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1. Pada jaringan SUTET tegangan yang
mengalir kurang lebih …
a. 8000 V – 30.000 V
b. 110.000 V – 380.000 V
c. 220 V – 240 V
d. 24 V – 110 V

2. Jenis Travo yang digunakan dalam untuk
menurunkan tegangan listrik disebut ...
a. Step Up
b. Step Down
c. Stabilizer
d. Adaptor

3. Tegangan yang mengalir dari SUTET ke
gardu induk adalah ....
a. Tegangan Extra Tinggi
b. Tegangan Tinggi
c. Tegangan Menengah
d. Tegangan Rendah

4. Tegangan yang masuk ke rumah adalah
Tegangan Rendah yang besarnya adalah
…
a. > 220 Volt
b. <110 Volt
c. 220 Volt
d. 110 Volt

5. Pada jaringan listri 3 fasa, kabel warna
merah, hitam dan kuning digunakan untuk
...
a. Fasa/ Arus
b. Nol
c. Negatif
d. Pembumian

6. Kabel warna biru dalam kesepakatan listrik
digunakan untuk ....
a. Fasa/ Arus
b. Nol
c. Negatif
d. Pembumian

7. Kabel warna kuning/ hijau digunakan untuk
...
a. Fasa/ Arus
b. Nol
c. Negatif
d. Pembumian

8 Saklar yang bila ditekan maka kontak
terhubung dan begitu dilepas maka kontak
akan terputus kembali seperti dipakai untuk

bel listrik dan yang terpasang pada pintu
alnmari es untuk penyalaan lampunya
adalah ...

a. Saklar tuas
b. Saklar tekan
c. Saklar putar
d. Saklar Tarik

9 Sakelar y a n g digunakan untuk
menyalakan dan memadamkan satu lampu
atau satu golongan lampu dari dua
tempat adalah ...
a. Sakelar tukar
b. Saklar Tunggal
c. Sakelar Silang
d. Sakelar Seri

10. Rangkaian listrik di atas termasuk
rangkaian ...
a. Paralel dengan 2 saklelar tunggal
b. Seri dengan 1 sakelar tunggal, 1 saklar

tukar
c. Paralel dengan 1 sakelar tukar
d. Paralel dengan 2 sakelar tukar

8. Kedua lampu dalam rangkaian di atas
akan menyala, jika ...
a. S1 dan S2 On
b. S2 On menskipun S1 Off
c. S1 On meskipun S1 Off
d. S1 dan S1 Off

9. Jika kedua lampu pada gambar di atas
memiliki daya terpasang yang sama, maka
nyala kedua lampu tersebut ...
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a. L.1 lebih redup dari L.2
b. Sama redup
c. L.1 lebih terang dari L.2
d. Sama terang

10. Jika lampu satu ( L.1 ) mati, maka pada saat
kedua saklar dihidupkan ...
a. L.2 nyala tapi redup.
b. L.2 nyala
c. L.2 nyala lebih terang
d. L.2 mati

11. Jika kedua lampu pada gambar di atas
memiliki daya terpasang yang sama, maka
nyala kedua lampu tersebut ...
a. L.1 lebih redup dari L.2
b. Sama redup
c. L.1 lebih terang dari L.2
d. Sama terang

12. Bagian instalasi listrik rumah yang
berfungsi sebagai pencatat penggunaan
energi listrik ...
a. Ampere Meter
b. Volt Meter
c. KWH Meter
d. Ohm Meter

13. Jika kedua sakelar pada rangkaian di atas
pada posisi On, maka ....
a. Akan terjadi konslet
b. Kedua lampu nyala
c. L.1 nyala L.2 mati
d. L.2 mati L.2 nyala.

14. Jika kabel yang ke S.2 ( Sakelar 2 ) di
hubungkan dari sumber ( - ). Apa yang akan
terjadi?
a. S.2 baru berfungsi jika S.1 On
b. S.1 dan S.2 Tidak saling bergantung
c. S.1 baru berfungsi jika S.2 On
d. Konslet

15. Jika kabel yang ke S.2 ( Sakelar 2 ) di
hubungkan dari sumber port ( lubang )
keluar S.1. Apa yang akan terjadi?
a. S.2 baru berfungsi jika S.1 On
b. S.1 dan S.2 Tidak saling bergantung
c. S.1 baru berfungsi jika S.2 On
d. Konslet

16. Pemanfaatan listrik menjadi energy lain
mulai dikembangkan sejak ditemukannya
lampu pijar oleh …

a. Alesandro Volta
b. Thoman A. Edisson
c. Andre Marie Ampere
d. De Coloumb

17. Sebuah lampu terluliskan 100 Watt 110
Volt dipasang pada tegangan 220 Volt
maka ....
a. Tetap nyala sesuai daya terpasang
b. Nyala lebih terang
c. Nyala redup
d. Putus/ mati

18. Alat pembangkit listrik disebut …
a. Motor
b. Rotor
c. Reflektor
d. Generator

19. Pada rangkaian di atas, lampu yang bisa
nyala bergantian adalah ...
a. L.1 dan L.2
b. L.2 dan L.3
c. L.1 dan L3
d. L.2, L.2 dan L.3

20. Jika S (Saklar Tunggal ) pada posisi On dan
SW ( Saklar Tukar ) pada posisi 0 ( ke atas ),
maka lampu yang nyala adalah ...
a. L.1 dan L.2
b. L.2
c. L.1 dan L3
d. L.3

21. Jika kabel yang ke Lampu 1 ( L.1 ) dicabut,
maka ....
a. L.2 dan L.3 tetap bisa dihidup matikan
b. L.2 saja yang bisa dihidup matikan
c. L.3 saja yang bisa dihidup matikan
d. L.i , L.2 dan L3 tidak bisa dihidup

matikan.

22. Kondisi berikut bisa terjadi, kecuali ...
a. Ketiga lampu bisa dinyalakan

bersamaan
b. L.1 dan L.2 bisa dinyalakan bersamaan
c. L.1 dan L.3 bisa dinyalakan bersamaan
d. L.2 dan L.3 tidak bisa dinyalakan

bersamaan
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23. Pada pemasangan instalasi listri, komponen
berikut ini menggunakan kabel yang
warnanya sama, kecuali ...
a. Fitting/ Tusuk kontak
b. Stop kontak
c. Sakelar
d. Lampu

24. Alat pembangkit listrik disebut …
a. Motor
b. Rotor
c. Reflektor
d. Generator

25. Pemanfaatan listrik menjadi energy lain
mulai dikembangkan sejak ditemukannya
lampu pijar oleh …
e. Alesandro Volta
f. Thoman A. Edisson
g. Andre Marie Ampere
h. De Coloumb

26. Berapa lampu yang harus
digunakan dalam rangkaian
tersebut?
a. 1 buah
b. 2 buah
c. 3 buah
d. 4 buah

27. Berapa sakelar yang diperlukan?
a. 1 sakelar
b. 2 sakelar
c. 3 sakelar
d. 4 sakelar

28. Jenis sakelar apa yang digunakan
dalam rangkaian tersebut?
a. Sakelar tunggal
b. sakelar seri
c. Sakelar tukar
d. Sakelar silang

29. Ada tiga kemungkinan terjadinya
perpindahan elektron yang menyebabkan
terjadinya petir, kecuali …
a. Dari satu awan ke awan lainya.
b. Dari awan ke permukaan bumi.
c. Dari awan bagian atas ke bagian

bawah awan
d. Dari awan bagian bawah ke bagian

atas awan

30. Berapa KWH energi yang digunakan dalam
satu bulannya (30 hari)!
a. 10.6 KWH
b. 318 KWH
c. 52.47 KWH
d. 1574.1 KWH

31. Jika harga per KWH Rp. 200 berapakah
rumah tersebut harus membayar
penggunaan listriknya ke PLN dalam bulan
tersebut?
a. Rp. 2120
b. Rp. 63600
c. Rp. 10494
d. Rp. 314820

32. Perhatikan gambar di bawah ini

Lampu 2 ( L2 ) dapat dihidupkan dan
dimatikan dari mana saja?
a. S1 dan S2

b. S2 dan S3

c. S1 dan SS

d. S1 , S2 dan S3

33. Sejenis peralatan listrik yang berfungsi
untuk mengetahui apakah dalam instalasi
listrik terdapat arus listrik atau tidak
disebut ...
a. Tester
b. Tespen
c. Obeng +
d. Obeng –

34. Letak/posisi sakelar dari lantai berkisar
antara 1,20 meter sampai dengan 2,00
meter. Secara umum posisi sakelar adalah
1,50 meter dari lantai, kecuali ...
a. Di dapur
b. Di Ruang Tamu
c. Di Kamar Mandi
d. Di Kamar Tidur

Perhatikan Contoh Kasus di bawah ini.

Dalam sebuah rumah bertingkat terdapat
tangga. Tangga tersebut memerlukan
lampu penerangan yang dapat dimatikan
dan dinyalakan baik dari bawah maupun
dari atas, bergantung orang yang
memerlukan lampu tersebut, apakah dari
atas atau dari bawah.

Perhatikan Contoh Kasus di bawah ini.

Jika di dalam suatu rumah terdapat 6
lampu @ 40 watt digunakan 10 jam
perharinya, 2 lampu @ 100 watt
digunakan 6 jam perharinya, 1 buah TV
150 watt digunakan 8 jam perharinya, 1
buah Lemari Es 200 watt digunakan 24
jam perharinya, dan 1 buah Komputer
200 watt digunakan 5 jam perharinya.



35. Stop Kontak berarde atau dengan
hubungan pembumian (ground)
digambarkan dengan ...

a. c.

b. d.

36. Alat ini digunakan untuk mengupas
kabel yang berisolasi supaya ujung-
ujung kabel tersebut dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

37. Berikut adalah semacam software berbasis
web yang bi dimanfaatkan sebagai situs
web secara instan, kecuali …
a. Ofice Publiser
b. WordPress
c. Blogger
d. MySpace

38. Salah satu syarat untuk dapat membuat
akun blog adalah memiliki…
a. facebook
b. Twitter
c. Email
d. Skype

39. Untuk login/ masuk ke dashboard
WordPress  dapat dialkukan dengan
mengetikkan ini di belakang alamat blog.
a. /wp-login
b. /wp-admin
c. /wp-usser
d. /wp-password

40. Kepala Halaman ( Header ) yang ada pada
theme blog WordPess dapat diganti
dengan file berextention …
a. Doc  atau Docx
b. Jpg atau Jpeg
c. Gif atau bmp
d. Pdf atau xps

41. Mengundang teman untuk menjadi
pengelola blog WordPress kelompok dapat
dilakukan dengan menginvite email yang
digunakan untuk mendaftar atau …
a. User name WordPress
b. Password WordPress
c. URL WordPress
d. User name dan Password WordPress

42. Jika teman yang diundang untuk
mengelola blog WordPress secara

kelompok hanya boleh menulis dan
mengedit tulisannya sendiri, maka
pilihannya adalah sebagai …
a. Admin
b. Author
c. Contributor
d. Follower

43. Untuk mengundang lebih dari satu
pengelola blog kelompok dapat dilakukan
dengan dengan menginvite beberapa
email teman dengan dipisahkan tanda …
a. Garis bawah
b. Min atau strip
c. Koma
d. Titik

44. Secara default, urutan penulisan yang
ditampilkan paling atas dalam blog adalah
…
a. Yang paling pendek
b. Yang paling panjang
c. Yang paling lama
d. Yang paling baru

45. Selain WordPress, penyedia layanan blog
yang banyak diminati adalah sebagai
berikut, kecuali …
a. Blogspot dot com
b. Kapanlagi dot com
c. Blogdetik dot com
d. Paypal dot com

46. Agar blog yang kita buat dapat terindeks di
mesin pencari, berikut adalah beberapa
cara yang bias dilakukan, kecuali …
a. Tukar menukar link dengan blog teman

yang sudah terindeks
b. Sebarkan kata kunci secara merata

dalam artikel
c. Focus ke dalam satu bidang saja dalam

memposting artikel
d. Ubah design blog dengan header dan

background yang menarik jika perlu
tambahkan play list lagu-lagu yang
sedang popular.

47. Tag Line adalah bagian yang digunakan
untuk memberikan …
a. Nama blog
b. Penjelasan tentang blog
c. Kata kunci postingan
d. Kategori postingan

48. Untuk dapat menyisipkan emoticon dalam
bentuk gambar ke artikel, maka harus
diberi tanda cek (v) pada option ‘Convert
emoticon like : -) and : -p to graphics on
display’ yang terdapat pada…
a. Reading Settin
b. Writing Setting
c. Discussion Setting
d. Privacy Setting

a. b.

c. d.



49. Widget yang digunakan untuk
menampilkan judul-judul halaman statis
yang sudah dibuat adalah …
a. Pages
b. Archives
c. Meta
d. Categories

50. Steaky Post adalah jenis postingan...
a. Bergambar
b. Bervideo
c. Melekat
d. Up to date


