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MATERI 
 

KEMAGNETAN 

 Benda yang dapat menarik besi disebut MAGNET. 

 Sifat kemagnetan bahan ; 

a. Ferromagnetik, adalah  bahan yang mudah/kuat ditarik magnet 

Contoh ; besi, baja, kobalt, nikel, gadolinium,  ferit 

b. Parramagnetik, adalah bahan yang dapat ditarik magnet 

Contoh ; platina, aluminium, mangan, magnesium, timah, dan wolfram 

c. Diamagnetik, adalah bahan yang sulit ditarik magnet 

Contoh : emas, tembaga, perak, bismuth, raksa, timbel 

 Macam-macam bentuk magnet, antara lain : 

 magnet batang                magnet ladam             magnet jarum 

 
 Baja atau besi dapat pula dimagneti oleh arus listrik.  

 Baja atau besi itu dimasukkan ke dalam kumparan kawat, kemudian ke dalam kumparan kawat dialiri 

arus listrik yang searah. Ujung-ujung sebuah magnet disebut Kutub Magnet. Garis yang 

menghubungkan kutub-kutub magnet disebut sumbu magnet dan garis tegak lurus sumbu magnet serta 

membagi dua sebuah magnet disebut garis sumbu. 

 
 Sebuah magnet batang digantung pada titik beratnya. Sesudah keadaan setimbang tercapai, ternyata 

kutub-kutub batang magnet itu menghadap ke Utara dan Selatan. 

 Kutub magnet yang menghadap ke utara di sebut kutub Utara. 

 Kutub magnet yang menghadap ke Selatan disebut kutub Selatan. 

 Garis Gaya. 

Garis  gaya adalah : Lintasan kutub Utara dalam medan magnet atau garis yang bentuknya demikian 

hingga kuat medan di tiap titik dinyatakan oleh garis singgungnya. 

 Gambar pola garis-garis gaya. 
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MEDAN MAGNET DI SEKITAR ARUS LISTRIK . 

 

Percobaan OERSTED 

Di atas  jarum kompas yang seimbang dibentangkan seutas kawat, sehingga kawat itu sejajar dengan 

jarum kompas. jika kedalam kawat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas berkisar dari 

keseimbangannya. 

Kesimpulan : Disekitar arus listrik ada medan magnet. 

 

Cara menentukan arah perkisaran jarum.  

 Bila arus listrik yang berada antara telapak tangan kanan dan jarum magnet mengalir dengan arah dari 

pergelangan tangan menuju ujung-ujung jari, kutub utara jarum berkisar ke arah ibu jari. 

 Bila arus listrik arahnya dari pergelangan tangan kanan menuju ibu jari, arah melingkarnya jari tangan 

menyatakan perkisaran kutub Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

Pola garis-garis gaya di sekitar arus lurus.  

 Pada sebidang karton datar ditembuskan sepotong kawat tegak lurus, di atas karbon ditaburkan serbuk 

besi menempatkan diri berupa lingkaran-lingkaran yang titik pusatnya pada titik tembus kawat. 

 
 

Kesimpulan : Garis-garis gaya di sekitar arus lurus berupa lingkaran-lingkaran yang berpusatkan pada 

arus tersebut. 

 

Cara menentukan arah medan magnet  

Bila arah dari pergelangan tangan menuju ibu jari, arah melingkar jari tangan menyatakan arah medan 

magnet. 

 

 

HUKUM BIOT SAVART.  

Definisi : Besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus, sebanding dengan panjang elemen 

arus, besar kuat arus, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan 

berbanding terbalik dengan kwadrat jaraknya. 

 

 

 



INDUKSI MAGNETIK 

Induksi magnetik di sekitar arus lurus  

Besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya a dari kawat sebanding dengan kuat arus dalam kawat 

dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat. 

 

B =    B = induksi magnet dalam W/m2 

I   = arus dalam Ampere 

a  = jarak dalam meter 

 

 

Kuat medan magnet   (  H )               
 

  H = k      Keterangan :   k = 10-7 wb / Am 

       r = jarak (m) 

       m=kuat kutub (Am) 

 

 

 

Induksi magnetik di pusat arus l ingkaran.  

Titik A berjarak x dari pusat kawat melingkar besarnya induksi magnetik di A dirumuskan : 

Jika kawat itu terdiri atas N lilitan maka : 
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Induksi magnetik di pusat l ingkaran.  

Dalam hal ini r = a dan  = 90
0
 

Besar induksi magnetik di pusat lingkaran. 

B = 

0
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  Keterangan:  B dalam W/m2. 

I dalam ampere. 

N jumlah lilitan. 

a jari-jari lilitan dalam meter. 

 

Solenoide  

Solenoide adalah gulungan kawat yang di gulung seperti spiral. 

Bila kedalam solenoide dialirkan arus listrik, di dalam selenoide terjadi medan magnet dapat ditentukan 

dengan tangan. 

Gambar : 

 
 

Bila 1 sangat besar dibandingkan dengan a, dan p berada di tengah-tengah maka 1= 0 
0
 dan 2 = 180 

0
 

Induksi magnetik di tengah-tengah solenoide :   

B =  

                 

 

 

 



Induksi magnet diujung solenoid  

B =    Keterangan : B = Induksi (wb) 

µo =  permeabilitas ruang hampa = 4π.10-7 Wb/Am 

I    = kuat arus (Ampere) 

L   = Panjang solenoid (m) 

 

GAYA LORENTZ 

Pada percobaan oersted telah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Besar Gaya 

Lorentz. 

F = B I 


                

 

atau     Keterangan:  F = gaya Lorentz.  (N) 

B = induksi magnetik medan magnet ( Wb) 

F = B I 


sin      I  = kuat arus.(A) 


= panjang kawat dalam medan magnet.(m) 

 = sudut yang diapit I dan B. 

 

Gerak Partikel Bermuatan Dalam Medan Magnet  

Besar gaya Lorentz pada partikel. 

 
Pada arus listrik yang berada dalam medan magnet bekerja gaya Lorentz.                             

F = B . I . 


sin  

 

Arus listrik adalah gerakan partikel-partikel yang kecepatannya tertentu, oleh sebab itu rumus di atas 

dapat diubah menjadi : 

F = B . 

q

t . v . t  sin  

 

F = B . q . v sin  

 

Jika v tegak lurus B, bekerja gaya Lorentz. 

F = B . q . v 

 

 

 

 

TUGAS 

 

A. Tuliskan materi diatas pada buku catatan kalian 

 

B. Jawablah pernyataan dibawah ini di buku catatan kalian 

1. Tuliskan nama dan kelas kalian 

2. Tuliskan tiga macam sifat magnetik bahan  

3. Jelaskan masing-masing  tiga sifat magnetik bahan  

4. Beri contoh masing-masing dari sifat magnetik bahan 

5. Sebuah kawat berarus 5 A mempunyai induksi sebesar 2.10-4 T, bila panjang kawat 4.10
-2

 m hitung 

besar gaya Lorenz yang timbul 

 

C. Usahakan jawaban soal nomor 1-5  tertulis pada 1 halaman. 

 

D. Foto jawaban kalian dan kirimkan via wa ke nomor bu Zuli 085292101629 

 

E. Pengumpulan foto digunakan untuk absen pelajaran masing-masing pertemuan 

 


