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SOAL – SOAL SEMESTER GASAL KELAS X TITIL 

MATA DIKLAT :  

MENGGUNAKAN HASIL PENGUKURAN  

(011/DK/02) 

JUMLAH SOAL : 

25 SOAL PILIHAN GANDA 

5 SOAL MENGISI JAWABAN YANG DENGAN BENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halaman 2 dari 8 
 

A. PILIHAN GANDA 

1. Sebutkan macam – macam alat ukur yang umum digunakan  

a. Alat ukur Listrik, dan alat ukur mekanik 

b. Alat ukur mekanik dan alat ukur elektronika 

c. Alat ukur listrik dan alat ukur elektronika 

d. Alat ukur listrik, alat ukur elektronika, dan alat ukur mekanik 

e. Alat ukur mekanik 

 

2.  Sebutkan jenis alat ukur yang ada di pasaran  

a. Jenis Analog 

b. Jenis Digital 

c. Jenis analog dan jenis digital  

d. Jenis mekanik 

e. Jenis AC 

 

3. Manakah yang merupakan contoh alat ukur listrik  

a. Mengukur tinggi badan 

b. Mengukur panjang 

c. Mengukur arus  

d. Mengukur suhu 

e. Mengukur tebal 

 

4. Alat untuk mengukur tegangan listrik dan alat untuk mengukur daya listrik 

merupakan macam – macam alat ukur : 

a. Alat ukur listrik 

b. Alat ukur elektronika 

c. Alat ukur mekanik 

d. Alat ukur DC 

e. Alat ukur AC 

 

5. Adapun Ciri – ciri jenis alat ukur digital antara lain : 

a. Alat ukur ini banyak menggunakan komponen mekanik 

b. Alat ukur ini banyak menggunakan komponen elektronik 

c. Alat ukur ini diikuti dengan jarum penunjuk 

d. Alat ukur ini bentuknya sangat tebal 

e. Alat ukur ini kurang presisi 
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6. Sebutkan simbol pada alat ukur apabila alat ukur tersebut digunakan untuk 

mengukur tegangan DC 

a. "A" dan " Ω " 

b. "A" dan "~" 

c. " V " dan "~" 

d. " V " dan "▬" 

e. " A" dan "▬" 

 

7. Sebutkan simbol pada alat ukur apabila alat ukur tersebut digunakan untuk 

mengukur Arus AC 

a. "A" dan " Ω " 

b. "A" dan "~" 

c. " V " dan "~" 

d. " V " dan "▬" 

e. " A" dan "▬" 

 

8. Sebutkan simbol pada alat ukur apabila untuk pembacaan secara vertical 

a. . 

b. . 

c. . 

d. "▬" 

e. " V " 

 

9. Sebutkan simbol pada alat ukur apabila alat ukur tersebut untuk mengukur 

hambatan atau tahanan (resistor) 

a. " V " 

b. "A" 

c. " Ω " 

d. ."~" 

e. . 

 

10. Sebutkan simbol pada alat ukur apabila alat ukur tersebut menggunakan 

prinsip kumparan putar 

a. . 

b. . 

c. . 

d. . 

e. " Ω " 
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11. Apakah nama alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya 

suatu hambatan (resistor). 

a. Volt Meter 

b. Ampere Meter 

c. Ohm Meter 

d. Watt Meter 

e. Meteran 

 

12. Manakah di bawah ini yang merupakan faktor kali dari sebuah alat ukur 

hambatan atau tahanan ( resistor) 

a. X 10 

b. BU = 10 

c. -1 

d. µ = 900 

e. 12 Volt 

 

13. Aturan atau cara membaca Ohm meter analog yang benar antara lain : 

a. Membacanya dari KIRI ke KANAN 

b. Membacanya dari KANAN ke KIRI 

c. Membacanya dari TENGAH ke SAMPING 

d. Nilainya lebih kecil dari Batas Ukur (BU) 

e. Satuannya adalah Volt. 

 

14. Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran. Berapakah 

jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika faktor pengalinya adalah 10 

( x10)  :  

a. 26 Ω 

b. 26 V 

c. 260 Ω 

d. 260 V 

e. 2,6 Ω 

 

 

15. Pada gambar di atas ini menujukkan suatu hasil pengukuran. Berapakah 

jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika faktor pengali adalah 1 (x1): 

a. 23 Ω 

b. 24 Ω 

c. 25 Ω 

d. 26 Ω 

e. 27 Ω 
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16. Apakah nama alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya 

suatu tegangan. 

a. Volt Meter 

b. Ampere Meter 

c. Ohm Meter 

d. Watt Meter 

e. Mega Ohm Meter 

 

17. Manakah di bawah ini yang merupakan Batas Ukur dari sebuah alat ukur 

Tegangan 

a. X 10 

b. BU = 10  

c. -1 

d. µ = 900 

e. 12 Volt 

 

18. Aturan atau cara membaca Volt meter analog yang benar antara lain : 

a. Membacanya dari KIRI ke KANAN 

b. Membacanya dari KANAN ke KIRI 

c. Membacanya dari TENGAH ke SAMPING 

d. Nilainya lebih besar dari Batas Ukur (BU) 

e. Satuannya adalah Ampere. 

 

19. Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran tegangan DC. 

Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika Batas Ukurnya 

adalah 100  :  

a. 44 V 

b. 26 V 

c. 4,4 V 

d. 120 V 

e. 24 V 

 

20. Pada gambar di atas ini menujukkan suatu hasil pengukuran tegangan AC. 

Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika Batas Ukur 

adalah 250: 

a. 110 V 

b. 11 V 

c. 125 V 

d. 44 V 

e. 24 V 
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21. Apakah nama alat ukur yang digunakan untuk menggetahui besar kecilnya 

suatu Arus yang mengalir pada Rangkaian. 

a. Volt Meter 

b. Ampere Meter 

c. Ohm Meter 

d. Watt Meter 

e. Meteran 

 

22. Manakah di bawah ini yang merupakan satuan dari Arus yang mengalir pada 

rangkaian : 

a. 10 Ω 

b. 10 V 

c. 10 mA 

d. 10 W 

e. 10 F 

 

23. Aturan atau cara membaca Ampere meter analog yang benar antara lain : 

a. Menggunakan sistem perkalian ( faktor pengali ) 

b. Membacanya dari KANAN ke KIRI 

c. Membacanya dari TENGAH ke SAMPING 

d. Nilainya lebih kecil dari Batas Ukur (BU) 

e. Satuannya adalah Volt. 

 

24. Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran Ampere 

Meter DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika 

Batas Ukur adalah 10 :  

a. 6,5 Ω 

b. 26 A  

c. 7,2 Ω 

d. 180 V 

e. 7,2 A 

 

25. Pada gambar di atas ini menujukkan suatu hasil pengukuran Ampere Meter 

DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika batas Ukur 

adalah 1 : 

a. 0,68 A 

b. 7,20 A 

c. 0,72 A 

d. 0,82 A 

e. 8,50 A 



Halaman 7 dari 8 
 

B. JAWABLAH DENGAN BENAR 

1. Sebutkan simbol – simbol data meter dan sebutkan fungsinya ? 

2. Sebutkan macam – macam alat ukur Listrik ? 

3. Bagaimana cara menggunakan Fungsi alat ukur Ohm Meter pada Multimeter 

4. Bagaimana Aturan atau cara menggunakan Volt Meter? 

5. Dari gambar dibawah ini berapa nilai sebenarnya Tegangan DC yang 

ditunjukkan oleh jarum , jika batas ukurnya adalah 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD LUCK 
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