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Tujuan Pembelajaran 

Hukum Ohm 

Konduktor, semi konduktor, dan isolator 

Hukum I Kirchoff 

Hambatan pengganti 

Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan: 



Kelas IX 

Hukum Ohm 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Kuat arus dalam penghantar logam 
sebanding dengan beda potensial dan 
berbanding terbalik dengan hambatan 
penghantar tersebut 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Pada sebuah penghantar yang memiliki 
hambatan 120 ohm terdapat 
beda potensial 60 V. Arus yang 
mengalir melalui penghantar itu 
adalah .... 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Sebuah penghantar memiliki beda potensial 
antara ujung-ujungnya sebesar 200 volt. 
Apabila hambatan penghantar tersebut 40 
ohm, maka besar arus yang melalui 
penghantar adalah . . . . 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Sebuah mobil mainan berhambatan 
2 ohm memerlukan arus 1,5 A. 
Berapakah beda potensial yang 
diperlukannya? 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Hambatan sebuah penghantar memiliki beda 
potensial 100 volt dan 
mengalir arus listrik 500 miliampere 
adalah . . . . 
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Hukum Ohm 

Sebuah aki dengan ggl 12 V dan hambatan 
dalam 0,5 ohm dihubungkan dengan lampu 
berhambatan 2 ohm. 
a. Berapa kuat arus pada rangkaian itu? 
b. Berapa tegangan jepitnya? 



Kelas IX 

Hukum Ohm 

Sebuah elemen dengan ggl 3 volt memiliki 
hambatan dalamnya 0,1 ohm diperlukan 
untuk menyatakan lampu kecil dengan 
hambatan 1,4 ohm. Besarnya tegangan jepit 
adalah . . . . 



Kelas IX 

Hambatan 

adalah kecenderungan suatu benda untuk 
melawan aliran muatan listrik, mengubah 
energi listrik menjadi energi bentuk lain.  
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Hambatan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
hambatan: 
1.  Jenis logam penghantar 
2.  Panjang kawat penghantar 
3.  Luas penampang kawat 
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Hambatan 

u Konduktor mempunyai hambatan atau 
hambatan jenisnya kecil.  

u Isolator mempunyai hambatan atau 
hambatan jenisnya besar. 

u Semikonduktor adalah suatu bahan atau 
benda yang mempunyai sifat sebagai 
konduktor dan isolator. 
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Hambatan 
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Rangkaian Seri 
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Rangkaian Seri 

Tiga buah hambatan, masing-masing sebesar 30 ohm, 
40 ohm, dan 50 ohm dirangkai seri dengan sumber 
tegangan 60 volt. 
a. Berapa hambatan penggantinya? 
b. Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? 
C. Hitunglah beda potensial pada ujung-ujung masing-
masing resistor tersebut! 
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Rangkaian Seri 

Resistor 20 Ω, resistor 30 Ω, dan resistor 10 Ω 
dihubungkan secara seri pada ujung-ujung baterai 
90 V.  
Berapakah hambatan pengganti rangkaian 
tersebut?  
Berapakah besar arus dalam rangkaian tersebut?  
Hitunglah beda potensial pada ujung-ujung 
masing-masing resistor tersebut! 
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Rangkaian Paralel 
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Rangkaian Paralel 

Dua buah lampu, masing-masing berhambatan 12 
ohm dan 6 ohm dirangkaikan paralel dengan 
sumber tegangan 12 volt. 
a. Berapa hambatan penggantinya? 
b. Berapa kuat arus yang mengalir pada masing-
masing lampu? 
c. Berapa kuat arus total dalam rangkaian? 



Kelas IX 

Rangkaian Paralel 

Dua buah hambatan, masing-masing sebesar 10 Ω 
dan 15 Ω dirangkai paralel dan dihubungkan 
dengan beda potensial 9 V.  
a. Berapa hambatan penggantinya? 
b. Berapa kuat arus yang mengalir pada masing-
masing lampu? 
c. Berapa kuat arus total dalam rangkaian? 
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Hukum I Kirchoff 

Hukum I Kirchoff 
Jika kuat arus pada tiap cabang dijumlahkan, maka besarnya sama dengan kuat 
arus sebelum memasuki cabang. 
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Hukum I Kirchoff 
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Rangkaian Kombinasi 
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Rangkaian Kombinasi 
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Rangkaian Kombinasi 
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Rangkaian Kombinasi 
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