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1/6Eksperimen

Listrik Magnetisme SeriFisika

Papan Rangkaian Listrik

Lanjutan

Kaitan Dengan SDG
Pengantar

Percobaan ini memperlihatkan bahwa semua bohlam di rangkaian listrik 

jenis seri akan padam jika salah satu bohlam dilepaskan dari rangkaian. 

Akan tetapi, bohlam pada rangkaian paralel akan tetap menyala meski-

pun salah satunya dilepas. Selain itu, kita akan melihat bahwa menambah 

jumlah bohlam pada rangkaian seri akan membuat cahaya bohlam-bohlam 

lain meredup. Sementara itu, pada rangkaian paralel, penambahan bohlam 

tidak akan berpengaruh terhadap terang atau redupnya cahaya.

Bagaimana dengan rangkaian listrik di rumahmu? Apakah jenis seri atau 

paralel? Jika kamu menyolokkan pemanggang roti dan radio ke stopkontak 

yang sama, apakah radiomu menyala setelah roti selesai dipanggang? Jika 

benda-benda elektronik di rumahmu dapat dinyalakan dan dimatikan secara 

sendiri-sendiri tanpa memengaruhi benda elektronik lain, maka rangkaian 

listrik di rumahmu berjenis paralel. Sebab, jika tidak, maka semua cahaya 

di rumah akan padam jika terjadi satu saja bohlam putus. 

Menurut sebagian buku pelajaran, arah arus listrik adalah arah mengalirnya 

listrik bermuatan positif, yaitu melalui rangkaian dari kutub positif ke kutub 

negatif pada baterai. Pada kenyataannya, bukan arus bermuatan positif 

yang mengalir. Arus yang mengalir adalah arus elektron yang bermuatan 

negatif dari kutub negatif menuju kutub positif pada baterai. Defi nisi arus lis-
trik sebagai pergerakan listrik bermuatan positif memiliki sejarahnya sendiri 

dan masih bertahan hingga saat ini; arus listrik menurut defi nisi ini sering 
kali disebut juga dengan “arus listrik konvensional.” Pada beberapa kasus 

(misalnya, aliran partikel bermuatan pada semikonduktor, larutan, dan gas), 

arus positif memang bergerak dan punya peran dalam arus listrik. Namun, 

untuk rangkaian listrik sederhana, percobaan ini berfokus pada arus elek-

tron. Untuk kegiatan ini, istilah “arus listrik” dan “aliran elektron” digunakan 

berganti-ganti, namun mengacu kepada pengertian yang sama.

Sasaran Kegiatan

Dengan papan rangkai sederhana, murid dapat menghubungkan 
lampu-lampu dekoratif berukuran kecil dengan beragam cara 
sekaligus mempelajari sifat-sifat rangkaian seri dan paralel.
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Tugas/Langkah-Langkah

Letakkan papan dalam posisi horizontal dan 
mulailah kerjakan dari bagian yang bawah. 
Ambil palu dan sebuah paku. Buat empat 
lubang kecil untuk memasukkan sekrup. Tidak 
ada aturan khusus untuk posisi sekrup, tetapi 
pastikan jarak antarsekrup cukup agar penjepit 
buaya dapat dipasangkan dengan leluasa. 

1

Fig 1
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11 buah paku berukuran panjang 4 cm2

Papan kayu seukuran sekitar 14 x 23 cm3

Tang lancip4

Empat buah ring ukuran no. 106

Obeng Phillips 8

Rangkaian lampu dekorasi10

Tiga buah kawat, masing-masing sepan-
jang sekitar 15 cm; atau, gunakan kabel 
solid kabel serabut jenis no. 20 atau no. 22, 
atau potong-potong dari kawat bohlam

12

12 buah penjepit buaya kecil5

Empat buah sekrup dengan kepala obeng 
berukuran panjang 1,6 cm, merek Phillips 
(no. 8)

7

Dua buah baterai AA 9

Tang kupas kabel11

Beberapa klip kertas berbahan logam13

Pensil atau spidol (tidak ada di gambar)14

Opsional: kertas label 15

Alat Dan Bahan

Palu

Pertanyaan Panduan

Apa yang terjadi pada bohlam saat koneksi 
terakhir ditutup? Apakah bohlam bercahaya 
terang atau redup?

1

Bagaimana terang cahaya satu bohlam 
dibandingkan dengan masing-masing dari dua 
bohlam?

2

Bagaimana perilaku kedua bohlam berbeda 
dari tiga bohlam yang dihubungkan dengan 
cara berbeda?

3
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Fig 2

Fig 3

Siapkan empat penjepit buaya (sisakan empat 
untuk Langkah 9). Dengan tang lancip, bengkok-
kan tab pada ujung penjepit ke arah luar. 
Hasilnya adalah ujung tiap-tiap penjepit rata.

2

Letakkan ujung penjepit buaya yang sudah 
diratakan di bawah ring. Posisikan klip agar 
menunjuk ke arah berlawanan, sejajar dengan 
papan, seperti ditunjukkan pada foto Langkah 
1. Kencangkan semua sekrup hingga semua 
klip tetap di tempatnya di antara washers and 
papan.

4

Berikutnya, kita beralih ke area separuh atas 
pada papan. Pasang sebelas paku, masukkan 
sejauh sekitar 1,2 cm pada papan dengan posisi 
mengelilingi dua baterai untuk menahan baterai 
di tempatnya. Dengan paku di antara baterai, 
kita akan dapat memilih menggunakan satu 
saja atau kedua baterai sebagai sumber tenaga 
bohlam dalam percobaan nanti. Kutub negatif 
baterai (ujung yang rata) diposisikan mengha-
dapi ke kiri.

5

Dengan tang pengupas kabel, kupas bagian 
ujung kawat dari setiap bohlam. Kupas sepan-
jang 1,2 cm. Sisihkan bohlam untuk digunakan 
pada langkah selanjutnya.

7

Kupas ujung kawat dari tiga buah kabel yang 
disiapkan untuk eksperimen ini. Setelah selesai, 
sisihkan satu untuk langkah selanjutnya. Dua 
akan dihubungkan dengan penjepit buaya pada 
langkah 9.

8

Gunakan tang lancip untuk mengikatkan dua ka-
bel yang sudah dikupas pada Langkah 8 dengan 
sisa empat penjepit buaya. Caranya, masukkan 
ujung kabel yang sudah dikupas ke lubang di ba-
gian belakang penjepit agar bagian kabel yang 
masih berpelapis berada tepat di lengkungan di 
antara dua tab penjepit. Selanjutnya, kabel yang 
sudah dikupas dilipat ke arah atas, letakkan di 
atas bagian kabel yang berpelapis. Terakhir, 
bengkokkan dua tab ke arah kabel agar kabel 
tidak lepas (lihat foto, klik untuk memperbesar). 
Langkah ini memastikan koneksi listrik dan fi sik 
yang baik.

9

Dari rangkaian lampu dekoratif, potong tiga 
bohlam secara terpisah. Untuk memotong 
kawat, pilih bagian tengah-tengah di antara dua 
bohlam. Setiap bohlam seharusnya memiliki dua 

6

(masing-masing di sisi kanan dan kirinya) kawat 
yang panjangnya cukup dan kurang lebih sama. 

Pasang ring pada tiap sekrup, kemudian ken-
cangkan sekrup agar masuk ke dalam lubang 
sekitar separuhnya.

3
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Diskusi 

Hubungkan satu bohlam dengan penjepit 6 dan 7. Gu-

nakan dua penjebit buaya untuk menghubungkan paku di 

ujung baterai ke penjepit 2 dan 3. Hubungkan penjepit 4 

dan 8 dengan klip kertas yang sudah diratakan. Gunakan 

bagian kabel yang terkupas untuk menghubungkan penj-

epit 1 dan 5. Apa yang terjadi pada bohlam saat koneksi 

selesai? Apakah bohlam bercahaya terang atau redup? 

(Catatan: jika bohlam tidak menyala, lihat bagian Petun-

juk di bawah).

4/6

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Terakhir, gunakan spidol atau pensil untuk 
menomori klip dari 1 hingga 8 (lihat foto) untuk 
memudahkan pengamatan.

10

Percobaan 1: 
Membuat koneksi

Biarkan bohlam di antara penjepit 6 dan 7. Ganti kabel 

di antara penjepit 1 dan 5 dengan bohlam yang kedua. 

Setelah itu, ganti klip kertas antara klip 4 dan 8 dengan 

bohlam yang ketiga. Sekarang, ketiga bohlam seharus-

nya menyala dan menunjukkan tingkat terang cahaya 

yang sama. (Jika ada bohlam yang jauh lebih terang atau 

jauh lebih redup dibandingkan dua bohlam yang lain, 

segera ganti.) Bagaimana tingkat terang bohlam-bohlam 

ini dibandingkan dengan bohlam tunggal pada rangkaian 

pertama? 

Angkat salah satu bohlam di rangkaian; jangan diganti 

dengan kabel atau klip kertas. Apa yang terjadi dengan 

dua bohlam lainnya? Sekarang, letakkan kembali bohlam 

tadi lalu angkat bohlam yang lain. Apakah pilihan bohlam 

berpengaruh?

Kembalikan rangkaian ke kondisi awal dengan hanya 

satu bohlam. Pindahkan salah satu penjepit buaya dari 

paku di ujung baterai ke paku di antara baterai. Apa yang 

terjadi?

Percobaan 2: Membuat 
koneksi jenis seri untuk bohlam

Percobaan 3: Mengubah voltase
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Dalam Percobaan 1, yaitu rangkaian dengan satu 

bohlam, elektron yang keluar dari kutub negatif baterai 

akan mulai mengalir ke seluruh rangkaian. Listrik men-

galir melalui clip 1 dan 2, kabel, clip 5 dan 6, bohlam, clip 

7 dan 8, klip kertas, clips 4 dan 3, kemudian kembali ke 

kutub positif baterai di sisi kanan. Jalur seperti ini dise-

but juga dengan rangkaian listrik utuh. Kekuatan baterai 

diukur dalam satuan volt dan volt adalah ukuran energi 

yang dimiliki elektron saat mengalir dari baterai. Ketika 

elektron mengalir ke seluruh rangkaian listrik lengkap, 

kita berasumsi bahwa semua energi yang dibawanya 

diserap seluruhnya oleh bohlam, yaitu saat energi diubah 

menjadi cahaya dan panas. Proses transformasi energi 

melawan arus elektron yang mengalir melalui bohlam, 

sehingga bohlam dapat dikatakan memiliki resistensi 

listrik. Sangat penting untuk mengetahui bahwa meski-

pun energi di dalam elektron berkurang selama elektron 

mengali di rangkaaian, elektron itu sendiri menghilang 

dari rangkaian. Untuk setiap elektron yang meninggalkan 

baterai dan memasuki rangkaian, ada elektron lain yang 

memasuki baterai.

Membuat rangkaian listrik

5/6

Lepaskan semua bohlam, kabel, dan klip kertas. 

Hubungkan salah satu penjepit buaya dari ujung 

penahan baterai ke penjepit 1, kemudian kabel dari ujung 

penahan baterai yang lain ke penjepit 6. Hubungkan 

bohlam antara penjepit 1 dan 5 dan di antara penjepit 2 

dan 6. Apa yang terjadi? Lepaskan salah satu bohlam. 

Apa yang terjadi?

Pasang kembali bohlam dan lepaskan bohlam yang lain. 

Apa yang terjadi? Apakah pilihan bohlam berpengaruh? 

Bagaimana tingkat terang satu bohlam dengan masing-

masing dari kedua bohlam? Bagaimana perilaku kedua 

bohlam berbeda dari tiga bohlam yang dihubungkan 

dengan cara berbeda?

Percobaan 4: Menghubungkan 
bohlam dalam rangkaian paralel

Fig 7

Fig 8

Menghubungkan bohlam 
dalam rangkaian seri

Pada Percobaan 2, tiga bohlam dihubungkan dengan 

suatu cara sehingga elektron dipaksa mengalir melalui 

bohlam untuk bisa tiba ke baterai. Inilah yang disebut 

dengan rangkaian seri. Ketika tiga bohlam dipasang, 

cahaya tiap-tiap bohlam lebih redup dibandingkan jika 

hanya ada satu bohlam yang dipasang. Sebab, resistensi 

total dari tiga bohlam lebih besar dibandingkan satu saja 

bohlam. Akibatnya, aliran total elektron, atau yang dise-

but juga dengan arus, menjadi lebih kecil karena energi 

diubah menjadi cahaya dan panas. Selain itu, dengan 

tiga bohlam, berarti setiap bohlam hanya mendapatkan 

sepertiga dari energi yang sudah berkurang ini.
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PENULIS & SUMBER
Exploratorium Teacher Institute

https://www.exploratorium.edu/snacks/circuit-workbench

Silakan bereksperimen lebih jauh. Berapa banyak 

bohlam yang bisa disambungkan di rangkaian seri? 

Berapa di rangkaian paralel? Coba hubungkan bohlam 

pada rangkaian seri dengan dua bohlam pada rangkaian 

paralel. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian seri-

paralel.

Bagaimana kita bisa menghubungkan bohlam yang ke-

tiga di rangkaian, agar semua bohlam bisa mempertah-

ankan cahaya optimalnya dan dua bohlam bisa dilepas-

kan tanpa menyebabkan bohlam ketiga padam.

Silakan buat sendiri rancangan rangkaianmu. Perhati-

kan jalur elektron di rangkaian yang baru ini, dan amati 

perilaku bohlam. Gunakan multimeter (alat pengukur 

voltase dan arus) untuk mengukur besaran volt dan arus 

di rangkaian-rangkaian yang dibuat.

Perluasan Kegiatan

6/6

Jika satu bohlam dilepaskan dari rangkaian, bohlam lain 

akan padam. Bohlam manapun yang dilepas, efek yang 

sama akan terjadi. Sebab, saat tercipta celah di rang-

kaian, elektron tidak lagi bisa mengalir.

Saat salah satu klip baterai dipindahkan ke paku di 

antara baterai pada Percobaan 3, maka sumber energi 

rangkaian berubah dari dua baterai menjadi hanya satu 

baterai. Jumlah energi berkurang separuhnya, sehingga 

bohlam menjadi redup.

Pada Percobaan 4, susunan diubah sehingga elektron 

yang tiba di clip 1 sekarang punya dua pilihan jalur 

untuk tiba ke clip 6. Bohlam yang dihubungkan dengan 

cara ini disebut juga dihubungkan secara paralel. Jika 

kedua bohlam jenisnya persis sama, separuh elektron 

akan mengalir melalui satu bohlam dan separuh melalui 

bohlam yang lain. Elektron akan bertemu kembali men-

jadi satu arus pada clip 6 dan kembali ke baterai.

Saat dua atau lebih bohlam dihubungkan secara paralel, 

cahaya semua bohlam akan sama terangnya dengan jika 

hanya ada satu bohlam. Sebab, setiap bohlam tambahan 

menciptakan jalur baru untuk aliran elektron dan setiap 

elekton hanya melalui dan diserap energinya oleh satu 

bohlam. Dengan demikian, jalur-jalur alternatif ini mengu-

rangi resistensi total pada rangkaian. Bahkan, resistensi 

dari dua bohlam identik pada rangkaian adalah sepa-

ruh dari resistensi di satu bohlam, sehingga arus yang 

mengalir di rangkaian menjadi dua kali lebih besar. Jika 

satu bohlam dilepaskan dari rangkaian, rangkaian masih 

tertutup sehingga bohlam lain tetap menyala.

Mengubah Voltase

Menghubungkan bohlam dalam 
rangkaian paralel

Eksperimen

Listrik Magnetisme SeriFisika

Papan Rangkaian Listrik

Lanjutan

TOPIK KATA KUNCIBAHASAN

Paralel Rangkaian Berbasis Bukti Pola Sebab Dan Akibat

Sistem Dan Model Sistem Energi Dan Zat Struktur Dan Fungsi


