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l. Getaran pada Pegas

Getaran dapat kita definisikan sebagai gerak bolak-balik secara
berkala suatu benda akibat pengaruh gaya dalam selang waktu
yang tetap. Sebagai contoh, marilah kita tinjau sebuah pegas di
atas bidang datar yang salah satu ujungnya direkatkan pada dinding
dan ujung yang lain diberi beban rn. Kondisi sistem kita asumsikan
tidak terdapat gesekan antara beban dan permukaan bidang datar,
seperti yang terlihat pada gambar di samping. Saat beban m
didorong dengan gaya F sejauh x da1r posisi setimbangnya, pegas
akan menghasilkan gaya sebagai reaksi terhadap gaya luar yang
sama besar, yaitu

F=-kx (1.1)

Tanda minus menunjukkan bahwa gaya reaksi pada pegas
berlawanan arah terhadap gaya luar yang m€mengaruhinya (ingat
kembali Hukum III Newton). Setelah beban kita lepaskan, gaya
pegas akan menjadi gaya tarik terhadap m, yaitu

F=ma
Besar perqrpatan yang dialami beban adalah

o=x!dl
sehinssa dioeroleh

F=ma=*d'!
d(

Gambar 1.1 Sebuah benda
bermasa m diikat dengan
pegas dan berosilasi pada
bidang datar yang licin,

(r.2)

dengan x adalah besar simpangan yang diberikan terhadap pegas.

Posisi x dari suatu titik pada pegas merupakan fungsi cosinus
(atau sinus), yaitu:

x(t)=Acos(ra+0 (1.3)

Sehingga jika kita diferensialkan terhadap t, akan diperoleh
dx
ffi ='e, sin (cu + Q)

dan

Kedua gaya sama besar, sehingga

* &-! = -la6dl

&r.
# = -Aof cos (at + E1 (1.4)

Substitusi Persamaan (1.4) dan (1.3) pada Persamaan (1.2), sehingga

diperoleh:

-mAa] cos (ar + Q) = -kA cos (cu + Q)

Kita bagi kedua ruas dengan A cos (ra + @), didapatkan nilai
konstanta k, yaitu

k = mrf (1.5)



Darilersamaan (1.5), kita dapat menurunkan besaran frekuensi

(fl dan periode (7). Hubungan antara besaran sudut al, periode Z,

dan frekuensi / adalah sebagai berrkut.
2tt

A ='ZtcJ = T

Persamaan (1.5) kita tuliskan sebagai

Berarti,
2x- E
Tlm

(1.6)

(1.10)

(1.11)

T=2n (r.7)

(1.8)

dengan: Z- periode getaran pegas dan beban (s),

m = massa beban (kg),

k = konstanta pegas (N/m),

,f = frekuensi (Hz).

Sekarang, kita tinjau getaran pegas berdasarkan energi mekanik yang

terjadi. Ketika pegas kita tarik sejauh x dengan gaya F, muncul

energi potensial pegas yang besarnya berbanding-lurus terhadap

kuadrat jarak pergeseran atau peregangan pegas, yaitu

E =Lkip2 (1.e)

Setelah beban dan pegas dilepaskan, energi potensial pegas

akan berubah menjadi energi kinetik (karena beban bermassa 
'??

bergerak dengan kecepatan v) yang besarnya

f, maka

f = l-*rF*

Eo= lmv2
Energi mekanik dinyatakan sebagai

E^= E, * Er = ln* * l*u'
Energi mekanik selalu bernilai konstan, baik ketika berada pada

posisi terjauh maupun posisi setimbang' Pada posisi maksimum

(yaitu ketika beban masih dipegang), nilai Eo maksimum dan En nol'

Ketika beban dilepaskan, Eo perlahan berkurang dan Eo perlahan

bertambah. Suatu saat di posisi setimbang, Eo bernilai nol dan Eu

maksimum. Hal ini berlangsung terus-menerus.

Kita misalkan energi mekanik sistem pada titik simpangan (titik

terjauh) adalah



tE.=E.+E
mlKp

Sementara itu energi mekanik sistem pada titik setimbang adalah

E^2= En + En = | *r2 + 0 = * *r'
Oleh karena energi mekanik selalu kekal, maka

E.=E ^ml ml

t*" = tr*
Didapatkan hubungan antara kecepatan v dan posisi .r, yaitu

,=,rF* (r.r2)

Dengan: y = kecepatan (m/s),

-r = simpangan (m),

ft = konstanta (N/m),
m = massa beban (kg).

Jadi, besar kecepatan getaran benda dan pegas berbanding lurus
terhadap besar simpangan yang diberikan terhadap pegas.
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Eo maksimum

x (simpangan)

Gambar 1.2 Energi mekanik
pada sistem pegas selalu
konstan jika tidak ada gaya luar.
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a.

Ayunan Bandul

Frekuensi dan periode pada ayunan bandul

Gerak ayunan bandul termasuk gerak harmonik sederhana.

Dengan satu-satunya gaya yang bekerja terhadap benda adalah

gayiber6 dari bandul itu sendiri akibat pengaruh gravitasi bumi,

seperti yang terlihat pada Gambar 1.3.- 
Ketika bandul kita tarik ke samping dengan sudut simpangan 0,

besar gaya pemulih untuk mengembalikan bandul pada posisi

setimbang adalah:

Gambar 1.3 Bandul
disimpangkan Pada sudut 0.

Gambar 1.4 Analisis kec,ePatan

bandul.

dengan f = periode aYunan (s),

t - Panjang tali aYunan (m), 
^

I - percepatan gravitasi (m/s')'

Karena I = I, besar frekuensi ayunan menjadi

F = mgsin9 (1.1 3)

Kita asumsikan bahwa sudut simpangan cukup kecil, berarti

nilai sudut I mendekati nilai sinus 0. Kita tuliskan

0=sin 0=4(
Sehingga besar gaya pemulih pada Persamaan (1'13) di atas

dapat kita tulis menjadi
xo_mSV

Jika kita bandingkan dengan persamaan gaya pemulih pada pegas

F = kx, diperoleh
v lllQr = mTi -':f,x = l<:t

Berarti, kita daPatkan

,m8
A-

Substitusiupersamaan di atas ke persama att T = 
'o &, diperoleh

"lr-2n

(t.1.4)

(1.1s)

b. Kecepatan getar aYunan bandul

Sekali lagi, kita analisis ayunan bandul dengan perspeltif energi

mekanik Dalam kondisi ideal (yaitu tanpa ada gaya luar yang bekerja

pada sistem, misalnya gesekan udara), energi mekanik hanyalah

penjumlahanenergikinetikdanenergipotensialsistem.Besamya
;"""gt mekanik pada puncak ayunan (atau titik terjauh) adalah

E^= Ey.* En= 0 + mgh = mgh

Setelah bandul bergerak mencapai titik setimbangnya (yaitu da
dasar ayunan), besar energi mekanik bandul adalah



E-' = Eu' + Eo' = j*r' + mgh'

Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, berlaku.
tr -F. ,um- um

rngh-|mv2+mgh'
2mg(h-h')=mv2

Kita peroleh kecepatan ayunan bandul, yaitu

v = lEN
dengan Lh = h - h' (dalam satuan meter (m)). Perhatikan kembali
Gambar 1.4, hubungan antara Lh dan 4 secara matematis adalah

Lh = (.(l - cos 9)

Berarti, besar kecepatan maksimum yang dapat dicapai ayunan
bandul pada saat melintasi titik setimbang adalah

(1.16)

dengan y = kecepatan (m/s),
g - percepatan gravitasi (m/s2),

{ = panjang tali ayunan (m).

Dari pembahasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa periode,
frekuensi, dan kecepatan bandul tidak bergantung pada massa

bandul, tetapi dipengaruhi oleh panjang tali ayunan. Dalam
pembahasan ini massa tali dapat diabaikan.
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ffil Gelombans

Gelombang adalah getaran yang merambat, menurut arah getar
dan arah rambat. Sampai saat ini, pengetahuan manusia tentang
gelombang telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan,
misalnya bidang kedokteran, militer, komunikasi, industri, dan
sebagainya. Sebelum mempelajari konsep gelombang lebih dalam,
pelajari beberapa konsep dasar terkait dengan gelombang.

1. Jenis-jenisGelombang

a. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar
Berdasarkan arah rambatan dan arah getarannya gelombang

dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal
dan gelombang longitudinal. Untuk memahami perbedaan kedua
gelombang tersebut, lakukan percobaan berikut.



Setelah melakukan percobaan, kalian melihat ada dua arah

getar gelombang, yaitu gerak atas-bawah yang membentuk lembah

dan puncak gelombang dan gerak maju-mundur yang membentuk

rapatan dan regangan. Gelombang yang pertama kita sebut

gelombang transversal, sedangkan gelombang yang kedua kita

sebut gelombang longitudinal.

1) Gelombang transversal adalah gelombang yang arah

rambatannya tegak lurus tethadap arah getaran, misalkan

gelombang pada dawai dan permukaan air. Jika suatu dawai

kita bentangkan dan pada salah satu ujungnya kita getarkan

secitra tegak lurus terhadap bentangan dawai, gelombang akan

merambat ke ujung yang lain membentuk gelombang sinus atau

transversal seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini'

v(m)

r (s)

Gambar 1.5 Grafik arah rambatan gelombang transversal'

Pada gambar di atas, dapat kita tuliskan beberapa istilah terkait

gelombang, yaitu

. Panjang gelombang (,1)

Satu panjang gelombang pada gelombang transversal

terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang' Pada

gambar, a-c-e adalah satu gelombang. Begitu pula dengan
-U-a-f a*, d-f-h. Besatan ini disimbolkan dengan )' dan

dinyatakan dengan satuan meter (m)' Satuan ini sama

seperti satuan jarak pada bahasan tentang gerak' Bukit
gelombang ditunjukkan oleh a-b-c ata'u e-f-g'

. Puncak gelombang. Ditunjukkan oleh b atala f'

. Dasar gelombang. Ditunjukkan oleh d atau h'

. Lembah gelombang. Ditunjukkan oleh c-d-e ata'l g-h-i'

. Amplitudo, yaitu jarak terjauh titik getar dari posisi

kesetimbangannya. Pada gambar, amplitudo gelombang

ditunjukkan oleh bb'.

2) Gelombang longitudinal adalah gelombang yang getaran

dan arah rambatannya searah, misalnya gelombang bunyi

atau gelombang suara. Ilustrasi untuk gelombang longitudinal

dapal Anda lihat pada gambar berikut. Pada gambar, terlihat

adanya rapatan dan regangarz. Satu gelombang pada gelombang

longitudinal adalah jarak antara rapatan ke rapatan lain terdekat

atau dari regangan ke regangan lain terdekat'

b<-1^.--r.f

arah rambat



1 panjang gelombang

t
Rapatan

Gambar 1.6 Arah rambatan gelombang pada slinki (gelombang longitudinal).

Beberapa besaran yang terkait dengan gelombang adalah

. Periode. Besaran ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan

untuk menempuh satu panjang gelombang atau melakukan

satu kali getaran. Besaran ini disimbolkan dengan I dan

dinyatakan dalam satuan sekon (s).

. Frekuensi. Besaran ini menunjukkan banyaknya getaran

yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Besaran ini disimbolkan
dengan/dan dinyatakan dalam satuan hertz (Hz atau 1/s).

Hubungan antura f dan Z dinyatakan dalam persamaan

berikut.
(1.1,7)

. Cepat rambat gelombang. Besaran ini menunjukkan
jarak tempuh gelombang per satuan waktu. Disimbolkan
dengan v dan dinyatakan dalam satuan m/s.

Hubungan antara v dan )" adalah:

L=vT (1.1 8)

Persamaan di atas, analog dengan persamaan pada gerak

lurus beraturan, yaitu s = vt

b. Jenis gelombang berdasarkan medium rambat

Berdasarkan medium rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua,

yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.

1) Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan

medium perantara. Sebagai contoh: gelornbang bunyi, gelombang

pada tali, dan sebagainya.

2) Gelombang elektromagnetik
Gelombang jenis ini tidak memerlukan medium perantara. Jenis

gelombang yang tennasuk dalam gelombang elektromagnetik
misalnya gelombang cahaya, gelombang sinar-X, gelombang

radio, dan sebagainya.

2. Sifat-sifat Gelombang

Sebelum mendalami materi ini, lakukan percobaan berikut.

Percobaan ini sangat penting untuk memahami sifat-sifat
gelombang.

l
t 1 panjang gelombang 

n"g"lg.n

f=Lr .T

Sumber: wikimedia.com

Gambar 1.7 Matahari
merupakan sumber dari
gelombang elektromagnetik,
misalnya cahaya tampak,
ultraviolet, dan sebagainya.
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Memahami sifat-sifat gelombang

Alat dan bahan

l. tangki riak (alat ini bisa dibuat sendiri dengan

berbagai model yang Cukup sederhana, gambar

menun;qkkan alat yang umum digunakan),
2. gelas berisi air,

3 pensil.

Langkah-langkah percobaan

Langkah percobaan A' :

l. Tuangkan air secukupnya ke dalam mnBH:

2. Bangkitkan gelombang melingkar, Caranya-

teteskan setitik air atau sennrhkan permutaan

air dengan perlahan.

3: Amati dengan saksama saat gelombang

menumbuh penghalang. Apa yang terjadi?:

tangkah percobaan B
I . Selanju$ya, lerakkan penghalang yang, rnemiliki qatu buah

kisi di depan pembangkit gelombang datar. Bangkitkan
gelombang datar dengan pembangkit gelombang dan

perhatikan apa yang tdadi saat gelomb.ang melewati

kisi tunggal itu, , , ,,
2. Sekarang, letakkq4 penghalang berupa'dua buah kisi

di depan*pe*u*lrrii s"lo*u*e datai Perhatikun upu

yang terjadi g*1;l4 gelombang air melewati kedua kisi
tersebut.

^ 
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Bdyangan geb{nhn$.ait
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Dari percobaan-percobaan di atas, ada beberapa sifat gelombang
yang dapat teramati, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi.

a. Refleksi

Refleksi adalah peristiwa pemantulan gelombang
oleh suatu zat. Pada percobaan dengan menggunakan
tangki riak, kita melihat gelombang air terpantul
ketika menumbuk penghalang. Hal yang sama terjadi
pada setiap jenis gelombang. Jika tali diikat pada

sebuah tiang dan di ujung yang lain digetarkan,
ketika gelombang menumbuk tiang, gelombang
akan terpantul. Sifat-sifat pemantulan gelombang
pada tali akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan

selanjutnya.
Bagaimana dengan sifat-sifat pemantulan

gelombang? Pada eksperimen dengan tangki riak,
ketika dibangkitkan gelombang melingkar dengan
setetes air, jari-jari gelombang makin lama, makin
bertambah besar. Walaupun demikian, panjang
gelombang (,X,) dan kecepatan gelombang (v) tetap
sama. Setelah menumbuk penghalang, besarnya ,1, dan

vjuga tetap, yang berbeda adalah arah rambatnya. Jika

b.

d.

muka gelombang yang bertumbukan tegak lurus dengan bidang
penghalang, gelombang akan dipantulkan pada arah yang sama.

Namun, jika muka gelombang membentuk sudut dengan bidang
penghalang, akan terjadi perbedaan antara sudut datang dan sudut
pantul.

Misalkan gelombang yang datang berupa gelombang datar yang

membentuk sudut datang (yaitu 0,) terhadap garis normal bidang
penghalang, sudut pantul (0,) yang terbentuk sama besar dengan

sudut datangnya.

Gambar 1.10 Gelombang datang dan
gelombang pantul.

Dapat kita tuliskan hubungan antara sudut datang dan sudut

pantul diperoleh

Gambar 1.8 Pemantulan gelombang pada tali.

Gambar 1.9 Muka gelombang
akan dipantulkan oleh bidang
pantul.

e,

Gelombang

(1.1e)
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b. Refraksi

Pada saat berkas cahaya melewati bidang batas dua medium

dengan sudut tertentu terhadap garis normal bidang, sebagian berkas

cahayadipantulkan dan sebagian berkas cahaya lainnya dibelokkan'

Pembelokan cahaya inilah yang disebut sebagai refraksi atau

pembiasan. Untuk memahami apa yang terjadi dengan gelombang

saat melewati medium, perhatikan gambar 1.11.



Sinar datang

Sinar bias

Surnber.' doku men penerbit

Gambar 1.11 (a) Sedotan terlihat patah karena pembiasan dan (b) sinar
datang dari suatu medium dibiaskan ketika memasuki medium yang berbeda
kerapatannya.

Misalkan terdapat seberkas cahaya yang datang dari udara
menuju kaca. Beberapa terminologi terkait pembiasan antara lain:
. Garis normal, yaitu garis tegak lurus bidang batas. Dalam

hal ini, yaitu garis N, (udara-kaca) dan { (kaca-udara).

. Sudut datang, yaitu sudut antara berkas cahaya datang
mengenai bidang terhadap garis normal. Dalam gambar, ada

dua sudut datang, yaitu sudut 0,, sudut 0,r. Sudut 4rradalah
sudut datang berkas cahaya dari udarake kaca, sedangkan sudut

0r, adalah sudut datang berkas cahaya dari kaca ke udara.

. Sudut bias, yaitu sudut antara berkas cahaya bias terhadap
garis normal. Dalam gambar, terlihat dua sudut bias, yaitu sudut

0., sudut 0rr. Sudut 0., adalah sudut datang bias cahaya dari
udara ke kaca, sedangkan sudut 0o adalah sudut bias berkas

cahaya dari kaca ke udara.

Ada dua peristiwa yang terkait pembiasan, yaitu:

. Cahaya datang dari medium kurang rapat menuju medium
lebih rapat (misalnya dari udara ke kaca). Dalam kondisi ini,
cahaya dibiaskan mendekati garis normal.

. Cahaya datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang

rapat (misalnya dari kaca ke udara). Dalam kondisi ini, cahaya

dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar di bawah

ini.

Sinar pantul

(a) (b) (c)

Gambar 1.12(al Cahaya dibiaskan mendekati garis normal, (b) Cahaya dibiaskan
menjauhi garis normal, (c) Cahaya sebagian dipantulkan dan sebagian dibiaskan.
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Gambar 1.13 Cepat rambat dan
panjang gelombang berubah
ketika melewati medium yang
berbeda.

Bagaimana hubungan antara kecepatan cahaya, sudut datang,

dan sudut bias di dalam suatu medium? Hubungan ketiganya
disajikan dalam persamaan berikut.

sin 0, v,

sin 9, vr

dengan sin I = sinus sudut bias,

sin 0, = sinus sudut datang,

vz = keceqatan Pada medium 2,

Yr = kecePatan Pada medium 1-

Dari persamaan di atas, kecepatan cahaya merambat dalam

medium yang lebih rapat daripada udara ternyata lebih lambat
daripada kecepatan cahaya di ruang hampa.

1) Indeks bias bahan

Besarnya indeks bias bahan dinyatakan dengan persamaan berikut.

clI=v (t.20)

kecepatan cahaya di ruang hampa, dan

kecepatan cahaya di dalam medium yang lebih rapat

dari udara.

2) Frekuensi dan panjang gelombang dalam bahan

Frekuensi cahaya selalu konstan sekalipun cahaya merambat
dalam dua medium yang berbeda, namun tidak demikian dengan

panjang gelombangnya. Pada medium yang lebih rapat, panjang

gelombangnya lebih rapat, sedangkan pada medium yang kurang

rapat, panjang gelombangnya lebih renggang.

Hubungan antara cepat rambat gelombang (v), panjang

gelombang L, dan frekuensi gelombang (/) adalah:

v=Lf
Pada medium 1, misalkan kecepatan gelombang adalah

vr= L1f=ft

Pada medium 2, misalkan kecepatan gelombang adalah

ur= \f =t
Perbandingan kedua persamaan di atas yaitu:

It 
-nzhr- nt

atau

dengan: c =
v-

= Lznz (1.2r)



Tabel 1.1 lndeks bias berbagai bahan.

l#. ##$ ifift#i,i#iiid#

1u [fffi n:1

Intan 2,415 Benzena 1,501

Silika 1,458 Karbon disulfida r,628

Gelas flinta 1,60 - 1,62 Karbon tetraklorida 1.461

Es (H"O) r,31 Etil alkohol(Etanol) 1,361

Sodium klorida l,50 Air 1,33

xfii!#rffil;;' =**; j''* *e "i q ::o"



Gelombang datang

Gambar 1.14 Difraksi
gelombang ketika melewati kisi

tunggal.

Gambar 1.15 lnterferensi Yang
muncul ketika dua gelombang

saling bertemu.

c. Difraksi
Dalam eksperimen dengan menggunakan tangki riak, gelombang

datang dilewatkan pada sebuah kisi sempit. Apa yang terjadi

kemudian? Ternyata muka gelombang mengalami pelenturan

sehingga gelombang seakan-akan merupakan gelombang melingkar'

Peristiwa pelenturan muka gelombang ketika melewati suatu celah

atau kisi disebut difraksi. selanjutnya, jika terdapat dua kisi yang

menghalangi gelombang datar, terjadi 2 difraksi yang menghasilkan

interferensi. Bagaimana jika kisi dibuat semakin lebar? Di bagian

tengah kisi, tidak terlihat adanya lenturan muka gelombang. Lenturan

atau difraksi ternyata hanya teramati di tepi kisi.

Menurut Huygens, peristiwa ini dapat diterangkan dengan

menganggap setiap titik pada muka gelombang sebagai gelombang

elementer.

d. Interferensi

Jika terdapat lebih dari satu gelombang merambat pada satu

medium yang sama, gelombang-gelombang tersebut akan saling

berinterferensi. Kata interferensi bermakna mengganggu. Percobaan

yang sangat mudah untuk menunjukkan adanya interferensi, yaitu

pada pembangkit gelombang air. Misalkan kamu ketukkan jari

tunun* di permukaan air, akan muncul satu pola gelombang

melingkar. secara berurutan, jika kamu ketukkan jari kirimu di

permukaan air yang sama, akan muncul gelombang kedua yang

akan mengganggu (berinterferensi) gelombang yang pertama'

Peristiwa interferensi terjadi pada semua jenis gelombang, baik

gelombang mekanik maupun elektromagnetik. Peristiwa interferensi

(atau disebut juga superposisi) gelombang terjadi pada beberapa

kondisi.

1) Interferensi dua gelombang sefase

Duabuahgelombangsefasesalingberinterferensisehingga
memunculkan penguatan gelombang maksimum' Gambar 1'16

menunjukkan resultan gelombang.

Gambar 1.1 6 lnterferensi konstruktif



2)

Pada peristiwa di atas, kita katakan gelombang mengalami
interferensi secara konstruktif. Hal ini terjadi ketika dua
gelombang sefase bertemu. Dalam kondisi ini, perpindahan
dari tiap-tiap gelombang saling menguatkan secara maksimum
di setiap titik. Analogi dari peristiwa interferensi konstruktif
ini dalam mekanika, yaitu ketika ada dua orang mendorong
meja dengan arah yang sama.

Interferensi dua gelombang berbeda fase 180'
Bagaimana resultan gelombangnya dari dua gelombang yang
berbeda fase 180'? Tidak ada. Perhatikan gambar berikut.

--------T_t--------t-

--------J

3)

Gambar 1.17 lnterferensi destruktif.

Pada Gambar t.I7, perpindahan pada setiap gelombang saling
menghilangkan di setiap titik, sehingga tidak ada gelombang
yang teramati. Ini disebut sebagai interferensi destruktif.Analogi
dari peristiwa interferensi desktruktif ini dalam mekanika, yaitu
ketika ada dua orang saling mendorong satu sama lain atau
saling tarik-menarik dengan gaya yang sama besar.

Interferensi untuk dua gelombang yang berbeda fase antara
0 sampai 180"

Pada Gambar 1.18, diperlihatkan dua gelombang yang berbeda
fase 90o.

sin ,of + sin (af - 90')

Gambar 1.18 lnterferensi dua gelombang yang berbeda fase.



Perlu diingat, interferensi dapat disebabkan oleh lebih dari

duagelombang.Contoh-contohdiatasadalahsebagaibentuk
penyederhanaan.

3. Gelombang Berjalan
Perhatikan sebuah gelombang berjalan yang terjadi ketika

seutas tali mengalami usikan.

_ x4P

Gambar 1.19 Gelombang berjalan pada tali yang diusik'

Kita misalkan titik awal getaran adalah titik A. Pada tali terdapat

titik P yang berjarak x dari titik A. Gelombang merambat dengan

kecepatan u. filu misalkan titik A telah bergetar selama / sekon'

sehingga titik P baru bergetar selama (t - i)
/a = / sekon

,, = (, - i) ."0o"

Nilai f; adalah selang waktu dat'' Ake P' Persamaan simpangan

P setiap saat dinYatakan dengan

Yp = A sin a/,

=Asinr(r-#)

= A sin zrt(t - #)

=Asin r"b-4),tr=+=+
= n sin Zn(ft x\

r -1)
Yp=Asin(rrf-kx); k=+
Perhatikan, nilai (alt - kx) adalah sudut fase

(, - t) adalah fase E. Jadi,

Sudutfase 0=at-kx
FaseE=ft-i=*,

(t.22)

(t.23)

(t.24)

(1.2s)

(r.26)

0 dan nilai

(r.27)

(1.28)
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4. Gelombang Stasioner
Salah satu bahasan dalam gelombang adalah gelombang pada

tali. Gelombang ini merupakan salah satu bentuk gelombang
mekanik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya gelombang dapat
mengalami refleksi atau pantulan. Dawai yang ujungnya terikat
pada suatu tiang statis apabila pada ujung bebas kita beri getaran,
gelombang akan merambat di sepanjang dawai. Ketika gelombang
sampai pada ujung dawai yang terikat pada tiang statis, gelombang



akan dipantulkan kembali pada arah yang berlawanan menuJu

sumber getaran. Pertemuan dua gelombang antara gelombang

datang dan gelombang pantul ini dapat saling meniadakan. Peristiwa

pertemuan dua gelombang ini dikenal dengan peristiwa interferensi.

Hal yang serupa juga terjadi pada dawai dengan ujung bebas pada

tiang. Bagaimanakah frekuensi pada dawai ujung terikat dan ujung

bebas? Bagaimana pula kelajuan gelombang pada tali? Perhatikan

pembahasan berikut.

a. Kecepatan gelombang Pada tali

Kecepatan gelombang pada tali yang bermassa m kg, panjang

I m, dan bekerja gaya regangan sebesar F N adalah:

tru = !l,
dengan p = t (rapat massa tali kg/m)

(1.r9)

ar:

x,t;i,f4,$fi:



b. Percobaan Melde

Lakukan percobaan Melde dengan langkah-langkah sebagai berikut.



c. Gelombang stasioner pada ujung terika

1) Simpul gelombang

Sebuah dawai yang panjangnya (, dengm tnfre ujung dibuat

statis, pada kedua ujung dawai akan terjadi doik $@il gelombang'

Selain itu, ketika terjadi pemantulan gelombang' etnr mmul beberapa

titik simpul pada dawai tersebut. Perhatikan G& 1"20-

Gelombang datang Srrp'1 3 Simpul 2

Gambar 1.20 Analisis simpul dan perut pada gdirnbrB tali terikat'

Titik simpul pertama terbentuk di ulung tali yang terikat'

Posisi titik ini adalah rr = 0. Selanjutqrr- titik simpul ke-2 (xr)

terletak pada I panjang gelombang tr, = -li)- Titik simpul ke-3

(x,) terletak pada I panjang gelombang (,t = ,t). Titik simpul ke-4

(xo) terletak paaa])", dan seterusnl'a Dengnn demikian, dapat kita

tuliskan sebagai berikut.
xt=0

l-
x, = |t"

.t

x'=x=\h
ro = ]i,

Jadi, berdasarkan data-data r't** **-Oil, dapat kita rumuskan

posisi titik simpul pada
1

x.n=(n - l)+ )';n= l-a-1----.

2) Perut gelombang

Dengan menggunakan analisis yang sama berdasarkan

Gambar 1.20, posisi perut arl*hh $ebagai berikut.

(1.30)



." -lt^l - 4/v

." -3tAa 
- ='/l

5"*z=trA

-. -7t^4 - 7/LT

Berdasarkan data-data di atas, dapat dirumuskan posisi titik-titik
perut secara umum, yaitu:

xon= (2n - t>ll; n = l, 2, 3,

Persamaan umum untuk gelombang stasioner ujung terikat adalah

! = 2A sin ftr cos nJt

= An sin kx

AP = 2A sin kx

dengan A = amplitudo gelombang stasioner,

t - 2tT -'/( = - = bilangan gelombang,
1

2u = paniang gelombang (m).

Gelombang stasioner ujung bebas

Simpul gelombang

Pada ujung tali yang bebas, akan terbentuk perut pertama.
Perhatikan gambar berikut ini.

d.

1)

(1.31)

(r.32)

( 1.33)

Gambar 1.21 Gelombang stasioner pada tali ujung bebas.

Titik-titik simpul terletak pada
lnxt=7L
?^*r= tA

-" -5r^3 - 4/v
_ _7,tn4 - 4'u

Jadi, letak titik simpul secara umum adalah

x,n = (2n -D/ 1

Perut 2

(r.34)



2) Perut gelombang

Perhatikan kembali Gambar 1.21. Letak perut pertama, 11,

terletak di ujung tali sehingga xl= 0' Berturut-turut kita tuliskan

Jadi, letak titik simpul
1-

x.n = (n -l);A

rt=0
-- -12
^7 - 1/L

a
xr==r),=),

a1^*o=iA
secara umum adalah

(1.3s)

Persamaan umum untuk gelombang stasioner pada ujung bebas

adalah

! = 2A cos kx sin ox

dengan A = amplitudo gelombang datang

t =4 = bilangan gelombang
A

cl = frekuensi sudut = 27Tf

/ = waktu getar (s)

(1.36)

Nilai 24 cos Lr adalah nilai amplitudo gelombang stasioner

(bedakan dengan nilai A). Kita simbolkan amplitudo gelombang

stasioner sebagai Ao. Jadi,

! = Ap sin ar

Jadi, amplitudo gelombang stasioner pada ujung bebas

bergantung pada posisi gelombang.

A=10cm,/=4t{z,i=4ni./s:.: :, . .r ',
i. a, f*tin"*i=-f lln1 lryt ii*pp1 "j.-o* 

* j4rak'perui;;;?

Penvelesdian: r',,,,-, ::, ,,,.
Flitung panjang' gelornbang' terlebih rdulu

u,=,,i,I<+ * ; I il:t i,,r *.,i','.,'.,,'
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Bunyi

Gelombang bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang

longitudinal yang merambat pada berbagai medium. Gelombang
yang merambat pada medium tersebut membentuk rapatan dm
regangan pada molekul-molekul medium. Hal ini terjadi karena
bunyi memberikan tekanan pada partikel udara seperti yang terlihat
pada gambar berikut.

+

Gambar 1.23 Rapatan dan
regangan udara dalam pipa
berisi udara.

l*.i1.,*taF**iFr

Gambar 1.22Terdapal rapatan dan regangan pada molekul udara p& gebmbang
bunyi.

Gelombang bunyi dapat merambat melalui medium dat, cair,

dan gas. Gelombang bunyi yang mampu didengar atau diterima
oleh telinga secara normal berkisar antara 20Hz hingp 20-m Hz,
gelombang ini disebut gelombang audiosonik. Gelombang bunyi
yang berfrekuensi kurang dari20 Hz disebut gelomfury infrasonik,
sedangkan gelombang bunyi yang berfrekuensi di aras 20.mO Hz
disebut gelombang ultrasonik.

1. Cepat Rambat Gelombang Bunyt
Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang twyi mnryatan

gelombang longitudinal yang merambat menyebtr kc {€gala arah.

Untuk mempermudah pembahasan, marilah kita tiqF permtatan
gelombang bunyi dalam tabung pipa yang cukry pm!ry sehingga
pada titik tengah dapat mengalami kompresi (rqm|- kmbatan
gelombang bunyi di dalam tabung dapat digaffi bctqs irisan-
irisan, seperti yang terlihat pada gambar 1.23-

;l,4r*'*r*i&ia,.--



Besarnya cepat rambat gelombang bunyi adalah

'=rF, =rE=',1@

Gerakan piston bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan
tekanan pada partikel udara. Akibatnya, timbul rapatan (kompresi)
dan regangan berganti-gantian yang merambatkan energi gelombang
(bukan merambatkan partikel udara).

(1.37)

dengan: v = cepat rambat (m/s),
B = modulus Bulk medium,

T = tetapan Laplace = {
R = tetapan umum gas = 8,317 J/mol K,
Z = temperatur (K),
rn = massa per mol (kg/mol),

Po = tekanan udara (N/m2).
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2, Sumber Bunyi pada Dawai
Dawai yang terikat pada kedua ujungnya jika digetarkan dapat

menghasilkan bunyi. Hal ini dapat kita lihat pada dawai atau senar.

Berapa besar frekuensi bunyi yang kita dengar? Untuk menjawab
hal ini, perhatikan dahulu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi
pada dawai.

a. Nada dasar

Kondisi ini adalah kondisi yang paling sederhana yang mungkin
muncul pada dawai yang bergetar. Perhatikan gambar berikut.

Pada gambar 1.25, dawai membentuk setengah panjang
gelombang, atau dituliskan

t=L1-+7=2(.'2

Hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi

nada dasar adalah

Sumber: wikimedia.com

Gambar 1.24 Gitar menghasilkan
suara petikan dawai dipetik.

#
I .'L.--'

<-- )" ----------------

Gambar 1.25 Nada dasar pada
dawai.

fL=vof=i

f, = h,= +\E (1.38)

b. Nada atas pertama

Perhatikan gambar 1.26. Pada gambar tersebut, dawai
membentuk satu panjang gelombang, atau dituliskan:

{= L
Hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi

adalah

fL=v
, v ltrh=V=v\ltt

<__ A ____>

Gambar 1,26 Nada atas
pertama pada dawai.

(1.3e)



Berdasarkan analisis di atas, didapatkan beberapa persamaan berikut.

q = |{n+t) )'

n=1,2,3,...
Hubungan antara frekuensi nada-nada dawai adalah

fot.fitfz,... - 1 :2:3:... (1.41)

dengan: ,f = frekuensi (Hz),
| = panjang dawai (m),
F - gaya tegangan pada dawai (N),

Lr = rapal massa dawai (kg/m).

fn = tn+D+i = o+t) +.1fu ( l.4o)

. 
lieolia' ujuiignya,, Hitiilglaht besar ftetrntenit i.t.";

J8*at, .,.,1, ''', l',li i':, ,. , .' r ,, ' ,',',, '.,i '

3. Sumber Bunyi Pipa Organa
Gelombang bunyi, seperti yang telah kita ketahui. nrerambat

pada zat padat, misalnya tali, dan juga pada z,atr ga*i. misalnya

udara. Salah satu perambatan gelombang bunli teqadi 61 dalam

pipa organa. Adapun yang temasuk dalam pipa o'ngana- misalnya

seruling, terompet, saksofon, dan alat musik titrp trr'innte- Berikut
kita bahas perambatan bunyi dalam pipa organa-



a. Pipa organa terbuka

Pipa ini kedua ujungnya terbuka, sehingga selalu terbentuk
perut pada kedua ujung tadi. Untuk menganalisis terbentuknya
simpul dan perut gelombang, amatilah Gambar 1.28.

1) Nada dasar

Pada nada dasar, berlaku | = |)", utu, L = 2|. Sehingga,

frekuensi pada nada dasar adalah

t -l) - 
Vto- tr- N (r.42)

2) Nada atas pertama

Pada nada atas pertama, berlaku (. = )". Sehingga, frekuensi
pada nada atas pertama adalah

Sumber: wikimedia.com

Gambar 1.27 Flute merupakan
contoh pipa organa terbuka.

<-- t=)t 

-*
(a)

rlVJt= tr= V
(1.43)

(r.44)

(1.46)

3) Nada atas kedua

Pada nada atas pertama, berlaku | =+Larrl ),= Jl. S"hinggu,

frekuensi pada nada atas kedua adalah

fr=i=*=tu*
;L
J

Dari persamaan-persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa l= L 
----+"perbandingan frekuensi fo : fl : f, dan seterusnya adalah (b)

,fo:.h:.fz =l:2:3
Secara umumo frekuensi pada pipa organa terbuka dinyatakan
sebagai berikut. " 3"<-- t =2,i 

-r.
(c)

Gambar 1.28 (a) Nada dasar,
(b) nada atas pertama, dan
(c) nada atas kedua pada pipa
organa terbuka.

(1.4s)

b. Pipa organa tertutup
Pipa ini salah satu ujungnya tertutup, sehingga selalu terbentuk

perut di ujung yang terbuka dan simpul di ujung yang tertutup.

Untuk menganalisis terbentuknya simpul dan perut gelombang,

amati Gambar 1.30.

1) Nada dasar

Pada nada dasar, berlakt ( = f,1" "tu ), = 4(.. Sehingga,

frekuensi pada nada dasar adalah

t -l - 
|to- tr- 47

ffi

ffiM#

ffi
ffi%

Sumber.' clipart.-om

Gambar 1.29 Bongo merupakan
contoh pipa organa tertutup.

. (n+1)v
11- Z (

2) Nada atas pertama

Pada nada atas pertama, berlaku n =11arrl L= fl. S"hinggu,

frekuensi pada nada atas pertama adalah



t=+^ ---------->

(a)

-

<-- n=1^ -_-------

(b)

(c)

Gambar 1.30 (a) nada dasar,
(b) nada atas pertama, dan
(c) nada atas kedua pada pipa
organa tertutup.

t -l -tt- L-
v3v
4,t 4(
;L
J

(r.47)

(1.48)

(r.4e)

3) Nada atas kedua

Pada nada atas pertama. berlaku I = Zh arrtt )"= 4y. S"ttinggu,

frekuensi pada nada atas pertama adalah

ruv5v
rz= )"= 4"= 4(

=()
Dari persamaan-persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa

perbandingan frekuensi fo i .f, : f, dan seterusnya adalah

fs:ft:f, = 1:3:5
Secara umumo frekuensi pada pipa organa tertutup dinyatakan sebagai

" (2n+1)v
J"=- 4 V

*



4. Intensitas Bunyi 1

Intensitas bunyi dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi
perubahan gelombang bunyi per satuan luas bidang tegak lurus
arah rambatan atau dengan kata lain intensitas bunyi adalah besar

daya pancar rata-rata per satuan luas. Jika daya gelombang bunyi
P dan luas bidang tegak lurus arah rambatan A = 4nl, intensitas
bunyi (1) dapat kita tulis dalam persamaan:

I=4a-rrul= P=
A 4nr'

(1.s0)

Intensitas bunyi juga dapat dihitung dengan persamaan lain, yaitu:

, vP2 P2'28pv
dengan: I - intensitas bunyi (Wm2),

P - tekanan (N/m2 atau Pa),
p = kerapatan (kg/m3),

v = kecepatan (m/s),

B - modulus Bulk (N/m2).

a. Perubahan intensitas karena perubahan jarak

Seperti yang terungkap dalam Persamaan (1.50), besar intensitas
bunyi di sekitar sumber ternyata berbanding terbalik terhadap
kuadrat jarak dari sumber tersebut. Semakin jauh dari sumber bunyi,
semakin kecil pula intensitas bunyi yang terdengar. Berapakah besar

intensitas bunyi pada dua titik yang berbeda? Untuk menjawab
pertanyaan ini, perhatikan gambar 1.31.

Kita asumsikan terdapat sebuah sumber bunyi yang
memancarkan bunyi ke segala arah. Oleh karena merambat ke segala

arah, gelombang tersebut dapat kita gambarkan secara sferis. Daya

( 1.s 1)

Gambar 1.31 lntensitas sumber
bunyi bergantung pada posisi
pendengar terhadap sumber
bunyi.



bunyi pada tiap titik adalah sama karena bersumber dari sumber

bunyi yang sama. Berarti, yang berubah hanyalah i-ntensitas bunyi
yang kita dengar. Sehingga:

t -Dt1-t2

I, 4nrl - Ir4mr2
atau

(t.s2)

b. Taraf intensitas bunyi

Taraf intensitas bunyi adalah logaritma dari hasil perbandingan

antaraintensitas dari sumber bunyi terhadap intensitas batas ambang

yang dapat diterima oleh telinga, yaitu sebesar 10 12 Wm2. Nilai
ini hampir setara dengan batas ambang pendengaran manusia, yaitu

1.000 Hz.

TI=10 (1.s3)

l,=Er

"'(*)
dengan: TI = taraf intensitas bunyi (dB)

1 = intensitas bunyi (Wm2)
/o = intensitas ambang = lQ-12 Wm2

t

Stbuah sirine yang berdaya maksimum O.OOO'W e;p;k"h ,boar' t*4{r1"t*p,iq:q,boh)'1 puda.i"tuk

2 km dari sirinejika angin dalam keadaan tenang?,. ,,,, , ,,',;,,ij,i1i,,,i,1j,,,,,,. ',

Jawah,,;.ii,i
DikeiAkai' ,;,

::::], r.ta:::.
Dinnyakan

. :i..ii.,ra:

PiayeXare,i

: P=6.000W
r=2km=2x10'm

: Tt?

t;ffi; o't ni**'1

Maka: .:,',r,r.i;'. j,,.,,r,.: : ,,

/ r\T=to'*(t,)

- ,o rogFuffi+r!1)

= t0 log (1,1943 x 108)

= l0 (log 1.1943 + log 1081

= 10 (0.0771 + 8)

= 80,77 t dB

il fil ff#ffi
Jadi, taraf intensiras bunyi pada jarak 2 km dari sirile jika angutA1lzrm $e+Oagljleilang 

adalah 80:.77'l dE.



c. Taraf intensitas bunyi pada dua jarak yang berbeda
Jika kita misalkan taraf intensitas bunyi adalah TI, pada posisi

sumber bunyi r,, sedangkan pada posisi'r, taraf intensitas tunyi
adalah rI'' dipetot"n 

,,r- 10 log (r+), .- (r.s4)

rr, = 1s r"* (r!rJ (l;ss)

Berdasarkan Persamaan (r.52), didapatkan hubungan arfiaraintensitas
bunyi pada suatu titik yang berjarak r, dan r, yaitl:

?= (?)'

Selisih antara Persamaan (1.54) dengan persamaan (1.55) adalah

r,-r,= 10 ros (,:,J- ,o * (r+)= l0 ros 

Lfl 
= ,, * (,9(1 s6)

\4/
Dengan menggunakan Persamaan (I.52) dan sifat-sifat logaritma,
didaPatkan 

rr, = f!, + 20 toe (e (t.s.,)

d. Taraf intensitas untuk z sumber bunyi
Jika sebuah sumber bunyi memiliki intensitas sebesar I berapakah
besarnya taraf intensitas bunyi yang terdengar jika jumlah sumber
bunyi ditambah? Secara kualitatif, intensitas yang terdengar jelas
akan semakin meningkat. Jika kita misalkan intensitas mula-
mula sumber bunyi adalah 1, dan intensitas sumber bunyi yang
diperbanyak kuantitasnya adalah 1r, berlaku hubungan berikut.

I, = nI,



Jika
TIt
TIz,

Dengan n adalahbanyak jumlah sumber bunyi yang digunakan.

taraf intensitas bunyi dari satu sumber dimisalkan sebagai

dan taraf intensitas baru jika sumber bunyi ditambah adalah

maka

TI, = 1o rog (fJ,u"' (1.s8)

(1.se)

log n (1.60)

(1.61)

rr,= 1g t"- (r?) = ro rog (,aJ

Selisih antara kedua persamaan di

rr2 - rrr- 1o log (rl) - ro

= 1o ros (#J - rt

Dengan demikian, besarnya taraf intensitas jika jumlah sumber

bunyi diperbanyak adalah sebagai berikut.

TIr= fl, + 10 log n

atas adalah

'"- ('1)

r"e (r!) = ro



5. Efek Doppler
Pernahkah Anda mendengar suara sirine dari kejauhan? Apa

yang terjadi ketika sirine tersebut mendekat? Tentu saja, makin
dekat jarak sumber suara, suara yang kita dengar makin besar

pula. Sebaliknya, ketika sumber suara (sirine) tersebut menjauh,
perlahan tapi pasti suara akan mengecil dan menghilang. Secara

umum dikatakan, apabila seorang pendengar bergerak mendekati
sumber bunyi yang stasioner atau sumber bunyi yang bergerak
mendekati seorang pendengar, nada bunyi yang diterima pendengar

akan lebih tinggi. Sebaiknya, apabila seorang pendengar bergerak
menjauhi sumber bunyi atau sumber bunyi bergerak menjauhi
pendengar, nada bunyi yang diterima oleh*pendengar akan lebih
rendah dari sumber. Peristiwa alamiah ini pertama kali dirumuskan
secara matematis oleh Christian Johan Doppler pada tahun 1842.

Efek Doppler dinyatakan dalam persamaan

f" ='=',f" Y+vs

dengan.fo = frekuensi yang diterima pendengar (Hz),

.4 = frekuensi yang dipancarkan oleh sumber (Hz),

v = cepat rambat bunyi di udara (m/s),

vo = laju relatif pendengar (m/s),- . bernilai (+) jika mendekati sumber,
. bernilai (*) jika menjauhi sumber,

v, = laju relatif sumber (m/s),
. bernilai (-) jika mendekati pendengar,
. bernilai (+) jika menjauhi pendengar.

Pada kecepatan v, dan vo tanda positif dan negatif ditetapkan

berdasarkan arah sumber menj-auhi pendengar yang ditetapkan positif.

(1,.62)



I Konsep Gelombang dalam
Kehidupan Sehari-hari dan
Teknologi

1. Gelombang Sonar

Gelombang sonar adalah gelombang yang dapat mendeteksi

atau menemukan benda-benda di bawah laut. Ada dua jenis sonar,

yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Sonar aktif ialah sonar yang

mengirimkan suara/sinyal dan menerima kembali gema suara



tersebut. Sedangkan sonar pasif ialah sonar yang menerima gema
suara, namun tidak mentransmisikan kembali gema suara tersebut.

Sonar memiliki banyak kegunaan, di antaranya digunakan kapal
selam untuk mendeteksi kapal lainnya, mendeteksi kedalaman laut,
penangkapan ikan, keselamatan penyelaman, dan komunikasi di laut.
Pada dasarnya sonar memiliki dua bagian arat yang memancarkan
gelombang ultrasonik yang disebut transmiter (emiter) dan alat
yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul (gema) yang
disebut sensor. Gelombang ultrasonik dipancarkan olei transmiter
(pemancar) yang diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipantulkan
kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima (receiverj.

Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim
gelombang suara bawah permukaan dan kemudian -"nunggu
gelombang pantulan (echo).

Penerima/
pengirim

gelombang

Jatak r

,:f

Gambar 1.32 Skema pancaran sonar.

2. Supersonik dan Sonic Boom
Gelombang bunyi tidak seperti gelombang elektromagnetik

yang dapat merambat di ruang hampa. Oleh karena itu, para
astronot tidak dapat menggunakan bunyi untuk berkomunikasi di
bulan. Di bulan tidak ada udara sehingga tidak ada bunyi di sana.
Perambatan gelombang menjadi sarana dari binatang-binatang untuk
berkomunikasi. Kelelawar misalnya menggunakan bunyi ultrasonik
untuk mengetahui letak mangsa yang mau ditangkapnya.

Gelombang bunyi tidak hanya merambat di udara tetapi dapat
juga merambat di zat cair maupun zat padat. Lumba-lumba dan
paus misalnya, dapat berkomunikasi dengan sesamanya melalui
bunyi yang dirambatkan di air. Bunyi yang dihasilkan lumba-lumba
berkisar dat'' 250 Hz sampai 150.000 Hz. Bunyi merambat lebih
cepat di air dibandingkan di udara. Beberapa pesawat jet dapat
bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu dua atau tiga
kali lebih cepat dibandingkan kecepatan rambat bunyi. Kecepatan
yang lebih tinggi dari kecepatan bunyi ini dinamakan supersonik.
Kerugian dari pesawat supersonik adalah sonic boom yang
dihasilkannya. sonic boom itu sedemikian kerasnya hingga dapat
merobohkan bangunan. oleh karena itu, pesawat supersonik tidak
diperkenankan terbang di atas daerah yang banyak penduduknya.

Gelombang pantul
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Gambar 1.33 Gelombang Pada
pemancar radio AM dan FM'

3. Ultrasonik dan Infrasonik
Berdasarkan frekuensi getar sumbernya bunyi dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu
a. Ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20'000 Hz"

b. Audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai

dengan 20.000 Hz,
c. Infrasonik, bunyi yang frekuensinya kurang dan 20 Hz'

Pemanfaatan gelombang ultrasonik diantaranya adalah:

1) Penggunaan dalam bidang kedokteran

Sifat gelombang ultrasonik yang dapat dipantulkan sehingga

gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam bidang

kedokteran. Pemeriksaan dengan gelombang ultrasonik

dinamakan permiksaan USG (ultrasonografi).

2) Penggunaan dalam bidang metalurgi

Mendeteksi kebocoran pipa atau kerusakan logam pipa di

bawah tanah dan mengukur kedalaman laut.

4. Gelombang Radio

Gelombang radio memiliki daerah frekuensi antara IM Hz

hingga I07 Hz. Gelombang ini memiliki sifat mudah dipantulkan

oleh lapisan ionosfer bumi sehingga dapat menjangkau tempat-

tempat yang jauh di permukaan bumi. Dengan sifat ini gelombang

radio dapat digunakan untuk membawa informasi ke tempat-tempat

terjauh di permukaan bumi.
Informasi berupa perubahan suara dibawa oleh gelombang radio

sebagai perubahan amplitudo yang disebut modulasi amplitudo

(radio AM) maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut

modulasi frekuensi (radio FM).
Informasi yang dibawa oleh gelombang FM akan terdengar

lebih jernih dibandingkan informasi yang dibawa gelombang AM'

Hal tersebut disebabkan karena berbagai peristiwa kelistrikan di

udara dapat mengganggu amplitudo gelombang. Namun' gelombang

FM jugamemiliki kekurangan dibandingkan gelombang AM yakni

karenagelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer

sehingga gelombang tersebut memiliki jangkauan yang terbatas

dibandingkan gelombang AM.

5. Gelombang Televisi

Gelombang televisi mempunyai frekuensi sedikit lebih tinggi

dibandingkan gelombang radio. Gelombang televisi merambat lurus,

tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga digunakan

satelit di angkasa untuk memancarkan gelombang televisi dari

stasiun pemancar ke para pengguna televisi di tempat-tempat yang

jauh.



6. Gelombang Radar
Radar merupakan singkatan dat'r radio detection and ranging.

Radar merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi
1.010 Hz. Antena rcdar dapat bertindak sebagai pemancar dan
penerima gelombang. Pancaran dilakukan secara terarah dalam
bentuk pulsa yang memiliki selang waktu tertentu. Jika pulsa
tersebut mengenai sasaran misalnya pesawat terbang, akan ada
pulsa pantulan yang sebagian akan diterima kembali oleh antena
radar. Hubungan antara jarak pemancar ke sasaran (s), kecepatan
gelombang radar (c), dan selang waktu antara pemancaran dan
penerimaan (Ar) dapat dinyatakan sebagai berikut.

CXAIs= 2_
dengan s - jarak pemancar ke sasaran,

c = kecepatan gelombang radar,
A/ = selang waktu.

Kegunaan gelombang radar salah satunya adalah untuk
mengetahui perkiraan cuaca, serta mengatur dan mendeteksi pesawat
terbang ketika mengudara.

Buatlah kesimpulan dan ringkasan di buku tugasmu mengenai materi yang telah dipelajari, lalu kumpulkan
hasilnya ke gurumu.

Amplitudo Simpangan atau posisi maksimum dari suatu getaran dihitung dari titik kesetimbangan.

Audiosonik Bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz - 20.OOO Hz.
Frekuensi Jumlah gelombang yang timbul setiap satuan waktu.

Gelombang Getaran yang merambat.

Infrasonik Bunyi yang memiliki frekuensi lebih rendah dari 2O Hz.
Intensitas Gelombang Daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang luas dan tegak lurus pada
arah cepat rambat gelombang.

Periode Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran.

Ultrasonik Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz.



I. Pilihan ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Di bawah ini yang bukan merupakan besaran

gelombangadalah....
a. frekuensi
b. panjang gelombang

c. amplitudo
d. periode
e. energi gelombang

2. Sebuah gelombang berjalan memenuhi
persamaan ! = 0,2 sin 0,4rr (60t - x). Dengan
y dalam cm dan r dalam sekon. Cepat rambat
gelombang tersebut adalah . . . .

a. 0,5 m/s d. 0,8 m/s

b. 0,6 m/s e. 0,9 m/s
c. 0,7 m/s

3. Berdasarkan soal nomor 2, panjang gelombang

dan frekuensi gelombang berturut-turut adalah

a. 0,05 m dan 6 Hz
b. 0,05 m dan 12 Hz
c. 0,1 m dan 6 Hz
d. 0,I m dan 12 Hz
e. 0,2 m dan 60 Hz

4, Seorang anak menggetarkan sebuah tali
sehingga terbentuk gelombang. Frekuensi
getaran adalah 10 Hz, gelombang merambat

dengan kecepatan 50 cm/s ke arah kanan

dan mempunyai amplitudo 12 cm. Jika fase

awal gelombang adalah 2n rad, persamaan

gelombang yang merambat pada tali adalah

a. 0,12 cos 2n (I0t - 2Ox)

b. 0,12 cos n (I}t + 2x)
c. 0,12 cos zfi (l0t - 2x - l)
d. 0,12 cos n (l0t + 2Ox - l)
e. 0,12 cos 2n (l}t - 2Ox + l)

5. Simpangan setiap saat dari sebuah gelombang

yang merambat pada tali sepanjang 10 m
memenuhi ) = 0,1 sin 2n (40t - 20x).
Simpangan sebuah titik pada tali yang berada
2 m daiujung tali pada t = 2 s adalah . . . .

a. 9,4 cm di bawah titik kesetimbangan
b. 9,4 cm di atas titik kesetimbangan
c. 0,1 cm di bawah titik kesetimbangan

d. 0,1 cm di atas titik kesetinbangan
e. tidak dapat ditentukan dari daradata yang

ada

Suatu gelombang mempunyai persamaan

.v = 3 cos (+t - +* - f ), simpangan gelombang

maksimum pada r"= 15 s. Pada siult itu,
gelombang telah menempuh jarak sejauh . . . .

6.

7.

a.0
b. 7,5 m
c. 22,5 m

d. 37,5 m
e. 75m

Seutas tali digetarkan dengan frehrcnsi }JHz,
terbentuk simpangan maksimum sebesar
15 cm. Pada saat / = 0,1 s, tali mgalami
simpangan setengah kali amplitudo- Jika cepat

rambat gelombang yang terjadi adel* 25 m/s,
besar sudut fase awal gelombeng .drhh . . . .

a.4d;t6"'2
b.+e.:t

4

^xlr. ;-
-t

Senar sebuah gitar mempur-rei pnjang 1 m
dan bermassa 0,80 g. Scner dipetik dan
menghasilkan nada dengn fusi 256 Hz
dan terbentuk 16 gelomhg; Bcnr tegangan
yang dialami senar adal& . - - -

a. 0,0205 N d 2OS N
b. 0,205N a ffN
c. 2,05 N

Persamaan gelombang llllg Erambat pada

sebuah tali adalah 1. = &5 * {" (# . i))
dengan .r dalam cm du r drhm detik. Jika
massa jenis tali lS0 kgd" b penampangnya

0,1 cm2, dan cepll nnbet gelombang
sebesar 25 mls, &p 5ry drambatkan oleh
gelombangtenebcfl--..
a. 2,76 x tOr n'il
b. 2,76 x tO-3 sm
c. 3,75 x tgr m
d. 2,76 x 16r rm
e. 2,'76 wan

9,



10. Sebuah tabung diisi dengan dua cairan berbeda.

Gelornbang bunyi dengan panjang gelombang 2
cm masuk ke cafuan pertama (indeks bias = 1,3)
dengan sudut datang sinar 30o. Pengukuran
dilakukan terhadap gelombang bunyi yang
keluar dari cairan kedua diperoleh frekuensi
2.000 Hz. Jika indeks bias cairan kedua adalah
1,5, panjang gelombang pada cairan kedua
adalah. . . .

a. 0,33 cm
b. 0,92 cm
c. 1,34 cm

a. 441 Hz dan 439 Hz
b. 440 Hz dan 439 Hz
c. 441Hz dan 440 Hz
d. 440 Hz dan 0 Hz
e. 441 Hz dan 0 Hz

Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan
kecepatan 7,5 mls dan mengeluarkan bunyi
dengan frekuensi 300 Hz. Seseorang yang
mengendarai sepeda motor dan bergerak
berlawanan arah dengan mobil menangkap
bunyi dengan frekuensi 314 Hz. Dua sekon
kemudian pengendara sepeda motor mendengar
frekuensi naik menjadi 3l6Hz. Jika pengendara

sepeda motor bergerak dengan kecepatan
konstan, percepatan mobil adalah. . . .

a. 5,0 m/s2 d. 0,50 m/s2

b. 2,5 mlsz e. 0,25 mlsz

c. 1,25 m/s2

Seorang anak mendengarkan musik dengan
earphone. Taraf intensitas bunyi yang
dikeluarkan earphone adalah 80 dB. Diameter
penampang earphone adalah 0,85 cm. Daya
akustik yang diterima anak tersebut adalah

a. 5"67 x 10-e watt

b. 5,67 x 10-8 watt

c. 5,67 x 10-7 watt

d. 5,67 x 10-6 watt

e. 5,67 x 10-5 watt

Dua sumber bunyi mempunyai intensitas
100 mWcm2 dan 400 mWcm2. Beda tingkat
intensitas bunyi keduanya adalah . . . ,

a. 0,60 dB
b. 2,47 dB dB
c. 6,00

d. 60 dB
e. 300 dB

13.

d. 1,73 cm
e. 2cm

11. Pipa organa terbuka A mempunyai nada atas

pertama yang sama dengan nada atas kedua
pipa organa tertutup B. Perbandingan panjang
pipa organa A dan B adalah .

a. 2:5 d.3
b. 5:2 e. 3

c. l:3
Perhatikan gambar berikut.

Speaker (f= 440 Hz) yang dihubungkan dengan
dinding menggunakan pegas yang mempunyai
konstanta ft = 20 N/m. Massa total speaker dan
balok penyangga adalah 5 kg. Ketika speaker
dibunyikan, balok akan bergerak maju mundur
dengan amplitudo maksimum sebesar 5 cm.
Seseorang yang diam di depan speaker akan
mendengar bunyi maksimum dan minimum
dengan frekuensi sebesar . . . .

(vbunyi = 340 m/s)

II. Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Sebuah pegas yang mempunyai konstanta
103 N/m di atas bidang datar tanpa gesekan

diberi beban 600 g. Pada ujung yang lain
dipertahankan statis pada dinding, lalu ditarik

dengan gaya25 N dan dilepaskan. Berapakah
besar frekuensi dan periode benda dan pegas?

2. Dari soal nomor 1 di atas, berapakah besar
kecepatan maksimum gerak benda?

:2
:5

14,12.

15.



Perhatikan gambar di bawah 9.3.

Hitunglah:
a. panjang gelombang (/,),

b. frekuensigelombang.

Sebuah pegas yang tegak secara vertikal di atas

bidang datar diberi beban 400 g, pegas tertekan

sejauh 3 cm. Pegas ditekan sejauh 6 cm
dari posisi setimbangnya lalu dilepaskan.
Hitunglah besar frekuensi dan periode pegas

tersebut.

Sebuah ayunan bandul sederhana yang
bermassa 400 g dan panjang tali 2 m diberi
sudut simpangan 60'. Berapakah besar gaya

pemulih pada bandul tersebut?

Dari soal nomor 5, jika bandul dilepaskan
dibiarkan berayun, berapakah besar frekuensi
ayunan?

Sebuah bandul ayunan sederhana dengan
panjang tali ayunan 1 m diberi sudut simpangan

45' dan dilepaskan dibiarkan berayun.
Berapakah kecepatan maksimum gerak ayunan?

Sebuah senar pada gitar yang panjangnya 1 m
dan rapat massa 40 g/m dipasang dengan gaya

tegangan 20 N dan dipetik. Berapakah besar

frekuensi yang dapat dihasilkan?

Sebuah dawai yang panjangnya 2 m dan rapat
massa 20 g/m ditarik pada kedua ujung dan

dipetik. Jika besar frekuensi yang dihasilkan
80 Hz, berapakah gaya te5angan pada dawai
tersebut?

Berapakah besar cepat rambat gelombang
bunyi dalam zat cair yang bermassa jenis
1,2 x I03 kg/m3 dan modulus 2 x 106 N/m?

Sebuah gelombang bunyi merambat dengan

kecepatan 250 mls dalam medium udara
(p = 1,2 kg/m3). Berapakah besar tekanan

udara pada saat itu?

Diketahui besar intensitas bunyi pada jarak
600 m dari sumber adalah 40 x 10s Wlmz.
Berapakah besar intensitas bunyi yang berjarak
I km dari sumber tersebut?

Sebuah gelombang bunyi dipancarkan dengan

daya 3.000 W. Berapakah besar taraf intensitas

pada jarak 200 m dari sumber?

Seorang anak berlari menuju ke arah sirine
yang sedang berbunyi memancarkan frekuensi
100 Hz, Jika kecepatan si anak tersebut 8 m/s,

berapakah besar frekuensi yang diterima anak

tersebut?

Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 40 m/s

sambil membunyikan bel yang berfrekuensi
200 Hz. Dari arah yang berlawanan seorang

anak mengendarai sepeda motor dengan
kecepatan 25 mls mendekati ke arah mobil
tersebut. Berapakah frekuensi yang diterima
anak tersebut?

10.

11.

4.

5.

12.

13.

t4.6.

7.

15.
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