrik dengan symbol (I) 
dan menghitung dalam satuan ampere (A). 
influsitas dari arus listrik didefinisikan
sebagai 1 ampere,jika mengalir melalui
penghantar yang mempunyai tahanan 1 Ohm 
dan voltage 1 volt yang dikerjakan.

• Apabila suatu sumber listrik dihubungkan
dengan sebuah lampu pijar, dengan memakai
kawat penghantar maka arus listrik akan
mengalir melalui penghantar ke lampu pijar
dan kembali ke sumber. Pengaliran arus listrik
menybabkan lampu itu menyala. 

• Arus listrik biasanya tidak diperiksa pada saat
sepeda motor sedang diservis. Namun
demikian pemeriksaan tetap dilakukan saat
sepeda motor dihidupkan untuk memeriksa
kondisi komponen-komponennya.







question

• Diskusikan Cara menggunakan
ampermeter



tegangan



tegangan

• Suatu sumber listrik menghasilkan tegangan
listrik yang disingkat dengan huruf E 
(electromotive force). Tegangan listrik di
dalam suatu sumber listrik terjadi karena
perbedaan potensial antara kedua kutub-
kutubnya. Potensial yang tertinggi dinyatakan
dengan tanda + (positif) dan potensial yang 
terendah dinyatakan dengan tanda – (negatif).

• Perbedaan potensial adalah juga menunjukkan
voltage. Kita menunjukkan voltage 
dengan symbol (E) dan menghitung dalam
satuan volt (V). 

• 1 volt adalah voltage yang dibutuhkan untuk
mengalirkan arus listrik 1 Ampere melalui
penghantar yang mempunyai tahanan 1 Ohm.





• Diskusikan Cara 
menggunakan
menggunakan pengukur
tegangan



Hambatan

• tahanan (R) adalah
hambatan pada aliran
listrik dan ditunjukkan
dengan symbol (R) dan
menghitung dalam satuan
Ohm.

• 1 Ohm adalah harga dari
hambatan yang 
memperbolehkan arus
listrik 1 ampere untuk
mengalir dibawah
tegangan 1 volt.

Beberapa contoh resistor



• tahanan, merupakan suatu kemampuan untuk
menahan arus listrik di dalam benda itu. Arus
listrik yang mengalir melalui kawat pijar di
dalam lampu dan kawat-kawat penghantar
listrik lainnya juga mengalami
hambatan/tahanan, yang besarnya tergantung
dari:

• Sifat-sifat logam yang dipakai
- Panjangnya kawat. 
- Besarnya penampang kawat



• Tahanan yang lebih besar
mengakibatkan berkurangnya aliran
listrik.

• alat pengukurannya adalah Ohmmeter.
• Hubungan antara E,I,dan R ini

dinyatakan
hukum Ohm yakni :

E = I x R.

E = Volt, I = Ampere, R = Ohm.



Tujuan mengukur tahanan :

• Memeriksa apakah komponen bekerja
dengan semestinya. 

• Memeriksa apakah ada kabel yang 
rusak/robek



Cara menggunakan Ohm meter :
-Pastikan Ohm meter menunjukan angka nol, 
sebelum digunakan yaitu, dengan cara :
-Sentuhkan kedua tangkai positif dan negatif, 
kemudian setel tombol pengatur sampai jarum
terletak tepat pada garis nol.
-Pada proses pengukuran menggunakan Ohm 
meter, posisi perletakan tangkai positif tidak
harus terletak pada terminal positif demikian
juga untuk tangkai negatif, kecuali saat
mengukur tahanan diode.
-Pada proses pengukuran tahanan, hubungan
komponen dan sirkuitnya harus dilepas. Bila
mengukur tahanan dilakukan dalam keadaan
sirkuit tersambung seluruhnya, Ohm meter 
akan membaca/menunjukan nilai yang lebih
kecil dari pada nilai sebenarnya.







Komponen listrik

• Resistor adalah
komponen elektronika
yang selalu digunakan
dalam setiap rangkaian
elektronika karena dia
berfungsi sebagai
pengatur arus listrik. 
Dengan resistor listrik
dapat didistribusikan
sesuai dengan
kebutuhan. Tentunya
anda bertanya-tanya, 
apa itu resistor ?, 
seperti apa bentuknya ?, 
bagaimna cara kerjanya



Color code resistor





kapasitor

• A capasitor is capable of storing energy.
A capasitor is an electronic component that 
exists out of two relatively large 
conductor(s), that exist close to each other, 
devided by an isolator.

This ability or capacity(therefore capasitor) 
is expressed in a unit: Farad(symbol "F"). A 
capasitor that is charged with 1 Coulomb, with 
a Voltage of 1, has the capasity of 1 Farad.



Beberapa contoh
kapasitor



induktor
• bagaimana jika kawat

tembaga dililitkan
membentuk koil atau
kumparan. Jika
kumparan tersebut
dialiri listrik maka
tiap lilitan akan
saling menginduksi
satu dengan yang 
lainnya. Medan listrik
yang terbentuk akan
segaris dan saling
menguatkan. 
Komponen yang 
seperti inilah yang 
dikenal dengan
induktor selenoid. 



Hukum ohm

• Skema
PARTS AND 
MATERIALS
-Calculator (or pencil and 

paper for doing 
arithmetic) 

-6-volt battery 
-Assortment of resistors 

between 1 KΩ and 100 
kΩ in value 






