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1. Untuk menghasilkan benda bermu-

atan listrik, sebatang penggaris plas-

tik digosok-gosokkan pada ....

a. kain sutra

b. kain wol

c. rambut kering

d. rambut berminyak

2. Contoh sumber listrik energi kimia 

ialah ....

a. baterai c. generator

b. dinamo d. sel solar

3. Kabel listrik dilapisi plastik. Hal ter-

sebut disebabkan ....

a. plastik sangat lentur 

b. plastik tahan lama

c. plastik termasuk penghantar

d. plastik termasuk isolator

A. Pilihlah jawaban yang benar. 
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4. Radio mengubah energi listrik menjadi ....

 a. energi gerak

 b. energi cahaya

 c. energi bunyi   

d. energi panas

5. 1.  Mendorong gerobak

 2.  Merobek kertas

 3.  Melamun

 4.  Mengayuh sepeda

 Aktivitas yang menunjukkan adanya 

gaya ialah ....

 a. 1 dan 3

 b. 2 dan 4

 c. 1, 2, dan 4

 d. 2, 3, dan 4

• Gaya dapat mengubah gerak suatu benda.

• Gaya dapat memengaruhi gerak suatu benda. Misalnya, pada traktor pegas, 

jungkat-jungkit dan katapel.

• Benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan sumber energi listrik. 

Misalnya, baterai. 

• Benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Misalnya, 

benda dari logam.

• Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator listrik. Misalnya, 

plastik dan karet.

• Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup.

• Rangkaian listrik dapat disusun seri dan paralel.

• Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi cahaya, energi gerak, 

dan energi bunyi. 

Ayo, Pahami

Kerjakanlah di buku latihanmu.
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B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

 1. Gaya mengubah ... suatu benda.

 2. Listrik yang mengalir disebut ....

 3. Benda yang dapat menghantarkan listrik dinamakan ....

 4. Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian ....

 5. Lampu yang sedang menyala menghasilkan energi ... dan energi ....

 6.  Benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan ....

 7.  Sumber energi pada baterai ialah ....

 8.  Rangkaian listrik dapat disusun ... dan ....

 9.  Menggosok telapak tangan mengubah energi ... menjadi energi ....

10.  Paku merupakan ... listrik.

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

 1. Berikan 5 contoh kegiatan yang dapat mengubah gerak suatu benda akibat gaya.

 2. Sebutkan 3 buah sumber energi listrik.

 3. Apakah karet gelang dan kertas dapat menghantarkan listrik? Jelaskan.

 4. Apa bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel?

 5. Energi listrik dapat diubah menjadi energi apa saja? Berikan contohnya.

6. Benda yang tidak dapat menghantarkan 

listrik ialah ....

 a. isolator listrik

 b. konduktor panas

 c. isolator panas

 d. konduktor listrik

7. Benda yang termasuk konduktor lis-

trik ialah ....

a. karet gelang

b. kawat tembaga

c. sedotan

d. sumpit

8.  Rangkaian di samping 

termasuk rangkaian ....

a. seri

b. paralel 

c. seri dan paralel

d. terbuka

 9. 1.  Setrika   

 2.  Lampu

 3.  Radio

 4.  Solder

 Benda yang mengubah energi listrik 

menjadi energi panas ialah .... 

 a. 1 dan 2

 b. 2 dan 3

 c. 3 dan 4

 d. 1, 2, dan 4

10. Sumber energi pada baterai ialah ....

 a. energi kimia

 b. energi listrik

 c. energi panas

 d. energi cahaya


