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Fisika Bab 1  
Kelas 9  

 
Listrik Statis 

 
 

Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur itu. 

Terdiri dari proton, neutron, dan elektron. 

 Proton : bermuatan listrik positif, berada di inti atom, tidak bergerak 

 Neutron : tidak bermuatan, berada di inti atom, tidak bergerak 

 Elektron : berada di kulit atom, bergerak mengelilingi into, dapat berpindah 

ke atom lain, bermuatan negatif 

 

Atom dikatakan bermuatan positif jika proton lebih banyak dari elektron. 

Atom dikatakan bermuatan negatif jika elektron lebih banyak dari proton. 

Atom dikatakan netral jika jumlah elektron sama dengan proton 

 

Konfigurasi elektron 

 

Jumlah maksimal elektron pada suatu lintasan didefinisikan dengan 2n2, dengan n 

adalah lintasan ke-n. 

Maka pada lintasan pertama, jumlah maksimal elektron : 2 x 1 x 1 = 2 

Lintasan kedua : 2 x 2 x 2 = 8 

Lintasan ketiga : 2 x 3 x 3 = 18 

Lintasan keempat : 2 x 4 x 4 = 32 

Dan seterusnya 

 

Elektron hanya pindah di lapisan terluarnya. 

 

Dua muatan yang bermuatan sejenis (positif-positif atau negatif-negatif) akan saling 

tolak menolak, sementara dua muatan yang berbeda jenis (positif-negatif) akan 

saling tarik menarik. 
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Percobaan listrik statis 

 

Sisir dan penggaris jika digosokkan dengan rambut, sisir/penggarisnya akan 

bermuatan negatif. 

Plastik dan ebonit jika digosokkan dengan kain wol, plastik/ebonitnya akan 

bermuatan negatif. (ebonit adalah sejenis plastik) 

Kain sutra jika digosokkan ke kaca, maka kaca akan bermuatan listrik positif. 

 

 

Hukum Coulomb 

 

F =K  
Q1  Q2 

     R2 

 

Gaya listrik (tarik-menarik atau tolak-menolak) antara 2 muatan listrik sebanding 

dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. 

F = Force, atau gaya 

K = Konstanta, 9 x 109 N m2 /c2 

Q1 dan Q2 = quantity 

R = Jarak pisah kedua benda, dalam meter 

 

 

Cara Kerja Elektroskop : 

 

1. Dekatkan mistar plastik yang sudah digosok dengan rambut (mistar 

bermuatan negatif) ke kepala elektroskop  daun mekar 

2. Dengan induksi, maka muatan positif berkumpiul di kepala dan muatan 

negatif berkumpul di bagian bawah. 

3. Sentuh kepala elektroskop dengan jari, dan tetap pegang mistar. Muatan 

negatif elektroskop mengalir lewat jari dan kembali ke bumi.  daun 

menguncup 

4. Lepaskan jari. Muatan positif masih terinduksi di kepala elektroskop.  daun 

menguncup 

5. Jauhkan mistar. Muatan positif menyebar ke seluruh bagian elektroskop.  

daun mekar 

 

 

Cara Kerja Generator Van de Graaff 

 

1. Nyalakan mesin. Sabuk karet akan bergerak. Gessekan sabuk karet dengan 

silinder logam bawah akan menimbulkan muatan negatif. Muatan ini naik ke 

atas. 
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2. Muatan listrik negatif sabuk karet mengalir melalui ujung lancip atas dan 

menempati kubah. Karena sabuk karet terus bergerak, lama kelamaan 

muatan negatif di kubah akan semakin banyak. 

3. Setelah sampai di atas, sabuk karet bergesekan dengan silinder politen, dan 

menimbulkan muatan listrik positif. Muatan ini turun ke bawah. 

4. Saat sampai di bawah, muatan positif ini akan dinetralkan dengan muatan 

negatif dari tanah 

 

 

Cara Kerja Petir & Penangkal Petir 

 

1. Partikel dalam awan saling bergesekan, sebagian mendapat elektron dan 

sebagian lagi kehilangan elektron. Partikel yang lebih berat yaitu negatif, 

akan berkumpul di bagian bawah awan, sementara partikel yang lebih 

ringan yaitu positif akan berada di bagian atas awan.  

2. Partikel bermuatan positif di bawah akan menginduksi gedung hingga 

partikel positifnya naik ke atas semua 

3. Karena muatan tak sejenis tarik menarik, maka petir akan menyambar 

gedung 

4. Dengan adanya penangkal petir, aliran ion positif dari ujung runcing 

penangkal petir akan mengurangi induksi pada atap gedung dan 

menetralkan beberapa elektron di awan 

5. Kalaupun petir tetap menyambar, penangkal petir akan langsung 

menyalurkannya ke tanah, sehingga tidak melewati gedung. 

 

Masalah Listrik Statis 

1. Petir 

2. Percikan api yang ditimbulkan listrik statis 

 

Pemanfaatan Listrik Statis 

1. Pengendap elektrostatis untuk membersihkan gas buang dari cerobong 

asap 

2. Pengecatan mobil 
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