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Bab VI
Gelombang Elektromagnetik

Sumber : http://www.fysioweb.nl

Hasil foto sinar-X atau Rontgen memperlihatkan gambar thorak. Sinar- X salah

satu dari gelombang elektromagnetik digunakan dalam bidang kedokteran untuk

mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh manusia misal patah tulang
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Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik, dan

2. menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari.
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Dalam kehidupan sehari-hari kita telah memahami tentang gelombang yang

terjadi pada tali, gelombang pada permukaan air, gelombang pada permukaan

air laut maupun gelombang bunyi. Gelombang-gelombang ini disebut

gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang

memerlukan suatu medium untuk merambat. Pada bab ini akan dibahas

tentang suatu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat,

yaitu yang disebut gelombang elektromagnetik. Sinar X atau Rontgen

merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Tentu kalian

sudah tahu penggunaan Rontgen dalam kedokteran. Nah, untuk memahami

gelombang elektromagnetik pelajarilah materi bab ini dengan saksama!

amplitudo Ruhmkorf panjang gelombang

cahaya medan magnet permeabilitas

frekuensi medan listrik permitivitas

intensitas rapat energi spektrum

A. Deskripsi Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Seputar Tokoh
Pada sekitar tahun 1860, James Clark Maxwell (1831-1878), seorang

fisikawan dari Scotlandia berhasil menemukan kaitan antara masalah

tentang listrik dan magnetisme. Kaitan yang pertama adalah muatan

listrik yang mengalir (arus listrik) dapat menghasilkan medan magnet

di sekitar kawat berarus tersebut, seperti dijelaskan dalam Hukum

Biot-Savart atau hukum Ampere. Kaitan yang kedua adalah perubahan

medan magnet yang dapat menghasilkan gaya gerak listrik terinduksi,

seperti dijelaskan dalam Hukum Faraday.

Motivasi Belajar

Kata Kunci

1. Teori Gelombang Elektromagnetik
Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet

dapat menghasilkan gaya gerak listrik terinduksi atau medan

listrik. Maxwell berpendapat bahwa perubahan medan listrik

akan menimbulkan medan magnet. Perubahan medan magnet

Sumber : www.wikipedia
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dijelaskan pada Gambar 6.1. Perubahan magnet listrik dan

medan magnet ditimbulkan dengan cara dua bola isolator

bermuatan positif dan negatif digetarkan sehingga jaraknya

berubah-ubah sesuai dengan frekuensi getaran tersebut.

Perubahan medan magnet tersebut juga menimbulkan medan

listrik. Timbulnya medan listrik ini ditandai dengan

dipancarkannya gelombang elektromagnetik. Pada Gambar 6.2

ditunjukkan perubahan medan listrik dan medan magnet yang

menimbulkan adanya gelombang elektromagnetik.

Gambar 6.2 Perambatan gelombang elektromagnetik yang tegak lurus arah medan listrik dan magnet.

E

B
medan magnet

medan listrik arah rambat

gelombang

Pada Gambar 6.2 dijelaskan bahwa arah medan magnet

selalu saling tegak lurus terhadap arah medan listrik, sedang

arah rambat gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus

baik terhadap medan listrik mampu terhadap medan mag-

net sehingga gelombang elektromagnetik ini termasuk

gelombang transversal. Kecepatan perambatan gelombang

elektromagnetik ini ditentukan oleh mediumnya yaitu:

Gambar 6.1 Perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. (Bob Foster, 2003).
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.... (6.1)

dengan:

o
= permeabilitas ruang hampa,

o
= permitivitas ruang hampa,

c = laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam

ruang hampa.

Sebagai contoh perhitungan kecepatan perambatan

gelombang elektromagnetik ini diperoleh dengan memasuk-

kan nilai 
o 
= 4  10

-7
 Wb/Am (tetapan yang sering muncul

pada hukum Gauss) dan nilai 
o
 = 8,85  10

-12
 C/Nm

2
 (tetapan

yang sering muncul pada hukum Biot-Savart dan hukum

Ampere) ke persamaan (6.1) sehingga diperoleh nilai:

c = 2,998  10
8
 m/s atau sering didekati dengan 3  10

8
 m/s.

Nilai kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik ini

ternyata sama dengan nilai kecepatan perambatan cahaya

dalam ruang hampa, dan menerka dengan benar bahwa

cahaya merupakan gelombang elektromagnetik.

2. Percobaan Gelombang Elektromagnetik
Sampai akhir hayatnya ternyata Maxwell belum bisa

membuktikan hipotesa tentang teori gelombang elektromag-

netiknya.

Pada tahun 1887, Heinrich Hertz ilmuwan fisika yang

pertama kali menguji hipotesa Maxwell

ini dengan kumparan Ruhmkorf seperti

ditunjuk-kan pada Gambar 6.3.

Jika sakelar S digetarkan maka

kumparan Ruhmkorf akan menginduksi-

kan pulsa tegangan pada kedua

elektrode bola di sisi A sehingga terjadi

percikan api karena adanya pelepasan

muatan. Percikan bunga api di sisi A

diikuti percikan bunga api pada kedua

elektrode bola di sisi B. Berdasarkan

pengamatan ini, disimpulkan terjadi pengiriman tenaga

gelombang elektro-magnetik dari sisi A (loop pengirim) ke sisi

B (loop penerima).

Dalam percobaan-percobaan selanjutnya, Hertz berhasil

mengukur bagian gelombang elektromagnetik yang lain,

seperti gelombang elektromagnetik frekuensi radio dengan

Gambar 6.3 Kumparan Ruhmkorf untuk membangkit-

kan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik (Bob

Foster, 2003)
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nilai frekuensi 100 MHz. Dengan nilai kecepatan perambatan

gelombang elektromagnetik ini seperti yang diramalkan oleh

Maxwell. Sifat-sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan,

interferensi, difraksi dan polarisasi telah dibuktikan oleh Hertz

terjadi juga pada gelombang elektromagnetik. Untuk

menghargai jasa-jasa Hertz maka nama Hertz dipakai sebagai

satuan frekuensi dalam sistem SI.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan

beberapa sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai

berikut:

� Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada

saat yang bersamaan.

� Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus.

� Kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus

satu dengan yang lain, yaitu menurut hubungan E = c.B.

� Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu

tegak lurus arah medan listrik dan medan magnet.

� Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam

ruang hampa.

� Gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang

hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet

medium.

� Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang

hampa merupakan tetapan umum dan nilainya

c = 3 x 10
8
 m/s.

� Gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang

transversal.

� Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses

pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan

difraksi (lenturan).

� Gelombang elektromagnetik merambat dalam arah garis

lurus.

� Gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan oleh

medan listrik maupun medan magnet karena tidak

bermuatan listrik.

3. Spektrum Gelombang Elektromagnet
Gelombang elektromagnet terdiri atas bermacam-macam

gelombang yang frekuensi dan panjang gelombangnya

berbeda, tetapi semua gelombang-gelombang penyusun ini

mempunyai kecepatan rambat yang sama yaitu:

Seputar Tokoh

Hertz (1857 - 1894)

Heinrich Rudolf Hertz

adalah penemu gelom-

bang radio, yang

sekaligus mendemons-

trasikan gelombang

radio dan menentukan

kelajuannya.

(www.wikipedia)
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c = 3  10
8
 m/s. Hubungan antara frekuensi gelombang f atau

, panjang gelombang  dan kecepatan perambatan c adalah

sebagai berikut:

c = f .... (6.2)

Spektrum gelombang elektromagnetik diurutkan mulai

panjang gelombang paling pendek sampai paling panjang

adalah sebagai berikut:

� Sinar gamma ( )

� Sinar (rontgen)

� Sinar ultra violet (UV)

� Sinar tampak (cahaya tampak)

� Sinar infra merah (IR)

� Gelombang radar (gelombang mikro)

� Gelombang televisi

� Gelombang radio

Spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada

Gambar 6.4 berikut.

Gambar 6.4 Spektrum gelombang elektromagnetik (Bob Foster, 2003)
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4. Energi Gelombang Elektromagnetik
Kalau kita berada di tepi pantai, kita melihat ombak air

laut menghantam karang di pantai dan mendengar deburan

ombak. Kita mengetahui bagaimana bencana alam, tsunami

(gelombang air laut) merobohkan bangunan-bangunan yang

diterjangnya. Kita kena cahaya matahari, kita merasakan

kepanasan artinya kita menerima energi panas. Hal ini

menunjukkan bahwa gelombang laut membawa energi.

Bagaimana halnya dengan gelombang elektromagnetik ini?

Gelombang elektromagnetik ini juga membawa energi

yaitu dalam bentuk medan listrik dan medan magnet, seperti

ditunjukkan pada Gambar 6.2. Kita tinjau suatu gelombang

elektromagnetik yang menjalar ke arah sumbu x maka medan

listrik dan medan magnet sesaatnya dapat dinyatakan dengan

persamaan berikut.

E = E
m
 sin (kx - t) .... (6.3)

B = B
m
 sin (kx - t) .... (6.4)

dengan:

E
m

= amplitudo medan listrik,

B
m

= amplitudo medan magnet,

k = tetapan angka gelombang, 

= frekuensi sudut,  = 2 f

Maxwell berhasil menemukan hubungan antara ampli-

tudo medan listrik dan amplitudo medan magnet yaitu:

.... (6.5)

dengan:

c = laju perambatan gelombang elektromagnetik di ruang

hampa. (c = 3  10
8
 m/s).

Perbandingan antara amplitudo medan listrik dengan

amplitudo medan magnetik dari suatu gelombang

elektromagnetik selalu sama dengan laju perambatan cahaya

dalam ruang hampa.
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Gelombang elektromagnetik mempunyai amplitudo medan E = 500 V/m.

Berapa amplitude medan magnetiknya?

Penyelesaian:

Amplitudo medan magnetik dapat diperoleh dengan menggunakan

persamaan (6.5) yaitu:

Contoh Soal

Suatu gelombang elektromagnetik mempunyai medan

listrik dan medan magnet, sehingga gelombang elektro-

magnetik ini juga membawa tenaga atau rapat energi

(besar energi per satuan volume). Rapat energi listrik

dinyatakan sebagai berikut:

.... (6.6)

dengan:

u
e

= rapat energi listrik (J/m
3
 atau Jm

-3
);

o
= permitivitas listrik = 8,85  10

-12
C

2
N

-1
m

-2
; dan

E = kuat medan listrik (N/C atau NC
-1
).

Rapat energi magnet per satuan volume, u
m
 dinyatakan

sebagai berikut:

.... (6.7)

dengan:

u
m

= rapat energi magnet (J/m
3
 atau Jm

-3
),

o
= permeabilitas magnet = 4  10

-7
 Wb A

-1
 m

-1
), dan

B = besar induksi magnet (Wb/m
2
 = T).
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5. Intensitas Gelombang Elektromagnet
Intensitas gelombang elektromagnetik biasanya

dinyatakan dalam laju energi (daya) per satuan luas

permukaan yang tegak lurus arah rambat gelombang

elektromagnetik. Laju energi (daya) per satuan luas

permukaan yang tegak lurus arah rambat gelombang

elektromagnetik dinyatakan dengan suatu vektor yang disebut

vektor Poynting. Vektor Poynting dinyatakan sebagai berikut:

.... (6.8)

Arah vektor 
S
 adalah searah dengan arah rambat

gelombang elektromagnetik. Satuan 
S
 dalam sistem SI

dinyatakan dalam W/m
2
.

Laju energi rata-rata dapat diperoleh dengan

memasukkan persamaan (6.3) dan (6.4) ke persamaan (6.8),

sehingga diperoleh:

.... (6.9)

Jika fungsi kuadrat sinus dirata-ratakan terhadap ruang

dan waktu akan diperoleh faktor . Laju energi rata-rata

adalah:

.... (6.10)
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Suatu berkas cahaya laser He - Ne mempunyai frekuensi 4,7  10
14

 Hz (warna

merah). Hitunglah panjang gelombang cahaya laser tersebut.

Penyelesaian:

Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi ditunjukkan pada

persamaan (6.2): yaitu: c = f  atau dapat dituliskan , dengan

c = 3  10
8
 m/s.

Untuk cahaya merah: f
1
 = 4,7  10

14
 Hz sehingga:

Jadi panjang gelombang berkas laser He-Ne adalah 632 nm.

Contoh Soal

Contoh Soal

Seseorang mengukur kedalaman laut dengan cara mengirimkan gelombang

mikro sampai ke dasar laut dan kemudian mengamati pantulan gelombang

mikro tersebut. Jika gelombang mikro yang dipantulkan terdeteksi dalam

waktu 6 s, maka hitunglah kedalaman laut tersebut!

Penyelesaian:

Laju rambat gelombang mikro adalah tetap, sehingga jarak yang ditempuh

s = c t, dengan t waktu perambatan gelombang. Jarak yang ditempuh:

s = 2 x kedalaman laut (h), sehingga kedalaman laut:

Diskusikan dengan teman kalian dan laporkan secara tertulis kepada guru kalian!

Jika kita mempunyai sumber cahaya yang intensitasnya sangat tinggi

(LASER), maka pikirkan dan buatlah suatu metode yang digunakan untuk

mengukur jarak antara bumi dan bulan.

Inovatif : Wawasan Kewirausahaan
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Pikirkan dan buatlah suatu metode percobaan untuk membuktikan bahwa

gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium sedangkan bunyi

tidak dapat merambat tanpa medium.

B. Aplikasi Gelombang Elektromagnetik pada Kehidupan
Sehari-hari

Berdasarkan kenyataan bahwa gelombang elektromag-

netik terdiri atas banyak jenis sinar gamma ( ), sinar (Ront-

gen), sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar infra merah,

gelombang radar, gelombang televisi dan gelombang radio.

Pada bagian ini akan dibahas tentang aplikasi gelombang

elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari.

1. Sinar Gamma ( )
Sinar gamma termasuk gelombang

elektromagnetik yang mempunyai

frekuensi antara 10
20

 Hz  10
25 

Hz. Sinar

gamma merupakan hasil reaksi yang

terjadi dalam inti atom yang tidak stabil.

Sinar gamma mempunyai daya tembus

yang paling kuat dibanding gelombang-

gelombang yang masuk dalam kelompok

gelombang elektromagnetik. Sinar

gamma dapat menembus pelat besi yang

tebalnya beberapa cm. Penyerap yang

baik untuk sinar gamma adalah timbal.

Aplikasi sinar gamma dalam bidang

kesehatan adalah untuk mengobati

pasien yang menderita penyakit kanker

atau tumor. Sumber radiasi yang sering

digunakan pada pengobatan penyakit-penyakit ini adalah

Cobalt-60 atau sering ditulis Co-60. Salah satu alat untuk

mendeteksi sinar gamma adalah detektor Geiger - Muller. Ada

jenis detektor sinar gamma yang lain yaitu detektor sintilasi

NaI-TI. Salah satu contoh penggunaan sinar gamma untuk

pengobatan pasien ditunjukkan pada Gambar 6.5.

Keingintahuan

Sumber : http://www.alexian/camer.com

Gambar 6.5 Penggunaan sinar gamma untuk

pengobatan pasien
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2. Sinar-X (Rontgen)
Sinar-X ditemukan oleh Wilhem

Conrad Rontgen pada tahun 1895

sehingga sering disebut sebagai sinar

Rontgen. Sinar-X termasuk gelombang

elektromagnetik yang mempunyai

frekuensi antara 10
16

 Hz - 10
20

 Hz. Sinar-

X merupakan hasil transisi elektron-

elektron di kulit bagian dalam, transisi

terjadi dalam atom. Sinar-X mempunyai

daya tembus terbesar kedua sesudah

sinar gamma. Sinar-X dapat menembus

daging manusia. Sinar sering digunakan

dalam bidang kesehatan untuk

mengecek pasien yang mengalami patah

tulang. Pasien yang mengalami patah

tulang diambil fotonya dengan sinar-X.

Sinar-X juga digunakan di bandara pada

pengecekan barang-barang penumpang

di pesawat. Di pelabuhan digunakan

untuk mengecek barang-barang (peti

kemas) yang akan dikirim dengan kapal

laut. Salah satu contoh penggunaan

sinar-X untuk pengobatan pasien di-

tunjukkan pada Gambar 6.6.

3. Sinar Ultraviolet (UV)
Sinar ultraviolet termasuk gelombang elektromagnetik

yang mempunyai frekuensi antara 10
15

 Hz - 10
16

 Hz. Sinar

ultraviolet ini merupakan hasil transisi elektron-elektron pada

kulit atom atau molekul. Sinar ultraviolet tidak tampak dilihat

oleh mata telanjang tetapi sinar ini dapat dideteksi dengan

menggunakan pelat-pelat film tertentu yang peka terhadap

gelombang ultraviolet. Matahari merupakan sumber radiasi

ultraviolet yang alami. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh

matahari tidak baik pada kesehatan khususnya kulit jika

mengenai manusia. Manusia terlindungi dari sinar ultravio-

let dari matahari karena adanya lapisan ozon di atmosfer yang

berfungsi menyerap sinar ultraviolet ini. Aplikasi sinar ultra-

violet ini banyak dipakai di laboratorium pada penelitian

bidang spketroskopi, salah contohnya untuk mengetahui

unsur-unsur yang ada dalam bahan-bahan tertentu.

Sumber : http://www.fysiowek.nl

Gambar 6.6 Penggunaan sinar-X untuk pengobatan

pasien, foto tengkorak dengan sinar rontgen
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4. Sinar Tampak (Cahaya)

Sinar tampak sering juga disebut sebagai cahaya. Sinar

tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang

mempunyai frekuensi antara 4,3 x 10
14

 Hz - 7 x 10
14

 Hz. Sinar

ultraviolet ini merupakan hasil transisi elektron-elektron pada

kulit atom atau molekul. Matahari merupakan sumber cahaya

tampak yang alami. Sinar tampak ini terdiri dari berbagai

warna, dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan

ungu. Kita semua bisa melihat warna benda karena benda

memantulkan warna-warna ini dan masuk kembali ke mata

kita. Banyak sekali aplikasi dari cahaya pada kehidupan kita,

antara lain dengan cahaya kita bisa melihat indahnya

pemandangan, kita dapat memotret sehingga gambarnya

menjadi berwarna seperti aslinya, kita dapat melihat televisi

berwarna, dan sebagainya. Seperti juga sinar ultraviolet, sinar

tampak banyak dipakai juga dalam bidang spektroskopi untuk

mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bahan.

5. Sinar Inframerah (IR)

Sinar inframerah ini merupakan hasil transisi vibrasi atau

rotasi pada molekul. Sinar inframerah termasuk gelombang

elektromagnetik yang mempunyai frekuensi di bawah 4,3 x 10
14

Hz sampai sekitar 3 Ghz. Sinar inframerah tidak tampak

dilihat oleh mata telanjang tetapi sinar infra merah dapat

dideteksi dengan menggunakan pelat-pelat film tertentu yang

peka terhadap gelombang inframerah. Pesawat udara yang

terbang tinggi ataupun satelit-satelit dapat membuat potret-

potret permukaan bumi, dengan mempergunakan gelombang

inframerah. Seperti juga sinar ultraviolet dan sinar tampak,

sinar inframerah banyak dipakai juga dalam bidang spektros-

kopi untuk mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bahan.

6. Gelombang Radar (Gelombang Mikro)
Gelombang mikro (microwave) mempunyai frekuensi

3 GHz. Gelombang mikro ini dapat digunakan untuk alat

komunikasi, memasak, dan radar. Radar adalah singkatan

dari Radio Detection and Ranging. Antena radar dapat bertindak

sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik.
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Di pangkalan udara, antena pemancar radar dapat berputar

ke segala arah untuk mendeteksi adanya pesawat terbang

yang menuju atau meninggalkan pangkalan udara. Dalam

bidang transportasi, gelombang radar dipakai untuk

membantu kelancaran lalu lintas pesawat di pangkalan udara

atau bandara. Gelombang radar digunakan juga pada bidang

pertahanan yaitu untuk melengkapi pesawat tempur sehingga

bisa mengetahui keberadaan pesawat musuh.

7. Gelombang Televisi

Gelombang televisi mempunyai frekuensi yang lebih tinggi

dari gelombang radio. Gelombang televisi ini merambat lurus,

tidak dapat dipantulkan oleh lapisan-lapisan atmosfer bumi.

Gelombang televisi banyak dipakai dalam bidang komunikasi

dan siaran. Pada proses penangkapan siaran televisi sering

diperlukan stasiun penghubung (relay) agar penangkapan

gambar dan suara lebih baik. Untuk televisi stasiun Jakarta, maka

di wilayah Bandung diperlukan sebuah stasiun penghubung

yang terletak di puncak gunung Tangkuban Perahu.

Sumber : http://www.zen 7094.ze

Gambar 6.7. Sebuah antena

pemancar televisi

Penayangan siaran televisi untuk daerah yang lebih jauh

lagi, misalnya untuk Indonesia bagian timur agar kualitas

gambar dan suara bagus diperlukan sebuah satelit sebagai

stasiun penghubung. Kita harus menyewa sebuah satelit yang

bertindak sebagai stasiun penghubung, jika kita ingin melihat

siaran langsung dari luar negeri, seperti pertandingan sepak

bola, tinju, dan sebagainya.
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8. Gelombang Radio
Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar

dan diterima oleh antena penerima. Luas daerah yang

dicakup dan panjang gelombang yang dihasilkan dapat

ditentukan dengan tinggi rendahnya antena. Gelombang ra-

dio tidak dapat secara langsung didengar, tetapi energi

gelombang ini harus diubah menjadi energi bunyi oleh

pesawat radio sebagai penerima. Penggunaan gelombang

radio untuk komunikasi ditunjukkan pada Gambar 6.8.

Di samping hal ini, gelombang radio sering digunakan

untuk komunikasi yaitu penggunaan pesawat telepon, telepon

genggam (hand phone), dan sebagainya.

Diskusikan dengan teman kalian dan laporkan secara tertulis kepada guru kalian!

Kita sering menggunakan telpon genggam (HP) untuk menghubungi teman,

mengirim SMS, dan sebagainya. Coba buatlah skema penjalaran gelombang

dimulai dari telpon genggam kita sampai ke telpon genggam teman kalian.

Gambar 6.8. Penggunaan gelombang radio untuk komunikasi

Life Skills : Kecakapan Akademik

Keingintahuan

Saat ini dalam proses pemesanan barang, pengiriman arsip sering digunakan

mesin faximile. Jelaskan secara ringkas cara kerja mesin faximile. Diskusikan

dengan teman kalian dan laporkan hasilnya kepada guru kalian!
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1. Perubahan medan listrik dan

medan magnet menimbulkan ge-

lombang elektromagnetik.

2. Kecepatan perambatan gelombang

elektromagnetik yaitu:

3. Perubahan medan listrik dan

medan magnet terjadi pada saat

yang bersamaan.

4. Arah medan listrik dan medan mag-

net saling tegak lurus.

5. Arah perambatan gelombang elek-

tromagnetik selalu tegak lurus arah

medan listrik dan medan magnet.

6. Gelombang elektromagnetik dapat

merambat dalam ruang hampa.

7. Gelombang elektromagnetik me-

rambat dengan laju yang hanya

bergantung pada sifat-sifat listrik

dan magnet medium.

8. Laju rambat gelombang elektromag-

netik dalam ruang hampa memerlu-

kan tetapan umum dan nilainya:

c = 3  10
8
 m/s.

9. Gelombang elektromagnetik berupa

gelombang transversal.

10. Gelombang elektromagnetik dapat

mengalami proses pemantulan,

pembiasan, polarisasi, interferensi,

dan difraksi (lenturan).

11. Gelombang elektromagnetik me-

rambat dalam arah garis lurus.

12. Gelombang elektromagnetik tidak

disimpangkan oleh medan listrik

maupun medan magnet karena

tidak bermuatan listrik.

13. Kuat medan listrik dan medan

magnet besarnya berbanding lurus

satu dengan yang lain, yaitu me-

nurut hubungan E = cB.

14. Hubungan antara frekuensi gelom-

bang f atau , panjang gelombang

dan kecepatan perambatan c

adalah sebagai berikut c = f .

15. Urutan spektrum gelombang

elektromagnetik diurutkan mulai

panjang gelombang paling pendek

sampai paling panjang adalah

sebagai berikut: sinar gamma ( ),

sinar (rontgen), sinar ultraviolet

(UV), sinar tampak (cahaya tampak),

sinar inframerah (IR), gelombang

radar (gelombang mikro), gelombang

televisi dan gelombang radio.

16. Intensitas gelombang elektromag-

netik dinyatakan dalam laju energi

(daya) persatuan luas permukaan

yang tegak lurus arah rambat

gelombang elektromagnetik.

17. Laju energi (daya) per satuan luas

permukaan dinyatakan dengan

suatu vektor yang disebut vektor

Poynting.

18. Vektor Poynting dinyatakan sebagai

berikut:

19. Arah vektor 
S
 adalah searah

dengan arah rambat gelombang

elektromagnetik.

20. Satuan 
S
 dalam sistem SI dinyata-

kan dalam W/m
2
.

21. Lajur energi rata-rata adalah:

Ringkasan
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Kerjakan di buku tugas kalian!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan

memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh

medan magnet maupun medan listrik. Hal ini karena

gelombang elektromagnetik ....

a. memiliki kecepatan tinggi

b. tidak bermassa

c. tidak bermuatan listrik

d. tidak bermassa dan tidak bermuatan listrik

e. memiliki frekuensi tinggi

2. Suatu perubahan medan listrik menghasilkan ....

a. suatu gelombang magnetik

b. gelombang bunyi

c. gelombang mekanik

d. gelombang elektromagnetik

e. tidak ada yang istimewa

3. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain:

(1) dapat merambat dalam ruang hampa

(2) kelajuannya ke segala arah adalah sama

(3) merupakan gelombang transversal

(4) kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya

Yang benar adalah pernyataan ... (Ebtanas tahun 1998)

a. (1), (2), (3)

b. (1), (2), (3), (4)

c. (1), (3), (4)

d. (2), (3), (4)

e. (2), (4)

4. Yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah ...

(Ebtanas tahun 1986)

a. dapat didifraksikan tetapi tidak dapat dipolarisasikan

b. dapat dipolarisasikan tetapi tidak dapat berinterferensi

c. dapat berinteferensi dan difraksi

d. dapat dibelokkan dalam medan listrik maupun medan

magnet

e. memerlukan medium untuk perambatannya

Uji Kompetensi
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5. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang

gelombang terpanjang adalah ....

a. sinar gamma

b. sinar -X

c. sinar inframerah

d. sinar ultra ungu

e. gelombang radio

6. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang benar

untuk variasi frekuensi besar ke frekuensi kecil adalah ....

a. cahaya biru, cahaya hijau, sinar inframerah,

gelombang radar

b. cahaya hijau, cahaya biru, sinar -X, sinar gamma

c. sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya hijau,

cahaya biru

d. gelombang radar, cahaya hijau, cahaya biru,

gelombang radio

e. sinar -X, sinar gamma, cahaya biru, cahaya hijau

7. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik

tergantung dari ....

a. frekuensi gelombang

b. panjang gelombang

c. frekuensi dan panjang gelombang

d. permitivitas dan permeabilitas medium

e. nilainya selalu tetap

8. Maxwell menghitung bahwa laju cahaya dalam vakum

dihasilkan oleh persamaan . Satuan c adalah

m/s dan satuan 
o
 adalah C

2
/(Nm

2
), maka satuan 

o

adalah ....

a. N-1A
2

b. NA
-2

c. NA
2

d. Wbm
-2

A

e. T A/m

9. Persamaan gelombang elektromagnetik yang menyata-

kan hubungan E, B, dan c secara benar adalah ....

a. d.

b. E = cB
e.

c. c = EB
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10. Daya rata-rata radiasi gelombang elektromagnetik pada

suatu titik berjarak 0,5 m adalah 400 watt, maka kuat

medan listrik maksimumnya adalah ....

a. 210 V/m

b. 310 V/m

c. 410 V/m

d. 510 V/m

e. 610 V/m

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan

jelas!

1. Tentukan rentang panjang gelombang (dalam vakum)

untuk cahaya tampak yang memiliki tentang frekuensi

antara 4 x 10
14

 Hz (cahaya merah) dan 7,9 x 10
14

 Hz

(cahaya ungu). Nyatakan jawabanmu dalam nanometer!

2. Berkas sinar X yang dihasilkan dalam suatu mesin sinar

X memiliki panjang gelombang 2,1 nm. Berapa frekuensi

sinar X ini?

3. Kedalaman laut diukur dengan mengirim gelombang

mikro sampai ke dasar laut. Ternyata pulsa pantul

muncul setelah 8 s. Tentukan kedalaman laut tersebut.

4. Medan listrik maksimum suatu gelombang elektromagnet

di suatu tempat adalah 200 N/C. Cepat rambat gelom-

bang elektromagnetik dalam ruang hampa 3 x 10
6
 m/s

dan permetivitas listrik untuk ruang hampan 8,85 x 10
-12

C/Nm
2
. Hitung laju energi rata-rata tiap satuan luas

gelombang elektromagnetik!

5. Suatu gelombang elektromagnetik dalam vakum memiliki

amplitude medan listrik 210 V/m. Hitung amplitude

medan magnetiknya!

6. Suatu sistem radar mengirim pulsa-pulsa gelombang ra-

dio dengan panjang gelombang sangat pendek. Berapa

mikrosekon setelah sebuah pulsa dikirim dan dipantulkan

oleh sebuah pesawat terbang yang berada 30 km jauhnya

akan diterima oleh stasiun rada?
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7. Medan magnetik dalam suatu gelombang elektromagnetik memiliki puncak

1,77 x 10
-8
. Berapa besar energi yang diangkut oleh gelombang ini per meter

persegi per sekon?

8. Sebuah sumber cahaya monokhromatik memancarkan daya elektromagnetik

100 W merata ke segala arah.

a. Hitung rapat energi listrik rata-rata pada jarak 1 m dari sumber!

b. Hitung rapat energi magnetik rata-rata pada jarak yang sama dari sumber!

c. Tentukan intensitas gelombang pada lokasi itu!

9. Medan listrik dalam suatu gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan

dengan persamaan gelombang berjalan: Ey = 100 sin (10
7
x - wt) (dalam SI).

Tentukan amplitude dari medan magnetik yang terkait, panjang gelombang

serta frekuensinya!

10. Filamen sebuah lampu pijar memiliki hambatan 150  dan membawa arus dc

1 A. Filamen memiliki panjang 8 cm dan jari-jari 0,9 mm.

a. Hitung vektor poynting pada permukaan filamen!

b. Tentukan besar medan magnetik dan medan listrik pada permukaan

filamen!

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, seharusnya kalian memahami tentang:

1. sifat gelombang elektromagnetik,

2. spektrum gelombang elektromagnetik,

3. energi gelombang elektromagnetik, dan

4. menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-

hari.

Apabila ada bagian-bagian yang belum kalian pahami, pelajarilah kembali

sebelum melanjutkan pada bab berikutnya.
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Uji Kompetensi Akhir Semester 2

Kerjakan di buku tugas kalian!

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan

memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Sebuah lup dengan jarak fokus 6 cm digunakan untuk

mengamati sebuah benda dengan jarak baca 25 cm, maka

jarak benda, perbesaran lup, dan perbesaran linearnya

masing-masing adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.

2. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif dan

okuler masing-masing 0,9 cm dan 5 cm. Jarak antara lensa

objektif dan okuler adalah 13 cm. Sebuah benda terletak

1 cm di muka lensa objektif. Perbesaran bayangannya

adalah ....

a. 35 kali d. 60 kali

b. 45 kali e. 70 kali

c. 50 kali

3. Dalam sebuah mikroskop, bayangan yang dibentuk oleh

lensa objektif adalah ....

a. nyata, tegak, diperbesar

b. nyata, terbalik, diperkecil

c. maya, tegak, diperbesar

d. nyata, terbalik, diperbesar

e. maya, terbalik, diperbesar

4. Perbesaran sudut suatu teleskop dengan f
ob

 = 75 cm dan

f
ok

 = 25 cm adalah ....

a. 3 kali d. 50 kali

b. 5,3 kali e. 100 kali

c. 18,75
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5. Mata dapat melihat sebuah benda, apabila terbentuk

bayangan ....

a. sejati, tegak di retina

b. sejati, terbalik di retina

c. maya, tegak di retina

d. maya, terbalik di retina

e. maya, tegak di lensa mata

6. Titik jauh penglihatan seseorang 100 cm di muka mata.

Orang ini memerlukan kacamata dengan lensa yang

dayanya (dalam dioptri) ....

a. 0,5 d. -3

b. 0,3 d. -1

c. 3

7. Titik dekat seseorang terletak pada 120 cm di depan mata.

Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak

30 cm di depan mata, kekuatan lensa kacamata yang

harus dipakai adalah (dioptri) ....

a. 1,5 d. -2,5

b. -1,5 e. 3,5

c. 2,5

8. Seorang pria yang menggunakan lensa dengan kekuatan

3 dioptri harus memegang surat kabar paling dekat

25 cm di depan matanya agar dapat membaca dengan

jelas. Jika pria itu melepaskan kacamatanya dan tetap

ingin membaca surat kabar dengan jelas, berapa jauh

surat kabar itu paling dekat ke matanya?

a. 30 cm d. 150 cm

b. 75 cm e. 200 cm

c. 100 cm

9. Sebuah lup mempunyai jarak fokus 5 cm, dipakai melihat

sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari lup.

Perbesaran anguler lup itu adalah ....

a. 2 kali d. 5 kali

b. 4 kali e. 6,25 kali

c.  kali
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10. Seorang bermata normal yang bertitik dekat 25 cm

mengamati benda dengan lup. Jarak antara mata dengan

lup 5 cm ternyata mata berakomodasi maksimum, hingga

lup menghasilkan perbesaran sudut 5x, maka jarak benda

di depan lup adalah sejauh ....

a. 4 cm d. 5 cm

b. 4,16 cm e. 5,25 cm

c. 4,5 cm

11. Sebuah mikroskop mempunyai objektif yang berjarak titik

api 2 cm. Sebuah objek diletakkan 2,2 cm di bawah

objektif. Jika perbesaran okuler 10 kali maka perbesaran

mikroskop itu ....

a. 100 kali d. 220 kali

b. 110 kali e. 300 kali

c. 200 kali

12. Jarak titik api objektif dan okuler sebuah mikroskop

berturut-turut adalah 1,8 cm dan 6 cm. Pada pengamatan

mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop ini

oleh mata normal tidak berakomodasi, jarak antara

objektif dan okuler 24 cm. Dalam hal ini mikroorganisme

terletak di muka objektif sejauh .... (dalam cm).

a. 1,9 d. 2,4

b. 2 e. 2,5

c. 2,2

13. Jarak titik api lensa objektif dan okuler dari teropong

bintang berturut-turut adalah 150 cm dan 30 cm. Bila

teropong bintang dipakai oleh mata normal tidak

berakomodasi, maka panjang teropong adalah ....

a. 30 cm d. 180 cm

b. 120 cm e. 210 cm

b. 150 cm

14. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang

menghasilkan perbesaran 6 kali. Jarak lensa objektif

terhadap okuler 35 cm. Teropong ini digunakan dengan

mata tak berakomodasi. Maka jarak fokus okulernya

adalah ....

a. 3,5 cm

b. 5 cm

c. 7 cm

d. 10 cm

e. 30 cm
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15. Pada saat membaca jarak terdekat yang dapat dilihat

seorang kakek rabun dekat adalah 40 cm. Kekuatan lensa

kacamata yang diperlukan adalah ....

a. d.

b. e.

c.

16. Agar supaya sebuah bohlam listrik 25 Volt, 100 watt

dapat bekerja dengan layak ketika dihubungkan dengan

sumber DC 125 volt maka diperlukan tambahan

hambatan listrik .... (UM-UGM 2003, Kode 322)

a. 25 ohm secara seri

b. 25 ohm secara paralel

c. 20 ohm secara paralel

d. 20 ohm secara seri

e. 20 ohm secara seri dan 25 ohm secara paralel

17. Sebuah bola lampu listrik dibuat 220 V/50 W, yang mana

dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar ....

a. dayanya selalu 50 watt

b. tegangan minimum diperlukan untuk menyalakan

adalah 220 V

c. hambatannya 484 ohm

d. diperlukan aliran arus sebesar  ampere untuk

menyalakannya

e. menghabiskan energi sebesar 50 joule dalam 1 detik

bila dihubungkan dengan sumber tegaangan 220 V

18. Suatu galvanometer dengan hambatan dalam R
g
 ingin

dijadikan voltmeter. Galvanometer tersebut menunjukkan

skala penuh saat arus yang melaluinya sebesar I
g
. Jika

voltmeter yang dirancang diharapkan dapat menunjuk-

kan skala penuh pada pengukuran tegangan sebesar V,

maka hambatan depan yang harus dipasang secara seri

dengan galvanometer tersebut harus berharga .... (SPMB

2004, Kode 550, Regional III)

c. (R
g
I

g
 - V)I

g
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19. Alat pemanas listrik memakai 5 A apabila dihubungkan

dengan sumber 110 V. Hambatannya adalah .... (dalam

ohm).

a. 0,05 d. 110

b. 5 e. 550

c. 22

20. Susunan tiga buah hambatan yang besarnya sama

menghasilkan hambatan 2 . Jika susunannya diubah,

maka dapat dihasilkan hambatan 1 . Besar hambatan

tersebut adalah .... (SPMB 2004, Kode 150, Regional I)

a. 1 Ω d. 4 Ω

b. 2 Ω e. 5 Ω

c. 3 Ω

21. Sebuah bateri dihubungkan dengan sebuah hambatan

listrik menghasilkan arus listrik 0,6 A. Jika pada

rangkaian tersebut ditambahkan sebuah hambatan listrik

4 ohm dan dihubungkan secara seri dengan hambatan

yang pertama maka arus akan turun menjadi 0,5 A maka

gaya gerak listrik (ggl) bateri adalah ....

a. 4 V d. 12 V

b. 5 V e. 24 V

c. 6 V

22. Dua buah beban listrik dengan hambatan yang sama,

yaitu R ohm, dihubungkan dengan saluran listrik PLN

dengan tegangan V volt; berturut-turut dirangkai paralel

sehingga dihasilkan daya P
1
, kemudian dirangkaian seri

dengan daya P
2
. Maka perbandingan daya P

1
 dan P

2

adalah .... (UMPTN 200, Kode 22, Rayon C)

a. 1 : 1 d. 1 : 4

b. 1 : 2 e. 4 : 1

c. 2 : 1

23. Sebuah kawat konduktor mempunyai panjang L,

diameternya D, hambatannya R. Jika diameternya

diperkecil menjadi  tapi volumenya tetap, maka

hambatan listriknya menjadi ....

a. 0,25 R

b. 0,5 R

c. R

d. 2 R

e. 4 R
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24. Sebuah amperemeter mempunyai hambatan 18 ohm dan

berdaya ukur 10 mA. Agar daya ukur ampere meningkat

menjadi 100 mA, harus dipasang hambatan .... (SPMB

2003, Kode 721, Regional I).

a. 0,8 ohm seri dengan amperemeter

b. 0,8 ohm paralel dengan amperemeter

c. 2,0 ohm seri dengan amperemeter

d. 2,0 ohm paralel dengan amperemeter

e. 8,0 ohm seri dengan amperemeter

25. Suatu amperemeter yang ideal, seharusnya mempunyai

hambatan dalam yang besarnya ....

a. tak terhingga d. kecil

b. besar sekali e. nol

c. sembarang

26. Medan listrik dalam suatu gelombang elektromagnetik

dinyatakan dengan E
y

 = 20 sin (2   105x  t) dalam SI,

frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut adalah ....

a. 3  10
8
 Hz d. 2   10

5
 Hz

b. 3  10
10

 Hz e. 2   10
5
 Hz

c. 3  10
13

 Hz

27. Radiasi dari matahari mencapai bumi diperkirakan

dengan kelajuan 1350 J/det.m
2
. Dengan mengasumsi

hanya terdapat satu gelombang elektromagnet, maka

kerapatan energi total yang terbawa oleh gelombang

elektromagnetik adalah ....

a. 4,5  10
-6
 J/m

3
d. 9  10

6
 J/m

3

b. 4,5  10
6
 J/m

3
e. 9  10

-12
 J/m

3

c. 9  10
-5
 J/m

3

28. Kuat medan listrik maksimum dari gelombang

elektromagnetik adalah 1000 N/C, diketahui pula

bahwa gelombang elektromagnetik tersebut merambat di

dalam ruang hampa yang mempunyai 
0
 = 4   10

-7
 Wb

A
-1
m

-1
. Intensitas gelombang tersebut adalah ....

a. 1,33 W/m
2

d. 2,66 kW/m
2

b. 2,66 W/m
2

e. 1,33 MW/m
2

c. 1,33 kW/m
2
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29. Nilai perbandingan panjang gelombang antara gelombang

mikro (f = 2,4 x 10
9
 Hz) yang digunakan untuk pemasak

microwave dengan gelombang radio (f = 6 x 10
5
 Hz) yang

dipancarkan dari sebuah stasiun radio AM adalah ....

a. 6 x 10
4

d. 2,5 x 10
-4

b. 5 x 10
4

e. 1,6 x 10
-4

c. 4 x 10
-4

30. Pernyataan yang benar tentang kerapatan energi

gelombang elektromagnetik di bawah ini adalah ....

a. kerapatan energi sebanding dengan kuat medan listrik

b. kerapatan energi sebanding dengan kuat medan

magnetik

c. kerapatan energi berbanding terbalik dengan kuat

medan listrik

d. kerapatan energi berbanding terbalik dengan medan

magnetik

e. kerapatan energi sebanding dengan kuadrat medan

magnetik atau sebanding dengan kuadrat medan listrik

31. Ionosfer adalah suatu daerah gas terionisasi dalam

atmosfer atas. Ionosfer bertanggung jawab terhadap ....

a. warna biru langit

b. pelangi

c. komunikasi radio jarak jauh

d. menyaring sinar ultraviolet dari matahari

e. kemampuang satelit mengorbit bumi

32. Gelombang-gelombang elektromagnetik mengangkut ....

a. panjang gelombang d. arus listrik

b. muatan listrik e. energi

c. frekuensi

33. Medan listrik maksimum dalam suatu gelombang

elektromagnetik di suatu tempat adalah 100 N/C. Cepat

rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa

3.108 m/s dan permitivitas listrik untuk ruang hampa

8,85.10
-12 

C/Nm
2
. Laju energi rata-rata tiap satuan luas

gelombang elektromagnetik tersebut di atas ....

(Ebtanas tahun 1998).

a. 26,550 W/m
2

d. 8,850 W/m
2

b. 17,700 W/m
2

e. 2,950 W/m
2

c. 13,275 W/m
2
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34. Untuk amplitude kuat medan listrik tertentu, laju energi

rata-rata per satuan luas gelombang elektromagnetik

adalah 90,0 W/m
2
. Jika amplitude kuat medan listrik

ditingkatkan menjadi dua kali semula maka energi rata-

rata per satuan luas gelombang elektromagnetik sekarang

adalah .... (dalam W/m
2
).

a. 22,5 e. 360

b. 45,0 d. 180

c. 90,0

35. Jika daya radiasi total matahari a watt dan lintasan bumi

mengelilingi matahari berupa lingkaran yang jari-jarinya

b meter, maka intensitas cahaya matahari di bumi adalah

.... (dalam watt/meter
2
)

36. Urutan gelombang elektromagnetik berikut dengan

frekuensi menurun adalah ....

a. sinar X, sinar inframerah, gelombang mikro, dan

gelombang radio

b. sinar inframerah, sinar X, gelombang mikro, dan

gelombang radio

c. sinar X, gelombang mikro, sinar inframerah, dan

gelombang radio

d. sinar X, gelombang radio, sinar inframerah, dan

gelombang mikro

e. gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah,

dan sinar X

37. Sifat-sifat berikut:

1) Berasal dari perubahan medan listrik dan medan

magnet secara periodik.

2) Memerlukan medium untuk merambat.

3) Memiliki kecepatan rambat 3  10
8
 m/s di ruang

hampa, dan

4) Merupakan gelombang longitudinal

Yang merupakan sifat-sifat gelombang elektromagnetik

adalah ....

a. (1), (2), dan (3) d. (4)

b. (1) dan (3) e. (1), (2), (3), dan (4)

c. (2) dan (4)
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38. Seorang pilot pesawat tempur menembakkan radar

untuk mengetahui jarak pesawatnya dengan pesawat

musuh yang ada di hadapannya. Piranti pemancar dan

penerima radar yang ia gunakan mencatat waktu yang

diperlukan sejak radar ditembakkan hingga diterima

kembali adalah 50 s. Ini berarti ia dan pesawat musuh

terpisah pada jarak ....

a. 3,5 km

b. 5,5 km

c. 7,5 km

d. 9,5 km

e. 15 km

39. Sebuah rangkaian isolator menghasilkan kuat medan

listrik maksimum 3  x 10
4
 N/C. Hitung laju rata-rata

dari energi gelombang elektromagnetik yang dipancar-

kan ....

a.

b.

c.

d.

e.

40. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi

terkecil adalah ....

a. sinar gamma

b. sinar X

c. sinar inframerah

d. sinar ultra ungu

e. gelombang radio


