
 1 

 

 

 

 

PELATIHAN GURU-GURU FISIKA 

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Sumarna
*) 

Bambang Ruwanto 
                                                           *) 

sumarna@uny.ac.id  

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS  MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

MARET 2001 
 

 

 

TENTANG : 

PENGUASAAN KONSEP-KONSEP FISIKA 

 

mailto:sumarna@uny.ac.id


 2 

BAHAN PELATIHAN 

PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP FISIKA BAGI GURU SLTP 

(Oleh : Sumarna
*)

, Bambang Ruwanto) 
*) 

sumarna@uny.ac.id  

 

Dalam GBPP SLTP pada kurikulum 1994 yang disempurnakan, bahan (materi) 

pembelajaran Fisika dapat dikelompokkan menjadi :  Pengukuran, Besaran dan Satuan – 

Zat dan Wujudnya – Tata Surya – Gerak (GLB dan GLBB) – Gaya dan Tekanan – 

Usaha dan Energi – Susu dan Kalor – Getaran dan Gelombang – Cahaya  (cermin, 

lensa, alat optik) – Kelistrikan dan Kemagnetan – Komponen Dasar Elektronika.  Pada 

GBPP tersebut, jika diperhatikan dengan seksama, inti materi (bahan) pelajaran Fisika 

adalah mengenai Zat (materi) dan Energi. Tetapi oleh karena kesempatan yang sangat 

terbatas dan materi pembelajaran fisika yang sangat luas, maka hanya disajikan 

beberapa pokok bahasan yang sesuai dengan permintaan. Berdasarkan survei pada awal 

kegiatan pelatihan ini, Bapak/Ibu peserta pelatihan sebagian besar memilih bahan yang 

berkaitan dengan komponen dasar elektronika dan beberapa memilih pokok bahasan 

yang lain. Sehingga makalah berikut sebagian besar terkait dengan komponen dasar 

elektronika dan ditambah beberapa pokok bahasan lain secara singkat. 

 

 

A. Penggunaan Multimeter 

 

Multimeter merupakan salah satu alat ukur elektronik yang sangat diperlukan 

untuk mengukur besaran-besaran seperti kuat arus (AC dan DC), tegangan (AC dan 

DC), hambatan, maupun kapasitansi. Selain itu, multimeter juga dapat digunakan untuk 

pendeteksian, baik mendeteksi rusak-tidaknya komponen maupun mendeteksi nama 

kaki suatu komponen. Dalam menggunakan multimeter harus memperhatikan macam 

besaran yang diukur maupun batas ukurnya. Untuk multimeter digital, niali besaran 

yang terukur pada umumnya ditunjukkan secara langsung oleh angka pada tampilan. 

Sedangkan untuk multimeter analog, cara membaca nilai besaran yang terukur  adalah 

sebagai berikut : 

 

 

[Hambatan] =  [Angka yang ditunjuk jarum] x [Batas ukur Ohm]. 

 

 

  Kuat arus       Angka yang ditunjuk jarum 

      Atau  =                                                   x [Batas ukur] 

  Tegangan            Skala baca tertinggi 

 

 

Kadang-kadang kita perlu mencurigai bahwa suatu komponen, sekalipun yang 

baru dan lebih-lebih komponen bekas, belum tentu baik sehingga perlu dipariksa 

keadaannya. Secara umum, suatu kumponen dikatakan rusak bila spesifikasinya di luar 

batas-batas yang ditentukan. Tetapi kadang tidak mudah untuk mengukur besaran yang 

sesuai dengan spesifikasinya. Ada cara sederhana untuk sekedar mengetahui suatu 

komponen dalam klasifikasi rusak atau masih dapat digunakan. Alat untuk memeriksa 
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keadaan komponen yang  demikian  itu  pada  umumnya  multimeter  yang  dipasang  

pada  posisi Ohmmeter. Berikut ini  disampaikan  rambu-rambu  cara untuk mendeteksi 

keadaan suatu komponen.  

 

a. Resistor, jika nilai ukur hambatan suatu resistor ada di luar interval nilai nominal 

dalam spesifikasinya, maka hambatan itu dikatakan rusak. 

b. Kapasitor. Terlebih dahulu hubung-singkatkan kedua kaki kapasitor. Untuk 

kapasitor dengan kapasitansi besar gunakanlah skala ohm yang kecil dan untuk 

kapasitansi kecil gunakan skala ohm yang besar. Jika colok-colok multimeter 

dihubungkan pada kaki-kaki kapasitor, maka kapasitor itu berpeluang besar masih 

baik bila jarum meter menyimpang dan kemudian kembali ke posisi semula dan 

dalam keadaan rusak bila jarum meter tidak menyimpang sama sekali atau 

menyimpang dan tidak pernah kembali. 

c. Induktor (termasuk transformator). Jika ujung-ujung induktor dihubungkan dangan 

colok-colok Ohmmeter, maka induktor itu baik bila jarum meter menyimpang 

penuh, dan tidak baik bila sebaliknya. Untuk transformator masih perlu dipastikan 

bahwa antara lilitan primer dan sekunder tidak hubung-singkat dan lilitan-lilitannya 

juga tidak hubung-singkat dengan intinya. 

d. Dioda (termasuk LED). Dioda dalam keadaan baik bila dikenai panjar maju 

menunjukkan nilai hambatan yang sangat kecil (jarum meter menyimpang penuh) 

dan jika dikenai panjar mundur manunjukkan hambatan yang sangat besar (jarum 

meter tidak menyimpang sama sekali). Dioda dikatakan rusak bila dikanai panjar 

maju maupun mundur menunjukkan gejala yang sama, keduanya menyimpang atau 

keduanya tidak menyimpang sama sekali. Cara tersebut tidak berlaku untuk HVR 

(High Voltage Rectifier). Untuk memeriksa LED (termasuk 7-segmen), ohmmeter 

dipasang pada batas ukur  x1. Jika LED terpanjar maju akan menyala dan bila 

terpanjar mundur padam, maka LED tersebut masih baik. LED yang rusak bila 

dikenai panjar maju dan mundur keduanya menunjukkan gejala padam. 

e. Transistor. Cara memeriksa transistor seperti cara memeriksa dioda, di mana yang 

dianggap dioda adalah sambungan basis-emitor dan basis-kolektor. Sedangkan 

transistor yang masih baik antara emitor dan kolektornya selalu tidak sambung. Jika 

emitor-kolektornya sambung dapat dipastikan bahwa transistor itu telah rusak. 

 

 

Pemasangan komponen seperti resistor dan kapasitor non polar pada dasarnya tidak 

mengenal posisi terbalik. Tetapi komponen seperti dioda, transistor, kapasitor polar, dan 

IC tidak dapat dipasang sembarang. Penempatan kaki-kaki yang keliru dapat berakibat 

fatal. Kaki-kaki komponen seperti itu memiliki peran tertentu sehingga diberi atribut 

tertentu pula. Seperti pada dioda dikenal kaki anoda-katoda, pada transistor dijumpai 

kaki basis-kolektor-emitor, dan sebagainya. Jenis dan nama kaki-kaki suatu komponen 

dapat dilihat pada buku data yang sesuai. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan buku 

itu. Dengan multimeter yang diset pada ohmmeter kita dapat menentukan jenis dan 

nama kaki pada dioda dan transistor. 

 

a. Untuk Dioda. Pastikan dahulu bahwa dioda itu baik. Selanjutnya hubungkan kedua 

colok ohmmeter dengan kaki-kaki dioda. Jika jarum meter menyimpang penuh 

maka kaki dioda yang terhubung dengan kutub positif baterei meter (biasanya colok 

hitam) adalah kaki anoda, dan sebaliknya. 
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b. Untuk Transistor. Pastikan dahulu bahwa transistor dalam keadaan baik, selanjutnya 

diikuti dengan menentukan jenis transistor NPN atau PNP. Salah satu cara adalah 

sebagai berikut. Hubungkan salah satu colok meter dengan salah satu kaki transistor, 

colok yang lain dihubungkan dengan kedua kaki transistor yang tersisa secara 

bergantian sambil melihat simpangan jarum meter. Langkah ini diulang untuk kaki 

yang lain hingga diperoleh keadaan jarum meter menyimpang sama atau sama-sama 

tidak menyimpang ketika kedua kaki transistor yang tersisa dihubungkan dengan 

colok meter yang lain tadi. Kaki transistor yang sambung dengan salah satu colok 

mula-mula tadi adalah basis. Hingga di sini kita telah menemukan kaki basis. Jika 

basis itu sambung dengan colok kutub positif baterei meter dan jarum meter 

menyimpang, maka jenis transistor itu adalah NPN, sebaliknya PNP jika jarum 

meter tidak menyimpang. Untuk menentukan kolektor dan emitornya, hubungkan 

kaki-kaki transistor selain basis masing-masing dengan colok-colok meter pada 

batas ukur ohm yang terbesar (x 100 k) dan sentuhlah kaki basis dengan tangan. Jika 

jarum meter menyimpang (biasanya sedikit) dan jenisnya NPN, maka kaki transistor 

yang sambung colok hitam (kutub baterei positif) adalah kolektor, tentu saja kaki 

yang tersisa adalah emitor. Jika jarum meter tidak menyimpang dan jenisnya NPN, 

maka kaki transistor yang sambung dengan colok hitam adalah emitor. Untuk 

transistor PNP berlaku keadaan yang sebaliknya. 

 

 

B. Komponen Elektronik 

 

Pada dasarnya komponen elektronik meliputi resistor, kapasitor, dioda, 

transistor, induktor, IC, dan Kristal. Tetapi masih banyak dijumpai komponen lain 

dengan nama-nama tertentu tetapi pada umumnya dapat dikategorikan kedalam 

komponen dasar tersebut. Misalnya transformator, potensiometer, trimpot, NTC, PTC, 

LDR, trimer, varco, 7-segmen, LED, zener, fototransistor, Op-Amp, dan lain 

sebagainya. Komponen elektronik dapat dikelompokkan ke dalam komponen pasif dan 

aktif. Komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya. 

Komponen pasif  tidak dapat menguatkan sinyal dan pada umumnya membebani, 

contonya adalah resistor, dan kapasitor. Sedangkan komponen aktif adalah komponen 

yang bekerjanya memelukan catu daya. Komponen aktif dapat menguatkan sinyal, 

contohnya transistor, IC, dan Op-Amp.  Berikut  ini  dikemukakan  sedikit  informasi  

praktis  untuk  beberapa  komponen. 

 

1. Resistor 

Resistor (hambatan, tahanan) merupakan komponen yang fungsi utamanya untuk 

menahan aliran muatan (arus) listrik. Tetapi resitor sering pula berfungsi sebagai : 

a. penurun tegangan 

b. pembagi tegangan 

c. pemberi panjar dan stabilisasi pada transistor 

d. Komponen osilator, filter, balikan, dan gain. 

 

Resistor dapat terbuat dari kawat logam, arang (karbon), maupun bahan 

semikonduktor. Spesifikasi untuk resistor meliputi, resistansi, toleransi, dan lesapan 

daya. Tetapi sebenarnya juga tegangan kerja. Spesifikasi pokok untuk resistor ada 
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yang dituliskan secara langsung pada badannya seperti 5W 4,7 Ohm;  tetapi pada 

umumnya ditentukan dengan kode warna gelang (cincin) pada badannya. 

 

 

 

       A    B     D                         E 

 

    

 

 

 

 

 

 

       Resistansinya (R) dirumuskan sebagai berikut  

 

 R = AB x 10
D
     E    Ohm     (Untuk toleransi 5% dan 10%) 

 R = ABC x 10
D
     E    Ohm    (Untuk toleransi 1% dan 2%) 

 

 

 

       Sedangkan kode warna yang telah disepakati secara internasional adalah 

 

Warna A B C D 

Hitam 0 0 0 0 

Coklat 1 1 1 1 

Merah 2 2 2 2 

Jingga 3 3 3 3 

Kuning 4 4 4 4 

Hujau 5 5 5 5 

Biru 6 6 6 6 

Ungu 7 7 7 7 

Abu-abu 8 8 8 8 

Putih 9 9 9 9 

Emas -1   -1 

Perak -2   -2 

 

 

Lesapan daya resistor meliputi  0,0625 watt; 0,125 watt; 0,25 watt; 0,5 watt; 1 watt; 2 

watt; 5 watt; 10 watt; 20 watt; dan sebagainya. 

 

 

2. Kapasitor 

Kapasitor (kondensator) merupakan komponen pasif yang fungsi utamanya untuk 

menyimpan muatan listrik (dapat dibayangkan sebagai aki kecil). Kapasitor pada 

prinsipnya terbuat dari dua plat konduktor sejajar yang dipisahkan oleh isolator. 

Fungsi lain dari kapasitor banyak dijumpai sebagai : 

E Warna 

1% Coklat 

2% Merah 

5% Emas 

10% Perak 

20% Tidak berwarna 

 

Toleransi 5% dan 10% 

Toleransi 1% dan 2% A B C D E 
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a. penahan arus searah (DC) 

b. kopling (penggandeng) antar tingkat rangkaian 

c. perata arus atau tegangan 

d. komponen filter. 

Sifat penting dari kapasitor adalah menahan arus (tegangan) DC tetapi 

meneruskan arus (tegangan, sinyal) AC. Spesifikasi kapasitor adalah kapasitansi dan 

tegangan kerja (terutama untuk kapasitor polar). Dikenal beberapa jenis kapasitor 

seperti elektrolit (elco),  keramik, milar, kertas, tantalum, mika,  MKM,  dan lain 

sebagainya. Berdasarkan frekuensi resonansi, maka setiap jenis kapasitor memiliki 

daerah operasi frekuensi terbaik sebagai berikut. 

 

Jenis Kapasitor Frekuensi 

Elektrolit 50 kHz 

Tantalum 100 kHz 

Mika dan Plastik 1 MHz 

Keramik dan milar (10 – 100) MHz 

 

Spesifikasi kapasitor ada yang dituliskan secara langsung pada badannya seperti 47 

F/16V, 220 F/35V, 5 pF, 100 nF, dan seterusnya. Sedangkan yang dituliskan semi 

langsung banyak dijumpai pada kapasitor milar dan sebagian keramik, seperti berikut  

 

102 artinya 10 x 10
2
 pF = 1000 pF = 1 nF  

223 artinya 22 x 10
3
 pF = 22000 pF = 22 nF 

dan seterusnya. 

  

Spesifikasi kapasitor yang dinyatakan dengan kode warna sering dijumpai pada jenis 

tantalum dan plastik Cara membacanya adalah : 

 

        

 

        

        

        

 

                   

 

 

 

Sedangkan  untuk  D Hitam =  20%  E Merah   = 250 volt 

     Putih =  10%   Kuning   = 400 volt 

     Hijau =  5% 

 

 

Sekilas tentang kapasitor elektrolit : 

Adalah kapasitor yang menggunakan larutan kimia sebagai bahan dielektrikumnya. 

Pelak oksida logam ditempatkan dalam larutan kimia sehingga pada pelat tersebut 

(Toleransi) 

(Tegangan Kerja) C = AB x 10
C
   D     pF 

A,B, dan C warna-warna 

seperti pada resistor 

A 

B 

C 

D 

E 



 7 

akan terbentuk lapisan oksida yang sangat tipis sebagai isolator dan berperan 

sebagai dielektrik. Oksida logam harus memiliki polaritas yang lebih positif dari 

pada larutan kimianya (larutan elektrolit) agar lapisan oksida tipis tetap terjaga 

keberadaannya sebagai dielektrik (isolator). Jika polaritas oksida logam negatif dari 

pada larutan elektrolit, maka lapisan oksida tipis akan rusak sehingga antara 

elektroda logam dan larutan elektrolit akan terjadi hubung-singkat. 

 

 

3. Induktor 

Induktor termasuk komponen pasif yang berfungsi untuk mendapatkan induktansi 

tertentu. Nama lain untuk induktor adalah spool, lilitan, kumparan, RFC. Sifat 

penting dari induktor adalah menghambat arus(tegangan) AC tetapi meneruskan 

arus (tegangan) DC.  Spesifikasi dari induktor mencakup induktansi dan kuat arus. 

Fungsi lain dari induktor antara lain : 

a. penghambat sinyal AC 

b. komponen penentu frekuensi pada osilator 

c. isolasi medan listrik. 

 

 

4. Dioda 

Dioda adalah komponen yang dapat melewatkan arus listrik pada satu arah saja, 

yaitu ketika dioda dikenai panjar maju (kaki anoda lebih positif dari pada kaki 

katoda). Dengan demikian fungsi utama dari dioda adalah untuk menyearahkan arus 

AC. Spesifikasi dioda utamanya adalah kuat arus. Fungsi lain dari dioda meliputi : 

a. detektor gelombang radio 

b. pembentuk pulsa isyarat 

c. stabilisasi tegangan (zener) 

d. komponen pelipat tegangan 

e. sensor suhu. 

 

 

5. Transistor. 

Transistor termasuk komponen aktif yang memiliki kemampuan untuk menguatkan 

sinyal. Tetapi transistor juga banyak digunakan sebagai stabilisasi tegangan, saklar 

elektronik, osilator, dan lain-lain. Dikenal dua jenis transistor yaitu NPN dan PNP. 

Setiap transistor memiliki tiga kaki yang diberi nama basis, kolektor, dan emitor. 

Tehnik operasi transistor adalah (a) sambungan basis-emitor dikenai panjar maju 

dan (b) sambungan kolektor-emitor dikenai panjar mundur.Dikenal tiga konfigurasi 

rangkaian transistor yaitu  basis bersama (CB), emitor bersama (CE), dan kolektor 

bersama (CC). Konfigurasi emitor bersama paling banyak digunakan. Sebenarnya 

spesifikasi transistor mencakup banyak parameter, tetapi yang utama adalah 

penguatan arus maju, lesapan daya, frekuensi, dan tegangan pengemudi masukan. 
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Periode Sinodis dan Periode Sideris Planet dan Satelit 

 

Periode sinodis suatu plenet (Psin) atau satelit adalah waktu edar planet atau 

satelit dari suatu fase ke fase itu lagi. Misalnya periode sinodis bulan yakni selang 

waktu bulan beredar dari fase bulan baru atau bulan purnama ke fase bulan baru atau 

bulan purnama lagi adalah 29,5 hari yang disebut periode sinodis bulan atau 1 bulan 

sinodis. Bagi planet lain misalnya dari fase oposisi ke fase oposisi lagi.  

Periode sideris suatu planet (Psid) adalah waktu edar planet dari suatu titik tetap 

dalam orbit ke titik itu lagi dari arah suatu bintang tertentu, yaitu bila dilihat dari titik 

tetap itu lagi ke arah bintang itu lagi. Misalnya ditentukan selang waktu antara bulan 

ada pada kedudukan di arah bintang tertentu dan kembali lagi ke arah bintang itu lagi. 

Selang waktu itu disebut periode sideris bulan yang panjangnya 27,3 hari atau 1 bulan 

sideris. 

 

 

 

 

Pembentukan bayangan pada teropong panggung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan diskusi : 

Apakah yang dimaksud dengan pembiasan ? 

 

 

 

Usaha dan Energi 

 Kita telah mengenal arti kata usaha dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, kata 

usaha digunakan untuk menjelaskan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Sebagai 

contoh, perhatikan dua ungkapan berikut: “Ibu Sari berusaha datang ke penataran” dan 

“Widya berusaha  menjadi juara kelas”. Kata usaha  dalam kedua ungkapan ini 

menunjukkan sebuah aktivitas, baik fisik maupun mental, untuk mencapai suatu tujuan. 

Objektif Okuler 

fob 

Fok 

Benda di jauh 

tak hingga 

Bayangan oleh 

lensa objektif 
Bayangan oleh lensa 

okuler yang tampak oleh 

mata pengamat 
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Akan tetapi, dalam fisika kata usaha mempunyai arti khusus dan dikaitkan dengan 

besaran fisika yang didefinisikan dengan jelas, sehingga penggunaannya tidak 

dikacaukan dengan ungkapan sehari-hari. 

 Dalam fisika, usaha berkaitan erat dengan gaya yang menyebabkan perpindahan. 

Usaha yang dilakukan oleh gaya tetap (baik besar maupun arahnya), didefinisikan 

sebagai perkalian antara gaya F dengan perpindahan d . Secara matematis, 

 

  dFdFW )cos(  ,      (1) 

 

dengan   menunjukkan sudut yang dibentuk antara F dengan arah perpindahan. 

Perhatikan bahwa usaha W merupakan besaran skalar. 

 Gaya yang diberikan pada benda tidak selalu menghasilkan usaha. Misalnya, 

ketika seorang siswa mendorong tembok, siswa tersebut dikatakan tidak melakukan 

usaha karena tembok tidak berpindah. Hal ini sesuai dengan ungkapan (1), jika 0d  

maka 0W . Siswa tersebut mungkin merasa lelah karena memberi gaya pada tembok. 

Tetapi karena tembok tidak berpindah, maka 0W . Demikian pula ketika seorang 

siswa membawa sebuah beban dan berjalan dengan kelajuan tetap. Ini berarti gaya 

mendatar yang bekerja pada beban sama dengan nol. Untuk membawa beban, siswa 

tersebut memberikan gaya ke atas sebesar F yang besarnya sama dengan berat beban.  

Akan tetapi, gaya ke atas ini arahnya tegak lurus terhadap pergeseran, sehingga siswa 

tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Hal ini sesuai dengan persamaan (1), jika 
o90  maka 0cos  , dan W =0. 

 

Bahan Diskusi  untuk memahami konsep Energi dan Usaha : 

1. Jelaskan konsep tentang benda jatuh ! 

2. Apakah yang dimaksud dengan energi ? 

3. Apakah yang dimaksud dengan usaha ? Siapakah yang melakukan usaha ? 

 

 

Elektrostatika 

 Di alam dikenal dua macam muatan listrik. Benjamin Franklin, fisikawan 

Amerika menyarankan tanda positif dan negatif untuk kedua macam muatan listrik. 

Tanda ini yang dipergunakan sampai sekarang, dan memudahkan deskripsi kuantitatif 

peristiwa listrik. Berkaitan dengan muatan listrik, eksperimen Millikan menunjukkan 

bahwa muatan listrik hanya mungkin mempunyai harga bilangan bulat dikalikan dengan 

suatu muatan elementer e. Tidak pernah diamati adanya muatan listrik dengan harga, 

katakanlah, e
2
1 . Hal ini dikenal sebagai kuantisasi muatan. 

 Eksperimen yang dilakukan oleh Coulomb pada tahun 1786 menunjukkan 

bahwa gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik sebanding dengan muatan 

masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan 

tersebut. Hal ini dikenal sebagai hukum Coulomb. Gaya interaksi ini bekerja pada garis 

penghubung antara kedua muatan tersebut. Gaya interaksi tarik-menarik, bila muatan 

berbeda tanda; dan tolak-menolak bila bertanda sama. Secara matematis, hukum 

Coulomb dituliskan sebagai 

 



 10 

  
2

21

2

21

04

1

r

qq
k

r

qq
F 


.      (2) 

 

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan persamaan (2), yaitu : 

1. Persamaan (2) hanya berlaku untuk muatan titik. Bila benda mempunyai bentuk, 

katakanlah berupa plat sejajar, persamaan (2) tidak berlaku. 

2. Tetapan pembanding 04/1 k  berlaku jika digunakan sistem satuan SI. 

3. Persamaan (2) berlaku di dalam vakum. Untuk medium yang lain, bentuk umum 

hukum Coulomb tetap sama, hanya tetapan pembandingnya berbeda. 

Setiap benda bermuatan listrik selalu menimbulkan medan listrik. Medan listrik 

adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mendapat pengaruh gaya listrik. 

Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya listrik yang berasal dari muatan 

positif menuju muatan negatif. Garis-garis gaya listrik ini tidak pernah berpotongan satu 

sama lain.   

 

 

 

Medan Magnet di Sekitar Arus Listrik 

 Di sekitar arus listrik terdapat medan magnet yang arahnya bergantung pada 

arah arus. Arah garis-garis gaya magnetik di sekitar arus listrik dapat dinyatakan dengan 

aturan tangan kanan. Bila kita menggenggam penghantar berarus dengan tangan kanan 

sedemikian sehingga ibu jari menunjukkan arah arus, maka arah lipatan keempat jari 

yang lain akan menunjukkan arah putaran garis gaya magnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


