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TUGAS MANDIRI KELAS XI SCI    

Jum’at 2 September 2016 

 

 

 
 
1. Perhatikan gambar komponen elektronik di atas, merupakan simbol dari komponen …. 

a.    b.   c.     d.    e.   
 

 
 
2. Perhatikan gambar komponen elektronik di atas, merupakan simbol dari komponen …. 

a.    b.   c.     d.    e.   
 

 
 
3. Perhatikan gambar komponen elektronik di atas, merupakan simbol dari komponen …. 

a.    b.   c.     d.    e.   
 
 
4. Perhatikan gambar komponen elektronik di atas, merupakan simbol dari komponen …. 

a.    b.   c.     d.    e.   
 
 
5. Perhatikan gambar komponen elektronik di atas, gambar tersebut merupakan komponen 

elektronik dari …. 
a. Microprocessor  c. IC   e. transformator 
b. Transistor   d. LED 

 
6. Perhatikan gambar komponen elektornik di atas, merupakan simbol dari komponen …. 

b.    b.   c.     d.    e.   
 
 
7. Perhatikan gambar komponen elektornik di atas, gambar tersebut merupakan komponen 

elektronik dari …. 
a. trimpot  c. relay   e. dioda 
b. baterai  d. lampu 

 
 
8. Perhatikan gambar di atas¸ gambar tersebut merupakan komponen elektronik dari …. 

a. Microprocessor  c. IC   e. transformator 
b. Transistor   d. LED 

 
 
9. Perhatikan gambar di atas¸ gambar tersebut merupakan komponen elektronik dari …. 

a. Microprocessor  c. IC   e. transformator 
b. Transistor   d. LED 
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10. Perhatikan gambar di atas¸ gambar tersebut merupakan lambang dari komponen elektronik 

…. 
a. Termistor b. resistor c. kapasitor d. condensator e. transformator 

 
 
 
11. Perhatikan gambar di atas¸ berapakah besaran/ukuran  sesuai dengan urutan pita warna 

yang ada di tubuhnya, jika angka 1 = merah, angka 2=merah dan angka 3 = orange, 
adalah…. 

a. 22   b. 220   c. 2200   d. 22 k e. 220 k 
 
12. Pita warna kuning pada sebuah tahanan akan memiliki nilai …. 

a. 0  b. 1   c. 2   d. 3  e. 4 
 
13.  Pada sebuah tahanan, pita/gelang warna dibagian belakang merupakan besaran toleransi 

sebuah tahanan, untuk warna emas maka besar toleransinya adalah …. 
a. 0 %  b. 1 %  c. 5 %  d. 10 %  e. 20% 

 
14. Di bawah ini pasangan komponen elektronik aktif yang benar adalah …. 

a. Resistor dan dioda   c. LDR dan LED  e. resistor dan LED 
b. Resistor dan transistor  d. kabel dan resistor 

 
 
15. Perhatikan gambar komponen elektronik yang ada di atas, komponen tersebut adalah …. 

a. LDR  b. LED  c. IC  d. Termistor  e. Transistor 
 
 
16. Perhatikan gambar komponen elektronik yang ada di atas, komponen elektronik tersebut 

dapat bekerja karena daya sensitifnya terhadap pengaruh …. 
a. Air  b. panas  c. gerak  d. elektron e. cahaya 

 
 
 
17. Perhatikan skema dari komponen elektronik transistor diatas, dari gambar tersebut kaki 

yang ditunjuk oleh anak panah disebut dengan …. 
a. Emitor  b. kolektor  c. basis d. positif  e. negatif 

 
 
 
18. Soal berkaitan dengan soal nomor 16, jenis dari transistor tersebut adalah …. 

a. NPN  b. PPN   c. NNP  d. PNP   e. NPP 
 
 
 
19. Perhatikan gambar di atas, gambar komponen elektronik tersebut adalah …. 

a. Variabel resistor   c. variabel kapasitor e. variabel transistor 
b. Variabel tegangan   d. resistor combo 
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20. Perhatikan gambar di atas, pada prinsipnya cara kerja komponen tersebut dengan diputar 

ke kanan atau kekiri, efek dari pemutaran ke kanan atau ke kiri akan mempengaruhi besar 
kecilnya … pada komponen tersebut 

a. Tegangan   c. tahanan    
b. arus    d. cahaya   e. jumlah jumper  

 
 
 
 
 
21. Perhatikan bentuk-bentuk kombinasi rangkaian pemasangan beberapa hambatan, dari 

gambar tersebut nilai total hambatan terbesar terletak pada gambar nomor …. 
a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  

 
 
 
 
 
22. Perhatikan bentuk-bentuk kombinasi rangkaian pemasangan beberapa hambatan, dari 

gambar tersebut nilai total hambatan terkecil terletak pada gambar nomor …. 
a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  

 
 
 
 
 
 
23. Perhatikan gambar di atas bagian sebelah kiri, simbol komponen elektronik yang benar 

untuk komponen elektronik tersebut adalah gambar nomor …. 
a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 

 
 
 
24. Perhatikan gambar di atas, komponen elektronik tersebut bernama …. 

a. Condensator   c. relay  
b. Trafo    d. trimpot  e. jumper 

 
 
25. Perhatikan gambar simbol komponen elektronik  untuk Integrated Circuit (IC) yang ada di 

atas, bagian yang ditunjuk oleh anak panah adalah kaki …. 
a. Positif   c. negatif   
b. Nomor 1  d. nomor 4    e. nomor 8 

 
26. Urutan kaki-kaki dari Integrated Circuit (IC) dihitung berdasarkan …. 

a. Searah jarum jam 
b. Berlawanan dengan jarum jam 
c. Diawali dari kaki positif ke kanan 
d. Diawali dari kaki negatif kekiri  
e. Bebas tergantung transistor yang terhubung 
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27. Komponen yang berfungsi untuk penyimpan muatan listrik yang dibentuk dari dua 

permukaan yang berhubungan tapi dipisahkan oleh satu penyekat disebut dengan …. 
a. induktor  b. resistor c. kapasitor  d. transistor  e. LED 

 
28. Komponen elektronik yang terbuat dari kawat yang dililitkan menjadi sebuah koil, memiliki 

induktansi, jika arus meningkat maka medan magnet juga akan meningkat mengikuti 
perbesaran dari arus adalah …. 

a. induktor  b. resistor c. kapasitor  d. transistor  e. LED 
 
29. Komponen elektornik yang berfungsi memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu 

arah (disebut kondisi panjar maju) dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya (disebut 
kondisi panjar mundur) adalah …. 

a. Variabel resistor  c. variabel kondensator 
b. Termistor   d. dioda    e. baterai 

  
30. Transformator yang dijual dipasaran ada dua jenis, yaitu transformator step-up dan 

transformator step-down, pada dasarnya kedua jenis transformator ini fungsinya adalah 
untuk menaikan atau menurunkan …. 

a. Hambatan   c. tegangan 
b. arus listrik   d.  jumlah komponen  e. biaya listrik 

 
  
 
 
31. Perhatikan bentuk-bentuk kombinasi rangkaian pemasangan beberapa kondensator 

elektronik, dari gambar tersebut nilai total kapasitansi terbesar terletak pada gambar 
nomor …. 

a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  
 
 
 
 
32. Perhatikan gambar di atas, dari gambar tersebut nilai total kapasitansi terkecil  terletak 

pada gambar nomor …. 
a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  

 
33. Besar satuan hambatan adalah …. 

a. Farad  b. amper c. ohm  d. watt  e. volt 
 
34. Besar satuan kapasitansi adalah …. 

a. Farad  b. amper c. ohm  d. watt  e. volt 
 
35. Besar satuan arus listrik adalah …. 

a. Farad  b. amper c. ohm  d. watt  e. volt 
 
 
 
 
36. Perhatikan gambar susunan beberapa rangkaian baterai di atas, dari gambar tersebut 

rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan paling besar adalah gambar nomor …. 

1 2 3 4 
5 

1 2 3 4 
5 

1 2 3 4 
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a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  
 
 
37. Perhatikan gambar susunan beberapa rangkaian baterai di atas, dari gambar tersebut 

rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan paling kecil adalah gambar nomor …. 
a. 1   b. 2  c. 3   d. 4   e. 5  

 
38. Komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam 

Rangkaian Elektronika, berfungsi sebagai ON/OFF dalam peralatan Elektronika disebut …. 
a. Stop kontak   c. Switch   e. kabel 
b. Flip flop   d. relay 

 
 
 
 
 
39. Perhatikan gambar di atas, gambar tersebut merupakan media untuk meletakan/merangkai 

komponen elektronika, media tersebut adalah …. 
a. PCB  b. solder c. mainboard d. electroboard e. project board  

 
40. Perhatikan gambar di sebelah kanan, dalam dunia elektronika alat tersebut digunakan 

untuk melakukan …. 
a. Merangkai komponen   
b. Menyolder kaki komponen 
c. Membuat jumper 
d. Mencabut kaki komponen 
e. Memberi tegangan  

 
41. Transducer (Transduser) adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke 

bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti Energi Listrik, 
Energi Mekanikal, Energi Elektromagnetik, Energi Cahaya, Energi Kimia, Energi Akustik 
(bunyi) dan Energi Panas, pasangan yang tepat transduser di bawah ini adalah …. 
a. Trafo dan Mikropon 
b. Transistor dan resistor 
c. Kapasitor dan termistor 
d. Baterai dan transistor 
e. LDR dan mikropon 

 
42. Termistor merupakan komponen elektronik aktif, hal yang dapat mempengaruhi termistor 

adalah …. 
a. Suara dan cahaya 
b. Ketinggian dan tekanan 
c. Panas dan dingin 
d. Air dan api 
e. Gas dan air 

 
43.  Dioda yang peka terhadap cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor disebut dengan 

dioda …. 
a. Dioda Biasa  c. Dioda Zener   e. Dioda searah 
b. Dioda SCR  d. Dioda Laser 

 

1 2 3 4 
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44. Simbol di atas dalam sebuah rangkaian elektronika menggambarkan …. 

a. kaki komponen IC c.ground    e. kutub positif 
b. kabel    d. baterai  

 

45.  Dioda yang berfungsi untuk sebagai penyelaras tegangan baik yang diterima maupun yang 

dikeluarkan, sesuai dengan kapasitas dari dioda tersebut disebut dengan dioda…. 
a. Dioda Biasa  c. Dioda Zener   e. Dioda Foto 
b. Dioda SCR  d. Dioda Laser 

 
 
46. Perhatikan gambar di atas, gambar tersebut merupakan simbol untuk komponen elektronik 

dari …. 
a. Speaker b. IC  c. coil   d. trafo   e. dioda 

 
 
 
 
 
 
 
47. Perhatikan bentuk rangkaian elektronik di atas, gambar nomor 1 maksudnya adalah …. 

a. Jumper antar dua komponen 
b. Terhubung dalam sebuah titik solder 
c. Dua buah kaki IC saling terhubung 
d. Tidak saling terhubungan (lepas)  
e. Kutub polar negatif (ground) 

 
48. Perhatikan bentuk rangkaian elektronik di atas, gambar nomor 2 maksudnya adalah …. 

a. Jumper antar dua komponen 
b. Terhubung dalam sebuah titik solder 
c. Dua buah kaki IC saling terhubung 
d. Tidak saling terhubungan (lepas)  
e. Kutub polar negatif (ground) 

 
49. Perhatikan bentuk rangkaian elektronik di atas, gambar nomor 3 maksudnya adalah …. 

a. Jumper antar dua komponen 
b. Terhubung dalam sebuah titik solder 
c. Dua buah kaki IC saling terhubung 
d. Tidak saling terhubungan (lepas)  
e. Kutub polar negatif (ground) 

 
50. Perhatikan bentuk rangkaian elektronik di atas, gambar nomor 4 adalah variabel…. 

a. kapasitor 
b. dioda 
c. resistor 
d. transistor 
e. catu daya 

 
 


